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In dit nummer
Het zou geen ‘coronanummer’ worden, hadden we afgesproken. Maar het virus kruipt waar het niet gaan kan en dus
komt het onderwerp dat ons ook in Hees erg bezighoudt aan de orde in de kolommen van deze Stenen Bank. Maar niet
alleen! Petra Kateman tekende weer een mooi levensverhaal op van een wijze oude Heesenaar: Wil van Laarhoven.
Het Wereldplein rond de Lanteerne is klaar en Sancta Maria maakt zich op voor een eerste groep bewoners. We richten
onze blik naar Jerusalem, aan de overzijde van de Molenweg, en zetten Mieke Welschen in het zonnetje. Zij kreeg een
lintje van de koning, maar krijgt het pas echt opgespeld aan de andere kant van de pandemie. Een beetje symbolisch voor
ons allemaal: er is veel om naar uit te kijken!

Van Dorpsstraat met tramlijn naar
Schependomlaan als fietsstraat
In honderd jaar kan er veel veranderen in een straat.
Van 17 juni 1922 tot 20 november 1955 reed tramlijn 3
Kronenburgerpark-Hees Neerbosch elke dag door de
Dorpsstraat in Hees. De tram maakte plaats voor de
bus, die later helemaal uit het straatbeeld verdween. In
november 1957 werd de naam van de straat omgedoopt
tot Schependomlaan, een mooie brede straat in Hees
met veel bomen en een dorps karakter. Op dit moment

Zomeragenda
Q
Q
Q
Q
Q

worden de Schependomlaan en een deel van de Korte
Bredestraat getransformeerd naar een smalle snelfietsstraat waar auto’s te gast zijn. De werkzaamheden
zijn eind oktober 2019 in de Korte Bredestraat begonnen en zullen ergens voor de zomer 2020 klaar zijn.
De fotoreportage geeft een beeld van de oude
Dorpstraat met tram, en van de werkzaamheden om er
een hedendaagse moderne fietsstraat van te maken. >>

Lijn 3 op Tweede Oude Heselaan, rond 1950

Dorpsfeest > zaterdag 5 september vanaf 16 uur (onder voorbehoud)
Herdenking Heese oorlogsdoden > vrijdag 25 september, 16-17 uur in en bij Petruskerk (onder voorbehoud)
Nachtommetje Hees > zaterdag 3 oktober (onder voorbehoud)
Midzomernacht Muziekfestival > afgelast
Bouwdorp Hees > afgelast

Ton van Seters

Lijn 3 op weg naar eindpunt (De Witte Poort)
Korte Bredestraat wordt smaller (niet langer)

Een lintje van de koning
voor Mieke Welschen

De fietsstraat is straks rood
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden

Wilma van Seters

Mieke Welschen was blij verrast toen
burgemeester Bruls haar belde met de
mededeling: “Dat het Zijne Majesteit
de Koning had behaagd haar te benoemen tot lid in de orde van Oranje
Nassau.” Zij vond dat zo fantastisch
dat ze uren op wolken liep. Het lintje
zal haar nog op een later tijdstip persoonlijk door de burgemeester worden opgespeld.

Kleurenfoto's: Ton van Seters

Van Dorpstraat met tramlijn naar
Schependomlaan-Korte Bredestraat als fietsstraat

Soms werd er hard gewerkt
Geen vergrijzing in Hees, maar een dieprode asfaltlaag
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Het tramtracé keert terug in het wegprofiel
De eerste gebruikers staan in de startblokken

Het lintje is zeker niet zomaar uit de lucht
komen vallen. Mieke heeft voor veel
organisaties in Nijmegen vrijwilligerswerk verricht en daarbij veel bestuurlijke
functies bekleed. Maar om dit verhaal
niet al te lang te maken, spreken wij af ons
te beperken tot haar woongebied Hees.
In 1976 is Mieke in Hees komen wonen.
Ze werkte als docent op verschillende
scholen in Nijmegen. Ze is ook voor Groen
Links lid geweest van de gemeenteraad
van Nijmegen. Sinds haar pensionering is
Hees haar belangrijkste werkgebied.
Mieke is direct bij de oprichting lid geworden van de Vereniging Dorpsbelang Hees,
maar werd pas na haar pensionering, zo’n
veertien jaar geleden, echt actief in de
wijk. Zij kwam terecht in de werkgroep
Groen. De werkgroep Park West – de
naam geeft het al aan – heeft mede door
een intensieve samenwerking met de
gemeente en de werkgroep Groen van
Ons Waterkwartier, Park West tot stand
gebracht. Achtereenvolgens kwamen
daar ook het park bij zwembad West, het

Distelpark, het Westerpark
en later park Lugtigheid,
het voedselbos en ten slotte
het Tiny Forest bij.

Groene buffer
Via en namens de werkgroep kwam ze
ook in het bestuur van de vereniging.
Vanuit het werken voor al dat groen in
Nijmegen West kreeg zij contact met
Marga Jacobs, die zich heel erg inzette met een groep andere belangstellenden
- voor het leefmilieu en de kwesties die
daarbij hoorden. In dit kader valt natuurlijk ook “West Wil Groene Buffer”: zes
jaar heel veel werk. Eerst als actievoerder
- samen met veel buurtbewoners - later
met de gemeente en allerlei technische
ambtenaren. Uiteindelijk resulteerde dat
in het plaatsen van diffractoren op de
Energieweg en de Neerbosscheweg en
heel veel nieuw groen.
Nadat Jenny Geurts, voormalig voorzitter
van de volkstuinen “Het Achterveld” in
Hees, ziek werd nam Mieke die functie tijdelijk over. Ook heeft zij zich bemoeid met
de herinrichting van de hoek Kerkstraat/
Dr. De Blécourtstraat, buurtfeesten, tentoonstellingen, overleg met de Lanteerne
over het school-leerplein, inspreken bij
raadsvergaderingen, taarten bakken voor
oudere wijkbewoners, het organiseren
van inspraakavonden en zo verder. Mieke
is dol op Hees, kent gelukkig veel medebewoners en is blij dat ze haar steentje veertig jaar lang heeft kunnen bijdragen.
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Bericht vanuit het bestuur

Ontwerp-omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040

Ab Verheul

In deze lange termijnvisie heeft de gemeente op hoofdlijnen ambities en doelstellingen
geformuleerd hoe Nijmegen zich tot 2040 zal ontwikkelen. Er zijn vier grote opgaven benoemd
en daaruit zijn acht ruimtelijke keuzes afgeleid voor de toekomstige inrichting van de stad.

Deze tijd wordt gekenmerkt door corona. De
algemene ledenvergadering van april is daardoor
helaas niet doorgegaan. De (her)benoeming van
bestuursleden heeft dus nog niet plaats kunnen
vinden. Ook is het nog niet mogelijk geweest
financiële verantwoording af te leggen over 2019
en is de begroting voor 2020 nog niet goedgekeurd.
De leden ontvangen daarover nog een brief.

De vier grote opgaven zijn:
1. een economisch veerkrachtige stad, met 1.000
extra banen en 10.000 extra woningen
2. een sociale en gezonde stad
3. een aantrekkelijke stad
4. een duurzame stad

I

n de tussentijd werken we met een
voorlopige begroting voor 2020. De
jaarrekening en financiële verantwoording over 2019 wordt aan de ALV
voorgelegd zodra het weer mogelijk is
zo’n bijeenkomst te organiseren. Ook
hierover zullen wij te zijner tijd de
leden informeren.

Geen
hogere uitstoot
benzeen

Het bestuur is in deze
periode niet fysiek bijeen geweest, wel is er
online overleg gevoerd
over enkele andere punten.
Op de eerste plaats heeft het
bestuur een zienswijze ingediend
op de ontwerp-omgevingsvisie
Nijmegen 2020-2040 (zie hierna
voor een samenvatting). De volledige
zienswijze vindt u op de website.

Verder hebben we een bezwaarschrift
ingediend tegen het voornemen om
een vergunning te verlenen aan de
asfaltfabriek aan de Energieweg om
meer benzeen in de lucht uit te stoten. Wij hebben hierin samenwerking
gezocht met de bewonersorganisaties van Weurt en het Waterkwartier.
Zij delen onze zienswijze en ook zij
hebben een bezwaar ingediend. Lees
hieronder meer over de verhoogde
uitstoot en ons bezwaar daartegen.
Het volledige bezwaarschrift staat op
de website.

4

de stenenbank

| juni 2020

H

et bestuur heeft een
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit
van de gemeente om de asfaltfabriek
van Dura Vermeer aan de Energieweg toe te
staan extra benzeen uit te stoten. Op verzoek
van Dura Vermeer wil de gemeente de norm voor
de uitstoot van benzeen voor de duur van twee jaar
verhogen met 500%. De tijdelijkheid heeft te maken met
een tweejarige proef waarbij oud asfalt gerecycled wordt.
Daarbij is de kans aanwezig dat er meer benzeen wordt uitgestoten. Door
de norm tijdelijk te verhogen, kan de asfaltcentrale meedoen aan het landelijk onderzoek naar verbeterde methoden voor recycling van asfalt.
Onze belangrijkste bezwaren zijn:
−− Benzeen is een uiterst gevaarlijke, kankerverwekkende stof. Een verhoging van de norm met 500% is buiten alle proporties en niet acceptabel.
−− De controle op overschrijding is te ruim omschreven. Er wordt in de
vergunning niet aangegeven hoe gemeten wordt. Controle wordt op die
manier een wassen neus.
−− De asfaltfabriek aan de Energieweg is een centrale op een bijzondere
locatie. Ze bevindt zich namelijk op het grootste industrieterrein in
bewoond gebied in Nederland. De wens of behoefte naar een landelijk
onderzoek naar verbeterde productiemethoden hoeft niet te leiden tot
versoepeling van de emissienorm op deze locatie. Dit kan immers ook
elders, op een plek met minder impact voor de bewoonde omgeving.

De acht ruimtelijke keuzen die daaruit zijn afgeleid luiden:
1. compacte, dynamische stad (vernieuwing versterking
stationsgebied; functiemenging en winkelgebieden en
voor de middellange- en lange termijn onderzoek naar
de transformatie van het oost-Kanaalhavengebied).
2. toekomstbestendige wijken (gerichte investeringen en ontwikkeling in Waalfront, Nijmegen- Noord,
Neerbosch-Oost, Hatert, Dukenburg en Lindenholt).
3. groene en gezonde stad; klimaatadaptatie is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de stad (ontwikkeling van nieuwe normen voor klimaatadaptatie
– bedrijventerrein Nijmegen-West is concentratiegebied hittestress; versterking natuurparels in de stad en
onderlinge verbinding van groene corridors / versterking
van biodiversiteit in bestaande groene gebieden; verbetering luchtkwaliteit; Inzet voor schonere lucht).
4. duurzame mobiliteit (geen facilitering groei autoverkeer; ontwikkeling westzijde Station - uitbreiding aan de

−− Er is in Nijmegen-West niet alleen uitstoot door de

asfaltcentrale, maar ook uit andere bronnen, op het
industrieterrein zelf, maar ook van het rivierverkeer en
het wegverkeer. Het is zeer goed mogelijk dat al deze
stoffen – inclusief fijnstof – op zichzelf binnen de daarvoor geldende maximumgrenzen vallen. Deze stoffen
leiden echter samen tot een cocktail van vervuilende
stoffen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden in
een zeer dicht bewoond gebied. Daarom dient men een
mogelijke normverhoging alleen in samenhang met
andere aanwezige vervuilingsbronnen te bekijken, als
onderdeel van een integraal beleid op leefmilieu c.q. de
luchtkwaliteit. Het verlenen van een losse ontheffing
druist hier tegenin en is dan ook absoluut onwenselijk.
−− Nijmegen staat bovenaan de lijst van gemeenten
in Gelderland waarvan bewoners vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling (zie het GGD-rapport
‘Luchtkwaliteit in Gelderland’ van december 2019).

westzijde en P+R- locatie voor het verkeer dat Nijmegen
binnenkomt aan de westzijde).
5. Nijmegen energieneutraal in 2045 (opwekking energie
binnen de stad; windmolens op het terrein van de energiecentrale; zonnepanelen op de weilanden langs de A73
en zonnepanelen op daken).
6. groter centrumgebied (woningbouw bij Station; het
deel van Nijmegen-Noord dat aan de Waal grenst wordt
onderdeel van het stadscentrum).
7. sterke campussen (versterkte ontwikkeling Winkelsteeg
en Heyendaal).
8. omarming Kanaalzone (verbinding van wijken rondom
het kanaal met de rest van de stad).
Gezien de ligging van Hees
heeft de vereniging een reactie
gegeven op de volgende punten:
1. compacte, dynamische
stad; 3. groene Gezonde stad;
4. duurzame mobiliteit en
5. Nijmegen energieneutraal
in 2045.
Onze reactie treft u aan op de
website: www.dorpsbelanghees.nl

Gezien het grote binnenstedelijke industrieterrein, het
wegverkeer en rivierverkeer, de uitstoot van diverse
stoffen – waaronder stikstofdioxide en fijnstof – en de
herhaalde teerlucht zouden er continue duidelijke cijfers
beschikbaar moeten zijn van de totale vervuiling. Deze
ontbreken echter. Als deze wel aanwezig zouden zijn,
zou de gemeente Nijmegen op basis van goede gronden
haar afweging kunnen maken over het verlenen van ontheffingen voor emissienormen, vergunningen en handhaving. Ook bewoners zouden duidelijkheid krijgen over
de impact van mogelijke ontheffingen en in staat gesteld
worden om actief mee te denken over hun leefmilieu.
Wij vragen de gemeente Nijmegen een inclusief meetnet
op te zetten voor de luchtkwaliteit in Nijmegen-West.
De volledige tekst van het bezwaarschift leest u op de
website: www.dorpsbelanghees.nl
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Bouwdorp Hees 2020 afgelast
Lieke Schoormans
Bert Jansen

Helaas kan er dit jaar geen Bouwdorp plaatsvinden. Het Bouwdorp valt onder de evenementen en hier worden tot 1 september geen vergunningen voor verstrekt. We kunnen daardoor helaas niet anders dan dit
jaar overslaan. Uiteraard hopen we er komend jaar wel weer een mooie week van te mogen maken!
Binnenkort zullen we starten met de voorbereidingen.
We zijn intussen op zoek naar nieuwe leden voor onze organisatie die er samen met ons
komend jaar een topweek van willen maken. In de volgende editie van de Stenen bank
zullen we hier uitgebreider over berichten. Voor meer informatie, kun je alvast terecht
op www.bouwdorphees.nl.

Komt er wel of geen
Ommetje Hees in 2020?
Irene van Dongen, voorzitter van de werkgroep
Cultuur in Hees, heeft elders in deze Stenen Bank duidelijk gemaakt dat een aantal vaste activiteiten dit
jaar niet door kunnen gaan en dat er voor activiteiten
in de tweede helft van het jaar gezocht wordt naar
alternatieven. Als we het dagelijks nieuws volgen is dit
een logische conclusie. Iedereen snakt echter naar het
moment waarop we onze sociale activiteiten weer
kunnen oppakken. Maar hoe lang moeten we daar
nog op wachten? Tot 1 september of tot volgend jaar?
Voor de organisatoren onmogelijk om hier goed op te
anticiperen. Verwacht daarom van mij geen concrete
plannen. Wel kan ik jullie meenemen in de voorbereiding van het Ommetje Hees 2020.
Het is dit jaar de tiende keer dat er in de wijken van
Nijmegen Ommetjes worden georganiseerd. Vanaf
het begin waren Dick van Eck en Tony Schouten
enthousiast om zo’n avondwandeling door Hees uit te
zetten. Zij bepaalden ook de formule om bij mensen
naar binnen te gaan om daar te genieten van cabaret, muziek, dans en mooie verhalen over personen,
gebouwen of gebeurtenissen in Hees. Ook het idee
om ieder jaar op te schuiven naar een ander deel van
onze langgerekte wijk komt uit hun koker. Dit jaar
is het meest westelijke deel aan de beurt. Denk aan
Kerkstraat, Dennenstraat met omliggende wijkdelen.
En ook daar hebben mensen zich al gemeld met interessante en plezierige thema’s waar we letterlijk bij
stil kunnen staan.
Het thema van dit jaar is Nijmegen en de
Wederopbouw. Voor jonge mensen een nietszeggend
begrip. Voor de babyboomers ligt dit heel anders. We
praten over de periode na de Tweede Wereldoorlog
(vooral de jaren vijftig van de vorige eeuw). Nederland
was in wederopbouw. Tekorten op allerlei gebieden
en lage lonen. Ook een periode waarin gezocht werd
naar nieuwe saamhorigheid onder de mensen. Vooral
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Column | Henk Termeer
Als het even kan…
Foto: Ton van Seters

(St. Albertus), voetbalclubs (Blauw Wit
en ZOW), maar ook toneel (Hooger Op)
en fanfare (Ons Genoegen).

de woningnood dwong gemeenten om grote nieuwbouwwijken te starten. Het Heseveld werd volgebouwd
met achtereenvolgens de Jeruzalembuurt, de Afrika- en
Bouwmeesterbuurt. Ik zelf kwam als driejarig jongetje naar
Nijmegen waar mijn ouders op het Pieter Postplein een
nieuw opgeleverd flatje kregen. Een wijk met veel jonge
gezinnen. Kerk en school hadden een dominante rol. Zij
organiseerden veel sociale activiteiten. Hees en Neerbosch
kenden een rijk verenigingsleven. Denk aan de verkennerij

Vanuit het thema Wederopbouw
hebben we gezocht naar mensen en
gebouwen die hieraan gekoppeld
kunnen worden. Er ligt inmiddels een
indrukwekkende lijst klaar. Kortom:
ook dit jaar geen gebrek aan boeiende
onderwerpen en interessante plekken
om te bezoeken. Onduidelijk blijft nog
even in hoeverre we dit ook kunnen
gaan vormgeven. We schuiven die
vraag voorlopig nog voor ons uit maar
hopen heel erg dat de situatie in oktober sterk is verbeterd en we in één
of andere vorm onze traditie kunnen
voortzetten. Mocht het allemaal niet
te organiseren zijn dan kunnen we in
iedere geval terugkijken op de hoogtepunten van afgelopen negen jaar.
Hierbij een foto van het afgelopen jaar.

Gaat de herdenking van de Heese oorlogsdoden op vrijdag
25 september gewoon door? Zo nodig doen we het wat
versimpeld, buiten, en op gepaste afstand van elkaar. De
basisscholen De Lanteerne en De Zonnewende zijn dan
immers weer volop in actie, zoals het zich nu laat aanzien.
Ons organisatiecomité (met Jef van Kuijk en Rutger Zwart)
heeft de bekende schrijver over Nijmeegse oorlogsslachtoffers Bart Janssen bereid gevonden om bij deze herdenking na 76 jaar een korte overweging uit te spreken. Ook
het muziekgezelschap De Waalnoot heeft voor deze gelegenheid weer een optreden in voorbereiding.
Juist nu ook wij als burgers van Hees enige weken aan de
anderhalvemeterlange ketting van de ingeperkte coronawereld hebben moeten liggen, realiseren we ons meer dan
eerdere jaren hoe waardevol en dierbaar die schijnbaar
vanzelfsprekende vrijheid voor ons allen is. En dat degenen
die bij de strijd om die vrijheid omkwamen, het verdienen
herdacht te worden. Daarom bij deze de aansporing om
die herdenking alvast in de agenda’s en op de kalenders te
noteren. Ook al zou het kunnen dat die ‘andere wereld’ dan
nog voortduurt en ons nóg langer binnenshuis houdt.
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Uit de werkgroep Leefomgeving

Samen kunnen we alles aan!
Roel van Tiel

Ja, buurtgenoten, dit zijn zware tijden maar als we goed voor elkaar
blijven zorgen komen we ook deze
tijden weer door. Vanuit de werkgroep
Leefomgeving zou het mooi zijn als
we hadden kunnen melden dat speciaal nu de gemeente rekening zou
houden met de situatie, en inwoners
actief zou betrekken bij alle plannen.
Dit loopt soms erg goed, zoals met de
focusgroep Sluipverkeer. Daar krijgt
men mee dat ook de gemeente zelf
alle zeilen bij moet zetten om alles
in goede banen te leiden. Vele plannen lopen vertraging op en ook op
het gemeentehuis zijn de uitdagingen groot. Complimenten voor Guus
Cornelissen voor het betrekken van de
bewoners. En mocht je zelf graag willen aansluiten bij deze focusgroep, aarzel niet om een berichtje te sturen aan
leefomgeving@dorspbelanghees.nl.
Wat mooi zou zijn geweest, is dat men
dit voorbeeld zou aanpakken om ook
op andere terreinen bewoners actief

te benaderen om een beroep te doen
op ‘burgerkracht’. De wil om zelf,
actief, mee te praten over plannen en
toekomstbeelden van Nijmegen. Zoals
we vanuit het bestuur hebben aangeboden met onze Zienswijze op de
ontwerp Omgevingsvisie (met dank
aan Ab Verheul en Martin Boormans),
waarover verderop in deze Stenen
Bank meer. Hopelijk beseft de
gemeente dat men de burgers nodig
heeft voor succesvol beleid.
Het was in dat kader erg mooi
geweest als mevrouw Tiemens
(Groenlinks) zich dit ook had beseft:
tot veler verbazing plofte onlangs
een pamflet over de verruiming van
de betaald parkeerzone in de brievenbus van veel bewoners van onze
wijk. In dat pamflet werd aangekondigd wat de nieuwe parkeerzones
werden en wat de kosten werden van
nieuw opgelegde parkeervergunningen. Dit werd gepresenteerd als
een ‘done deal’, hetgeen tot gefronste

wenkbrauwen leidde. Het was zo
mooi geweest als we hadden kunnen
melden dat bewoners vooraf actief
waren betrokken bij deze plannen
en dit in overleg met de buurt was
gegaan.
Dit blijkt echter totaal niet zo te zijn.
Er is inmiddels een petitie gestart
(https://parkerennijmegenwest.petities.nl), er zijn buurtacties geweest
waarbij handtekeningen zijn opgehaald, onder andere door studenten,
er zijn bezwaarbrieven opgesteld
en er is contact opgenomen met
gemeenteraadsleden. Het blijkt dat
zelfs coalitiepartners SP en D66 geen
reden zien om het bestaande beleid
te wijzigen, en erg verbaasd zijn over
de handelswijze van de wethouder.
Aangezien bezwaarbrieven naar
het voorgestelde adres (parkeernota2020@nijmegen.nl) niet bij de
gemeenteraad belanden, lijkt het ook
raadzaam deze direct te sturen aan
gemeenteraad@nijmegen.nl.

Vanuit het bestuur is het standpunt
helder: prima als de gemeente betaald
parkeren wil invoeren, maar dat kan
alleen in samenspraak met bewoners, en
als een ruime meerderheid van de bewoners zich voorstander noemt. Betaald
parkeren ‘doordrammen’ door inwoners
tijdens crisistijd te overvallen met een
brief hoort daar niet bij! Uiteraard hebben wij deze zienswijze ook verzonden
aan de gemeente (met dank aan Ton van
Seters). Het zou mooi zijn als wij waren
benaderd door de gemeente, om gericht
een peiling uit te voeren voor draagvlak
in het betroffen gebied van Hees. Dat
kan nog steeds, dus bij deze de uitgestoken hand naar de gemeente.
Laten we in deze tijd vooral gezamenlijk optrekken. Dat geldt vanuit ons als
bestuur richting de gemeente, voor ons
als vereniging onderling, voor ons allen
in de buurt of zelfs alleen maar jij en je
directe buren.
Hoe zwaar de tijden ook zijn, samen kunnen we alles aan.

Cultuur en de anderhalvemetersamenleving
Irene van Dongen

In Hees ontmoeten we elkaar graag bij de evenementen
die elk jaar door de Werkgroep Cultuur worden georganiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld het Midzomernacht
Muziekfestijn, het Dorpsfeest, het Nachtommetje en de
Kribjesroute bijna niet meer weg te denken uit Hees.
De voorbereidingen voor de diverse evenementen in 2020
waren dan ook alweer begonnen, toen het coronavirus ons
land bereikte en we met allerlei beperkende maatregelen
te maken kregen. Als gevolg daarvan zijn evenementen
voorlopig niet toegestaan. Deze maatregel geldt – voor
zover nu bekend – voorlopig tot 1 september, en mogelijk
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tot het einde van het jaar. Dat betekent dat in ieder geval
het Midzomernacht Muziekfestival dat dit jaar gepland
staat op zaterdag 20 juni, niet door kan gaan. Ook het
Dorpsfeest Happy Hees (zaterdag 5 september) en het
Nachtommetje door Hees (zaterdag 3 oktober) zijn onzeker. De Kribjesroute, rond de feestdagen in december, is
voorlopig nog ver weg.
Dit alles betekent niet dat de organisatoren bij de pakken
neerzitten. Voorheen kwamen deze enthousiaste vrijwilligers regelmatig bij elkaar om samen deze activiteiten
voor te bereiden. In de huidige periode, wordt overlegd via

digitale media. De bestaande draaiboeken worden doorgenomen en er
wordt nagedacht over alternatieven
om een aantal activiteiten toch door
te laten gaan. Daarbij willen we ons
niet laten leiden door de beperkingen,
maar kijken naar de mogelijkheden,
naar alternatieven die samenkomsten
mogelijk maken in een anderhalvemetersamenleving. Een spannende
opgave die tot verrassende ideeën
kan leiden!

Column | Kwan

• Hardlopen in coronatijden
Over een tijdje zal de Van Dale een stuk dikker zijn. Met de
week neemt het aantal coronawoorden toe: coronaverveling,
raamvisite, anderhalvemetermaatschappij… Het zal me niet
verbazen als met name de letter C flink zal uitdijen.
Ook bij mij tikken de coronaweken aan. Voordat Covid-19
de wereld op z’n kop zette, had ik me ingeschreven voor de
Stevensloop. Een deel van die loop zou door ons mooie Hees
voeren, de rest is – helaas – geschiedenis. Omdat ik wekenlang
getraind had en op het punt stond een wereldtijd neer te zetten, ging ook mijn plek in het Guinness Book of Records in rook
op. Vol ongeloof bleef ik thuis. Wekenlang kwam ik de deur niet
meer uit. Iedereen hield ik op afstand en ik meed elke vorm van
sociaal contact. Ik was gebroken.
Op een dag kon de grootste Kleine dat niet meer aanzien.
“Kom op,” zei ze streng en ze pakte haar fiets en sommeerde
me mijn schoenen aan te trekken.
“Weet je het zeker?” vroeg ik haar, “Je moet wel mijn tempo
aanhouden.”
“Ik kan heel hard fietsen,” zei ze.
Ik krabde achter mijn oren.
Niet zo lang geleden was de grootste Kleine nog een gevaar
op de weg. Elke auto die ze tegenkwam – al was het in de
verte – joeg haar de stuipen op het lijf. Van schrik trapte ze dan
vaak op de rem. Midden op de weg. Half op de stoep. Tussen
de struiken. Fietsen met de grootste Kleine was als autorijden met de handrem erop en hopen dat je op de plaats van
bestemming kwam.
“Kom op, mama!” zei ze opnieuw en weg was ze!
Ze zoefde de straat op en snelde over de Kerkstraat.
En ik? Ik strompelde erachteraan.
Met de grootste moeite kon ik haar bijhouden.
“Wacht,” hijgde ik, “je moet echt iets langzamer. Ik kan je…
nauwelijks… bijhouden!”
“Maar mama,” zei ze, “Als ik nog langzamer ga, dan val ik om!”
“Maar…”
“Oké, oké,” zei ze uiteindelijk.
Zo bewogen we ons voort. Zij slingerend, ik snakkend naar
adem. De Kerkstraat af, langs de Dr. de Blécourtstraat, de
Energieweg op. Elke keer als ik dreigde op te geven, wierp ze
me motiverende woorden toe. “Kom op, mam!” en “Kun je misschien ietsje sneller?” en “Het is wel een beetje saai zo…”
Het moge duidelijk zijn. Dit was geen succes. Toen ze op de
koop toe mompelde dat ze normaal toch echt véél en véél sneller fietste, was het tijd om rechtsomkeert te maken.
Coronakilo’s of niet, zij blijft voortaan thuis. Veilig op anderhalve meter afstand van mijn coronabuik.
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Kees (links) met zijn tw

ee zonen en Pierre met

zijn twee dochters

Fotografie: Ton van Set

ers

ze moen als ze niet weten waar
beantwoordt hun vrage
en geen
t ze bij de les als ze er ev
ten beginnen? Wie houd
te sprede dochters van Pierre
zin in hebben? Om met
wel van,
is heel anders. Je leert er
ken: “Thuis naar school
t kunnen
dat je klasgenootjes nie
maar het is moeilijker om
or juf,
hebben niet geleerd vo
helpen. En papa en mama
te zoon
beetje zoeken.” De jongs
dus die moeten ook een
niet veel
leren vooral ‘saai’, maar
van Kees vindt het thuis
moeilijker.

H e e s e g e zin n e n in

Tony Schouten

Het zijn rare tijden. Bij he
t verschijnen van het vo
rige
nummer van de Stenen
Bank hadden we nog no
oit
gehoord van een ’intellig
ente lockdown’, of een
‘anderhalvemetersame
nleving’, maar als ik dit
schrijf,
begin mei, zitten we er
middenin. Wie geen vit
aa
l
beroep heef t werk t thuis
en sinds de scholen zijn
gesloten, zijn ook de kin
deren thuis. Dat hakt er
in en
vraagt nogal wat aanpas
sing! Hoe doe je dat, ze
ker
met een gezin? Twee va
ders uit Hees, Kees en Pie
rre,
vertellen hoe zij en hun
kinderen deze tijd er va
ren.
We zitten bij Pierre aan
de grote keukentafel; dri
e volwassenen, op gepaste afstan
d van elkaar. Pierre is va
der van
twee dochters: 8 en 6 jaa
r. Zijn buurman Kees he
eft
twee
zoons: 12 en 10. Pierre ve
rtelt hoe vervreemden
d
het is
om bij vrienden langs te
gaan en dan te horen da
t
je na
vijf weken de eerste be
nt die bij hun in huis ko
mt
en hoe je
zoek t naar de juiste be
groeting. Toen ze eenm
aa
l
aan de
koffie zaten, verdween
het ongemak gelukkig en
was het
toch gezellig, al zaten ze
wat verder uit elkaar. Ke
es
herkent dit . “Je zoek t naar
nieuwe, veilige, routines.
”
Zo heeft
hij geaarzeld of hij wel
bij zijn ouders (70+) op
bezoek zou
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kunnen gaan. Uiteinde
lijk heeft hij besloten
toch te gaan. Dat het mo
oi weer is en je in de tui
n prima
afstand kunt houden, ga
f de doorslag.

Pittig
Kees en Pierre vertellen
beiden dat het leven nu
pittig is.
De kinderen zijn thuis,
dat is leuk, maar het is
geen vakantie! Zowel van de ouders
als van de kinderen wo
rdt veel
verwacht . De kinderen
begrijpen ook heel goed
waar al
die maatregelen voor zij
n. Pierre vertelt dat het
soms ook
een onverwacht opvoed
kundig voordeeltje oplev
ert: “Het
gaf nogal eens gedoe als
je tegen de meiden zei
da
t ze hun
handen goed moesten
wassen, maar ze doen he
t nu bijna
altijd uit zichzelf; meerd
ere keren per dag!”
De scholen zijn gesloten
, maar het leren moet do
orgaan;
op afstand, via de pc. Ke
es en Pierre zijn vol lof
over de
inzet van de leraren. He
t eerste lesmateriaal da
t de kinderen kregen toegestu
urd was niet meer dan
een kopietje
uit een boek met wat vra
gen erbij, maar al snel vo
lgden
er interactieve opdrach
ten en oefeningen. Gewe
ldig dus!
Maar wie helpt de kinde
ren daarbij als ze thuis
zijn? Wie

dochvan Pierre is flexibel. De
ee
ters van Pierre wonen tw
en
dagen per week bij hem
er dan
dan werkt hij ook mind
wel
anders. Maar hij maak t
weeklange dagen en ook het
genlijk
end is niet meer vrij: “Ei
vrij
is er is nauwelijks meer
nkort
te besteden tijd.” Binne
nwa
er
ov
t
ak
ma
ge
n
ginafsprake
gaan de scholen weer be
In beide gezinnen zijn er
n
rge
zo
rs
de
ou
en
wanneer niet. De
nen; voorlopig in deeltijd
neer het ‘schooltijd’ is en
lta
oo
sch
n
hu
n
aa
t
tijd
he
voldoende
met halve klassen, maar
ervoor dat de kinderen
als
ar
Ma
.
ht
ac
t is
t veel tijd en aand
zal wat rust geven. En he
ken besteden. Dat vraag
en
dig
no
g
ati
elm
reg
rs
ds
de
sin
zijn de ou
ook fijn dat de kinderen
het geen ‘schooltijd’ is,
en
nc
co
rk
we
sporaal op hun eigen
deze week weer mogen
kunnen ze zich niet helem
es
He
in
ze
ds
sin
n,
ne
n zijn
zin
deze ge
ten. De voetbaltraininge
treren. Gelukkig hebben
are
sb
mi
on
de
aste
tuin; met daarin
bijvoorbeeld, in aangep
wonen, allebei een grote
l
we
s
du
ie
erg
en
n
hu
De
kunnen
vorm, weer opgestart.
trampoline. De kinderen
af en toe met
es
Ke
n
va
j
s
bli
on
er
zo
n
de
zij
n
zonen van Kees
kwijt. Daarnaast spele
uit
en
ev
er
om
–
at
ga
rre
en
ur t. Pie
mee! De kinderen hoord
vrienden uit hun oude bu
en en naar
lop
dje
ron
n
school
ee
s
ter
ch
van het coronavirus op
te zijn - vaak met zijn do
soms
ar
da
t
he
of
ag
vra
en
de
ur t. Op
en in het Jeugdjournaal,
de speeltuintjes in de bu
rou
ort
er gesproken. In
so
n
ee
n
dat er spontaa
vanaf het begin veel ov
hij
er
lt
rd
rte
we
ve
,
is
rdt
thu
k
wo
l
oo
vo
te
niet
e
zich over
beelden van de overvoll
n. De gezinnen verdelen
gdjournaal zagen ze de
Jeu
t
he
latiesysteem is ontstaa
us
vir
t
he
, gaat er
en daarna in Italië. Toen
n nieuw ‘clubje’ arriveert
ziekenhuizen, in China
de toestellen en als er ee
t vooral
da
en
te zijn en ze hoord
ook in Nederland bleek
ook een weg.
n zorn, maak ten ze zich metee
ouderen werden getroffe
ook te
a’s. De kinderen kregen
gen om hun opa’s en om
n om de
elen, die werden genome
maken met de maatreg
n ging
us in te dammen: “En toe
verspreiding van het vir
leuk.” Ze
, dat was helemaal niet
de school ook nog dicht
eld, maar
oor het allemaal is bedo
snappen heel goed waarv
Zoals niet mogen
maatregelen wel heftig.
ige
mm
so
n
de
el
vin
kn
de
re,
In
maar de
andere, met name oude
wel door, die gezinnen,
en afstand houden van
en
ort
sp
Ze komen de dagen dus
n
zij
en
es
kinderen,
zijn de bezoeken van Ke
aandacht gaat naar de
mensen. Om die reden
conclusie is helder: veel
el.
kinderen
kn
De
de
n.
in
rter geworde
oor komt het eigen werk
aan zijn ouders veel ko
zin
ge
n
en terecht, maar daard
, want opa en oma moge
Na twee weken proecht wel afstand houden
n
lle
wi
eds
valt niet mee om daar ste
beren zijn aandacht te
ziek worden, maar het
t
nie
om
toe
a
toch naar opa of om
verdelen, heeft Kees
denken. Dan rennen ze
te
n
aa
daarom besloten dat
iets te laten zien.
een bezoekje aan opa en
hij op de dagen dat zijn
rre en zijn dochters zit
Pie
or
Vo
wonen in België en de
vrouw naar haar werk
even niet in. Zijn ouders
er
a
om
via
bben dagelijks contact
is (zij werkt bij de GGD)
is gesloten. Maar ze he
ns
gre
a en
dochters missen hun op
zijn eigen werk even
ime en WhatsApp. Zijn
ceT
Fa
kuntoe
gauw weer naar
laat liggen. Dat geeft
el erg en hopen dat ze er
he
a
om
t
uffelen. Nu dat nog nie
duidelijkheid en rust
hen ook weer mogen kn
en
n
ne
op
n
da
en gelukkig heeft zijn
eningen en schrijven er
kan, maken ze mooie tek
p
gri
be
werkgever er
‘opa en oma ik mis je’.
voor dat er even wat
minder uit zijn handen
komt . Ook de werkgever
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Sprekend ons Jerusalem, toch, of niet? Je zou het wel
zeggen, maar deze huizen staan in Eindhoven. In
Nederland zijn tussen 1949 en 1965 bijna tienduizend
(9.975) Airey-woningen gebouwd, waarvan ruim de
helft (5.393) in Amsterdam. Ongeveer de helft bestond
uit eengezinswoningen en het resterende deel in overgrote mate uit portieketagewoningen. In Amsterdam,
Amersfoort, Meppel, Tilburg en Helmond onder meer
werden de wijken ook met Jerusalem aangeduid.
Inmiddels zijn er wijken gesloopt, andere onherkenbaar veranderd, sommige gerenoveerd en tot monument gemaakt.

Jerusalem, de buurt die bleef

Wat voor beroep hadden de bewoners van het eerste uur? In de meeste gevallen
hebben we gesproken met de kinderen van de eerste bewoners: In alle gezinnen
was de moeder huisvrouw. De vaders waren: schilder, elektricien (2x), werknemer
bij Honig, bij Philips, op de scheepswerf, naaimachinemonteur, spoorwegen (2x),
bouw, kruidenier, PTT’er, gevangenbewaarder, opzichter nutsbedrijven. Verder
kwamen we te weten dat er meerdere politieagenten in de buurt woonden, een
brandweerman, een aanzienlijk aantal militairen, werknemers van de Nyma. En
van al die beroepsbeoefenaren hebben we maar één actiefoto ontdekt: Hier start
postbode Theo van de Ven van Boksdoornstraat 55 zijn Solex in de winter van 1964.

Jan Peters en Hans Wegman

In 2021 is het 70 jaar geleden dat op het Heseveld in het Nijmeegse Schependom de eerste
bewoners in hun pas opgeleverde huizen trokken. Die huizen waren er in een hoog tempo
neergezet, gebouwd volgens een montagebouwprincipe dat in diezelfde jaren in tientallen
plaatsen in Nederland werd gehanteerd. Het hoge tempo en de gebruikte materialen deden
vermoeden dat de woningen niet voor de eeuwigheid gebouwd werden, de levensverwachting was niet meer dan een paar decennia. Hoe anders zou het lopen. Net zoals in veel
andere plaatsen, zouden ook in Nijmegen de huizen veel langer bewoond blijven dan verwacht. Omstreeks 2015 vindt de woningcorporatie Talis de tijd rijp voor een grootscheepse
renovatie. Zelfs sloop en herbouw worden overwogen. Er ontstaat reuring. De bewoners
komen in beweging.
Jan Peters en Hans Wegman, die eerder zorgden voor het
boekje Molenweg 1950-1960, van landweg naar stadsstraat
(2019) gaan op dezelfde voet voort: met het interviewen van
(oud)bewoners en het verzamelen van foto’s proberen ze een
beeld te geven van een buurt die soms tegen de verdrukking
in het aanzien van een deel van het Heseveld blijft bepalen.
Ze verwachten het boek eind 2020 te kunnen presenteren.
Peters en Wegman hebben inmiddels honderden foto’s
bijeengebracht. Toch worden ze nog regelmatig verrast door
nieuwe kiekjes van de wijk en de bewoners. Voor wie nog
foto’s van de Jerusalembuurt in zijn album heeft, houden zij
zich aanbevolen

Hulststraat 48, Hans (in de box) en Els van Ewijk in 1952; de flats zijn er nog niet.
Op de achtergrond de Molenweg. Eric van Ewijk: ‘Ik werd geboren in de tijd van de
wederopbouw. De centraal geleide loonpolitiek zorgde ervoor dat maar weinig
mensen meer hadden dan anderen. Men had genoeg voor de huur, de verwarming,
eten en wat kleding, maar dat was het dan ook. Men redde zich met huisvlijt, zelf
naaien en timmeren, het opzoeken van voordeeltjes. Pleziertjes waren schaars.
Verjaardagen werden fanatiek gevierd en bezocht. Dit leidde bij die grote gezinnen
door het jaar heen tot veel drukte, familiecontact én extra kosten.

Palmpasen 1956. We kijken uit op de
huizen aan de Liguster-, Duindoorn- en
Mahoniastraat. Veel van de kinderen
zijn ouder dan de huizen. Staand links
Ineke Daniëls, dan Leentje Davids,
Marijke Daniëls. Rechts Laura van Vugt.
Links voor Ivonne Hagen.

Hans.wegman2@gmail.com | Peterswittehuis91@gmail.com
1967. De jongens van 13-14 jaar van Jerusalem werden Nijmeegs
wijkvoetbalkampioen op sportpark Grootstal. Louis Thijs mag de prijs in ontvangst
nemen uit handen van NEC-doelman Nico de Bree. Ook de 15-16-jarigen van
Jerusalem gingen met de winst strijken.
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Ondergedoken in Hees

Henk Termeer

Allereerst aan de keren in voorbije eeuwen dat er in de
benauwde vesting Nijmegen de pest of een andere dodelijke besmetting rondwaarde. Dan diende het landelijke
Schependom rondom de stad en speciaal het nabijgelegen Hees vaak als toevluchtsoord, althans voor de rijke
Nijmegenaren die daar een ‘buiten’ hadden. Per koets
trokken zij naar hun buitenhuis om ver van de kwalijke
en ziekmakende stedelijke geuren en dampen (daar komt
het woord mal-aria vandaan!) verwijderd te zijn en aan de
dreiging van dood en verderf te ontsnappen.

Foto van huizenblok Schependomlaan (nrs. 24, 26, 28, 30 en 32)

Er staat een nieuwe vijand aan de poort en hij heet
corona. Als historicus moet je dan onwillekeurig
‘terugdenken’ aan eerdere historische situaties waarin je in Hees ook heel goed op je tellen moest passen.

Citaten uit dagboek An
...

Minder lang geleden, maar toch ook al ruim 75 jaar, is het
dat veelal jonge mannen in de toen nog wat afgelegen
en agrarische Nijmeegse buurtschap Hees onderdoken. Dat deden ze om aan de door Duitsland opgelegde
Arbeitseinsatz, een soort slavenarbeid in Duitse fabrieken,
te ontkomen. Onderduiken betekende dat je je eigen (vaak
nog ouderlijke) huis verliet en jezelf onvindbaar maakte
voor de bezettende overheid. Dat deed je door op het
platteland op een boerderij je toevlucht te zoeken. Daar
werkten deze ‘onderduikers’ vaak voor de kost en daar was
altijd wel voldoende voedsel voorhanden om het zonder
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de voor de meeste burgers noodzakelijke en verplichte
voedselbonnen te kunnen stellen. Veel soorten voedsel
werden in de steden immers schaarser en kon je als gezin
alleen met distributiebonnen verkrijgen.
Maar het meest doet de huidige situatie nog denken aan
de Heese burgers die na 17 september 1944 enkele weken
in kelders en andere schuilplaatsen veiligheid zochten
tegen het aanhoudende en zeer nabije oorlogsgeweld
dat de ligging aan het front met zich meebracht. Ook
toen was het gevaarlijk om je huis te verlaten. Lees er het
dagboek van de 35-jarige Annie Beukers-Terwindt van
de Dorpsstraat 26 (nu Schependomlaan 26) maar op na.*
Annie en haar man, de groentekweker en Verkennersleider
Nol Beukers, brachten samen met hun buren wekenlang
door in de kelders van dat in 1937 nieuwgebouwde huizenblok (nummers 24, 26, 28, 30 en 32). Maar hun gedwongen
isolement was toch ook wezenlijk anders dan het onze.
Allereerst was er naast levensgevaar ook het dagelijkse
lawaai van urenlange beschietingen en de schaarste aan
voedsel, gas, elektra en zeep, terwijl het ons nu materieel aan weinig ontbreekt. Verder was dat gedwongen
samenzijn van toen, weer wél net als nu, ook lang niet
altijd een pretje, want er ontstonden irritaties en iedereen
reageerde weer anders op al die ongewone gebeurtenissen. Ook was er, net als nu, sprake van een sterk gevoel
van lotsverbondenheid en bereidheid om elkaar te helpen.
Het isolement was enerzijds veel totaler dan nu het geval
is dankzij de huidige contactmogelijkheden als televisie,
iPhones, e-mail en Whatsapp. Maar anderzijds was het
isolement toen ook juist veel minder totaal doordat de lotgenoten gewoon troost in elkaars armen konden zoeken;
geen anderhalvemeter-regime dus zoals sinds dit voorjaar. Maar misschien het grootste verschil is nog wel dat
de vijand van toen heel duidelijk en bekend was en dat de
maatschappij in goeden en kwaden was verdeeld. De huidige vijand is onzichtbaar, bedreigt iedereen en heeft geen
handlangers. We bestrijden hem zoveel mogelijk samen:
met elkaar en geleid door onze zoekende overheid.
Laten we deze afgedwongen onderduiktijd vooral goed
besteden. Natuurlijk lopen we veel geplande activiteiten
en gezamenlijke feestelijkheden mis, maar als we in die
tijd goede ideeën en plannen maken, dan wordt de tijd na
onze nieuwe bevrijding vast dubbel de moeite waard.

V i j f t i g
t i nten
g r oen
Cor van der Donk

Terwijl in tv-reclames reisorganisaties laten weten
dat de wereld straks weer gróter wordt, zet ik daar
vraagtekens bij. De wereld zal mijns inziens niet groter, maar weer kleiner worden. De wereld is, na mijn
jonge jaren in een klein Limburgs dorp, nooit zó groot
en onbereikbaar geweest als in de afgelopen maanden. De tuin, af en toe een fietstocht en een enkele
wandeling maken dat ik voor het eerst sinds lang
weer de grootte van de wereld ervaar.
Ik reis graag en door dit reizen is de wereld voor mij
klein geworden. Binnen 14 uur in Hanoi, binnen 6 uur
in New York, binnen 15 uur naar Beijing. Menig keer
slaak ook ik een verwende zucht over het gehang
op een vliegveld en vergeet gemakshalve de tweedaagse autorit als kind met mijn ouders naar Noord
Spanje. Met zijn vijven in één auto en overnachten op
een parkeerplaats.
Ik waag me niet aan voorspellingen over hoe ‘wehier-uit-gaan-komen’, maar de groene stem in mij
begint zich te roeren. Ben ik het niet allemaal te
vanzelfsprekend gaan vinden? Waarom reis ik zo
weinig met de trein? Waarom ben ik iedere keer
weer verbaasd over hoe mooi Nederland is en boek
ik vervolgens een reis naar het buitenland? Kan ik de
irritatie over het begrip vliegschaamte overwinnen?
Hoe verhoudt een toenemende onrust met betrekking tot globalisering zich tot mijn weerzin tegen
nationalisme? De sociale, voelbare stilte dwingt tot
bezinning: hoe willen wij met de wereld om gaan? En
ook hier weer geen eenduidig antwoord.
Mijn quarantaine vindt plaats in een ruim huis met
een mooie tuin en tal van leuke klussen die op mij
wachten. Dit is helaas niet voor iedereen zo. Voor nu
volsta ik met het zoveel mogelijk achter me laten van
vanzelfsprekendheden, maar ook hier geldt:

Gras gaat niet harder groeien als je eraan
trekt.

*Zie: studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2272371587
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Ondernemers in de wijk

Wilma van Seters

Zogezegd, zogenaamd

Jan Bours, audicien te Hees

Tegeltjes

Toen ik Jan benaderde of hij het leuk zou vinden geïnterviewd te worden voor een artikel
in de Stenen Bank, aarzelde hij geen moment en zei: “Dat vind ik heel leuk”. Zo gezegd zo
gedaan, afspraak gemaakt en via skype aan de gang gegaan.
Op de vraag of hij een echte Heesenaar was, antwoordde
hij heel gedreven: “Nou en of, ik ben toen ik 3 weken oud
was met mijn vader en moeder hier komen wonen en
woon nu al jaren samen met mijn vrouw in het huis van
mijn ouders aan de Meerkolstraat!” Jan ging in Hees naar
de lagere school op de Wolfskuilseweg (de voormalige
Paulusschool), vervolgens naar de Stefanus Ulo in het centrum en daarna op de wedren naar de Havo.

Hoe wijs is de wijsheid die op tegeltjes wordt gezet?
In deze coronatijd denk ik af en toe aan een tekst
op een tegeltje dat een halve eeuw geleden in mijn
ouderlijk huis aan de muur hing. Een tegeltje met een
uitspraak van Jan van Riebeeck, de stichter van Kaap
de Goede Hoop.

Jan had al diverse banen gehad, maar die bevielen hem
eigenlijk nooit. Hij werkte ook op vrijwillige basis als
presentator, samen met iemand die audicien was, bij de
ziekenomroep van het Radboud ziekenhuis. Toen Jan hem
vertelde dat hij wel eens iets anders wilde, zei die collega:
”Waarom loop je niet eens bij ons binnen om te kijken of
dát je bevalt!” Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd!
Hij werd er zo enthousiast van dat hij meteen aan de driejarige opleiding voor audiciens begon. Jan moest wel veel
leren en slaagde na 3 jaar. Gelukkig maar, want voor een
volgend examen zou hij 3 jaar hebben moeten wachten..

Een hoopvolle gedachte die het goed doet in coronadagen. Maar ook zeer van toepassing als het coronaleed voltooid (of onvoltooid?) verleden tijd is. Immers
hoe vaak komt de bemoediging ‘dat alles goed komt’
niet van pas. Je moet rijexamen doen, je bent je autosleutels kwijt, je hebt kiespijn of het is al half één en
nou is die verdomde dochter nog niet thuis. Alles sal
regh kom. Ik zou willen dat ik dat tegeltje nog had.

Alles sal regh kom

Eerst werkte hij in loondienst bij grotere winkelketens,
maar hij begon voor zichzelf op 1 mei 2009. Jan behandelt
per dag meestal 3 tot 4 klanten, maar soms ook wel eens
tot 8, 9 of 10. Soms kost het iets minder tijd, maar een uitgebreide gehoormeting duurt wel anderhalf uur. Jan heeft
een winkel in Zetten, die geopend is op halve dagen, maar
voor de rest werkt hij gewoon bij mensen thuis. Hij werkt
in Nijmegen en de regio eromheen.
Cliënten krijgt hij via huisartsen of KNO-artsen, of gewoon
via mond tot mond reclame. Jan is triage audicien. Dat
betekent dat hij zelfstandig hoortoestellen mag aanmeten. Echter, mensen tot 67 jaar dienen, wanneer ze voor
de eerste keer een hoortoestel krijgen, door de huisarts
16
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te worden verwezen naar een KNO-arts of Audiologisch
Centrum. Is men reeds hoortoesteldrager, dan geldt bij
vervanging van de hoortoestellen deze eis niet. Jan vindt
het leuk om met mensen om te gaan en doet dit werk al 33
jaar met veel plezier, zo merkte ik tijdens ons gesprek.
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Onderzoeken, ontdekken, leren, werken en (samen)spelen

Wereldplein De Lanteerne
Kristel Arntz

Na een periode van stilte rondom basisschool De Lanteerne is de school gelukkig weer
geopend. Daarmee is ook het Wereldplein weer volop in gebruik. Er zijn weer stuiterende
ballen en lachende kinderen te horen op de pleinen die er niet meer zo uitzien als enkele
jaren geleden. Eerder schreven we al over de metamorfose van grijze tegelpleinen tot
afwisselende speel- en leeromgevingen. Een buitenruimte die niet alleen uitdaagt tot spel
en bewegen , maar waar kinderen ook les krijgen en zelfstandig of in groepjes op onderzoek
kunnen gaan om antwoorden te vinden op leervragen waar zij nieuwsgierig naar zijn.
De Lanteerne brengt haar onderwijs hiermee naar buiten, buiten de muren van het relatief kleine oppervlak
van het klaslokaal: outdoor learning. De buitenruimte
geeft veel mogelijkheden om creatief en ondernemend
bezig te zijn en nodigt uit om samen te werken. Hier
wordt niet alleen de cognitieve intelligentie aangesproken (hoe werkt iets?), maar ook de fysieke, de zintuiglijke
en emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd.
De bouw van Wereldplein A is inmiddels al enige tijd
afgerond. Gedurende de hele dag zijn er kinderen aan
het onderzoeken, ontdekken, leren, werken en (samen)
spelen. Het plein heeft veel verborgen klaslokaaltjes.
Zo biedt de waterbaan onder andere de mogelijkheid
om vragen te stellen over stroming en om te experimenteren met drijven en zinken. Een ander
voorbeeld is de katrolbaan, waar kinderen
de uitdaging aan kunnen gaan om
met katrollen en gewichtjes te
werken.

Ook het plein aan de Jacob van Campenstraat, het ‘Klimen klauterplein’, is veranderd. Het ontwerp van dit plein is
gebaseerd op de pijlers bewegen, presenteren, ontmoeten
en ontdekken. Deze thema’s zijn hier eenvoudig terug
te zien. Zo is er een verlaagd voetbalveld, dat tevens als
presenteerruimte gebruikt kan worden bij feestelijkheden.
Ook is er een ‘voetje-van-de-vloer-route’, waar kinderen
via loopplanken, netten en evenwichtsbalken een
afstand moeten afleggen zonder ‘gepakt te worden’
door de krokodillen. Dit plein is nu bijna afgerond.
‘Bijna’ want de plannen voor een dierenhok met kleine
dierenweide, die de Lanteerne in samenwerking met
kinderdagverblijf Filomo wil bouwen, liggen klaar.

Op deze manier worden ook dieren en alle facetten
die hierbij horen toegevoegd aan het onderwijs.
Tot slot het derde plein: ‘het Rozenplein’, gelegen naast het
witte gebouw, voorheen ‘t Slingertouw. Ook hiervoor heeft
De Lanteerne, in samenwerking met KION, nog een kleine
metamorfose in petto. Zo zal de natuurtuin uitgebreid
worden met eetbare planten, struiken, en bomen met
vruchten. De opbrengsten (planten, kruiden en vruchten)
kunnen dan weer onderzocht maar vooral ook geproefd
worden in de Proeverij.
Zo komt aan de bouw van de Wereldpleinen bijna een eind.
Maar aan de ontwikkelingen van het onderwijs op het
plein niet. Elementen van de pleinen zijn veranderbaar.
Steeds opnieuw wordt gekeken hoe kinderen uitgedaagd
en geprikkeld kunnen worden om hun talent verder te

ontplooien. Hans Thissen, voormalig directeur van De
Lanteerne en kartrekker, laat met deze Wereldpleinen
een prachtige omgeving achter voor de kinderen en voor
de buurt. Al vanaf 2013 is hij met zijn visie op het onderwijs van de toekomst, op zoek naar de daarbij behorende
mogelijkheden en deze in de praktijk te realiseren.
Zo’n prachtige buitenomgeving verdient een feestelijke
opening, deze was gepland in een speciale feestweek van
11 mei. In verband met de huidige situatie is dit helaas
uitgesteld.
Ondertussen spelen en ontdekken de kinderen rustig
door, gelukkig. Want zoals Hans Thissen zegt: “Als je een
kind leert spelen en de mogelijkheid geeft om te spelen,
geef je hem een schat waaruit hij zijn hele latere leven kan
putten”.

Links: Wereldplein A, boven: Verlaagd
voetbalveld op klim- en klauterplein,
rechts: Waterbaan op Wereldplein A
Foto's: Ton van Seters
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Nieuwe bewoners zolderverdieping
Sancta Maria per 1 oktober

Duurzaam Hees introduceert:

de SlimWonen
App

Jeroen Verreijt

Susan Pot

Aan het voormalig damespensionaat ‘Sancta Maria’ aan de Bredestraat wordt momenteel door Bob van de Water en zijn medewerkers hard gewerkt. Met groot respect voor de
monumentale status en uitstraling van het pand wordt het geschikt gemaakt voor bewoning in combinatie met zorg. Zo zal de complete zolderverdieping worden gehuurd door de
Stichting Samast. In de tien zelfstandige woonstudio’s komen jongvolwassenen te wonen
met een lichtverstandelijke beperking, taalontwikkelingsstoornis (TOS*), slechthorendheid
en/of autisme.
Een gedeelte van deze groep woont momenteel nog bij elkaar in een paar gekoppelde huizen van zorgverlener Kentalis waar zij uitbehandeld zijn. Deze jongeren zijn toe aan een
volgende woonstap. Bij de zoektocht naar een vervolgplek
bleek telkens weer dat het een enorme uitdaging was om
een passende plek te vinden in de omgeving van Nijmegen
voor jongeren met een auditieve beperking. Voor deze
groep was
het goed
Wat is TOS?
om zoveel
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neuromogelijk
cognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat
bij elkaar
taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt.
te blijven
Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite
wonen.
met praten of het begrijpen van taal. De taal- en
spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan
bij leeftijdsgenoten.

Om dit mogelijk te maken hebben enkele ouders Stichting
Samast opgericht en in Bob van de Water de maatschappelijk betrokken ondernemer gevonden die hun droomplek
gaat realiseren. Elke woonstudio beschikt over een eigen
badkamer, toilet en keuken. Dit om de zelfstandigheid van
de jongeren mogelijk te maken. Daarnaast is er ook een
gemeenschappelijke keuken en een woonkamer voorzien.
Bewoners hebben op deze manier de mogelijkheid om op
zichzelf te kunnen zijn, maar zij ook gebruikmaken van de
gezelligheid die een gezamenlijke woonkamer en keuken
met zich meebrengt.
Stichting Samast zal zich richten op het wonen en de
24-uurszorg zal worden uitbesteed aan professionele
zorgverleners met ervaring met deze specifieke doelgroep.

Kinderen met TOS:
−− horen goed;
−− leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
−− hebben een normale intelligentie;
−− kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
−− hebben moeite met de grammatica;
−− vinden omgaan met emoties lastig;
−− hebben moeite met plannen.

Overdag vinden de bewoners hun weg naar werk en dagbesteding. Momenteel zijn zes studio’s ingevuld, voor de
resterende plaatsen worden nog andere jongvolwassenen
gezocht. Middels een intake kan gekeken worden of een
bewoner past binnen het bewonersprofiel zoals gesteld. De
leeftijd van de bewoners die nu gaan intrekken ligt tussen
de 18 en 24 jaar.
Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes,
zoals de woonkamer en keuken, is Stichting Samast nog op
zoek naar sponsoren. Mochten jullie dit wooninitiatief een
warm hart toe dragen: alle hulp is welkom. Als wooninitiatief vinden wij de integratie met de buurt erg belangrijk,
onze toekomstige bewoners kijken er dan ook naar uit om
kennis te maken met de buurt.

Het is even rustig rond Duurzaam Hees.
Door de coronamaatregelen kunnen we geen
buurtbijeenkomsten organiseren, maar achter
de schermen zitten we niet stil. Samen met
STAP IN! (www.stap-in.nu) bieden we alle inwoners van
Hees een jaar lang gratis de SlimWonen App aan. Juist
nu je door corona waarschijnlijk meer thuis zit en meer
energie verbruikt, is het een goed moment om te kijken
hoe je met deze app kunt besparen op je energierekening. De gemeente Nijmegen en de woningcorporaties
Portaal, Talis en WoonGenoot ondersteunen STAP IN!
van harte. We zijn blij dat we nu een campagne hebben
die toegankelijk is voor iedereen in de wijk, zowel voor
huiseigenaren als huurders.
Alle huishoudens in Hees ontvangen vanzelf een brief
met een persoonlijke activatiecode voor de SlimWonen
App als de campagne start. Bij de brief zit een folder met
informatie over de app. Daarin wordt uitgelegd hoe je de
app makkelijk in vier stappen kunt installeren. Met de
gratis app kun je eindelijk zien hoeveel euro je per dag
aan energie uitgeeft en of dit veel is in vergelijking met
anderen. Daarnaast geeft de app bespaartips waarmee
je kunt proberen een bespaardoel te halen.
Zodra de situatie rond corona dat toelaat, organiseren we
met STAP IN! een bespaarbijeenkomst, waarmee je nóg
meer kunt leren besparen. Daarbij krijg je een bespaarmap met kant en klare opties om te verduurzamen.
Wil je meer weten over STAP IN! of Duurzaam Hees?
Kijk eens op www.duurzaamhees.nl. Daar staat een
filmpje over de SlimWonen App voor je klaar. Nog geen
activatiecode ontvangen? Stuur een e-mail naar
nijmegen@stap-in.com.

Bron: website Kentalis.nl 2-5-2020

Bob van de Water laat aan
twee van de nieuwe bewoners,
Bas en Sophie, de in aanbouw
zijnde woonstudio’s zien.
Fotografie: Jeroen Verreijt
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Groei en

Krimp

Dick van Eck / Tekening: Joop van Eck

Tijdens de coronacrisis kom je er niet onderuit, je
moet het hebben over groei en krimp. Of het nu gaat
over de economie, een virus, een hype of de bevolkingsgrootte: het komt allemaal op hetzelfde neer.
Dit gaat dus over groter groeien en kleiner krimpen.

Groei, steeds sneller
De meesten van ons zijn vertrouwd met zogenaamde lineaire groei, waarbij er iedere keer hetzelfde stukje bijkomt.
Denk bijvoorbeeld aan je haar, dat iedere maand zo’n
twaalf millimeter langer wordt, of aan een spaarpot, waar
je iedere dag 5 euro instopt.

(264-1) korrels nodig hebt. Een getal van 20 cijfers! We hebben hier te maken met exponentiële groei. In de tabel zijn
de aantallen tot en met het 20ste schaakbordveld aangegeven in machten van twee.
Kijken we niet naar schaakbordvelden, maar naar de tijd,
dan betekent het dat na een zekere periode altijd weer
een verdubbeling optreedt, waarbij de vermeerdering van
het aantal afhangt van het aantal op dat moment zelf. We
noemen de tijd die nodig is om te verdubbelen eenvoudigweg de “verdubbeltijd” (Tv). In de tabel betekent dat één
hokje verder. In het grafiekje van de figuur staat de groei in
aantallen tegen de tijd uitgezet.

Waar we sinds de crisis nu veel meer over horen, is exponentiële groei. Dat is groei die afhangt van het aantal dat
er op dat moment is. De relatieve groei is constant. Het
levert binnen de kortste keren grote aantallen op.

Exponentiële Groei

Daar is een mooie legende over, die de te maken heeft met
de uitvinding van het schaakspel. De uitvinder gaf het spel
aan zijn koning, die zo dankbaar was dat hij de wijze passend wilde belonen. Deze vroeg de vorst om op veld één
van het bord 1 korreltje graan te leggen, op het tweede 2,
op het derde 4, op het vierde 8 en zo verdubbelt het steeds
verder tot het 64ste veld (zie tekening van Joop). De koning
leek het maar een magere beloning, totdat zijn raadsheren
erachter kwamen dat er in zijn hele rijk te weinig graan
was om aan die vraag te voldoen. Het blijkt dat bij iedere
keer een verdubbeling per schaakbordveld je aan het eind
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218

219

….

….

….

….

II

256

512

1024

2048

4096

8192=213

16384=214

32768=215

I

1

2

4

8

16

32

64

128

B

C

D

E

F

Tabel: Verdubbelen van de aantallen op ieder nieuw veld van het bord in machten van twee.
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Informatieverspreiding: “hot news” kan zich in een paar
uur als een lopend vuur verspreiden. Met de huidige informatietechnologie kan feitenkennis razendsnel over de
wereld gaan. Als iedereen twee nieuwe appjes doorstuurt
naar zijn vriendjes, zit je na 14 keer doorappen op bijna
33.000 mensen. Nemen we voor Tv=30 seconden. Dan
zijn na 14x30 seconden (=7 minuten) die 33.000 mensen
bereikt (zie de tabel voor veld HII). Nu is het in de praktijk
zo dat in je vriendenkring de informatie zich gaat herhalen
(je had het nieuws al gehoord!). Daardoor ontstaat er al
gauw een verzadiging omdat het aantal mensen een keer
ophoudt. De curve gaat afvlakken.
Een “eenvoudige” epidemie: Stel een zieke besmet in
drie dagen (Tv=3 dagen) één ander persoon terwijl hij zelf
doorgaat met besmetten. Dan krijgen we iedere drie dagen
een verdubbeling. Het lijkt dan in het begin rustig (zie de
blauwe grafiek links), maar al snel wordt het menens. Dat
is precies wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt bij het begin van de coronacrisis. Iedereen, politici
maar ook wijzelf, onderschatte de snelheid waarmee de
besmetting om zich heen greep.

III

A

Wat voorbeelden van exponentiële groei

G

H

Groeikapitaal: een ander voorbeeld is rente op rente.
Bij een vermogen van 50.000 euro en een jaarrente van
een kleine 6% (kom daar tegenwoordig nog eens om), zal
het na 12 jaar verdubbeld zijn (Tv=12 jaar) en na 24 jaar
opnieuw. Het heet terecht dus groeikapitaal. De groei
wordt minder op het moment dat je je geld of je rente van
de bank haalt.
De bevolkingsgroei: Als iedere vrouw gemiddeld vier kinderen voortbrengt (mannen tellen ook mee!), die in leven
blijven, zal in iedere 30 jaar (Tv) in die generatieperiode de
bevolking zijn verdubbeld. Het betekent dat de wereld zou
vollopen met alle gevolgen van dien. Er zijn echter in de

praktijk mechanismen die ongebreidelde groei tegengaan
zoals, jawel, epidemieën, wereldoorlogen en “last but not
least”: geboortebeperking. Bij een reproductiegetal van 2,1
in plaats van vier blijft de bevolking in een westers land als
Nederland, stabiel.

Krimp
Bij krimp gebeurt precies het tegenovergestelde van groei.
Als je iedere maand 6% van je gespaarde geld haalt dat je
over hebt, heb je na een jaar de helft over. We spreken van
een halfwaardetijd (Th=1 jaar). Na twee jaar heb je nog een
kwart en na vier jaar een achtste over. Dit is een voorbeeld
van exponentiële krimp. Bij lineaire krimp haal je iedere
maand 6% van het oorspronkelijke bedrag af en heb je
na 12 maanden 100-6x12=28% over in plaats van de helft.
Andere voorbeelden van exponentiële krimp zijn de halfwaardetijden van medicijnen (Th is in de orde van dagen)
of radioactief verval van isotopen van kerncentrales (Th
kan eeuwen duren).
Onze jachtige maatschappij denkt niet graag aan krimp,
maar bedenk dat iedere exponentiële groei op een gegeven moment verzadigt (“afvlakking van de curve”). De
ene keer gaat dat geleidelijk, de andere keer gaat het met
een “crash” (een beurskrach, een oorlog, een natuurramp)
waarna het lieve leven weer opnieuw begint. Met alle
dilemma’s waarvoor de mens zich al eeuwen gesteld ziet.
Literatuur: op Wikipedia vind je alles over exponentiële groei
en afname, kijk ook eens op de site van het RIVM of de World
Health Organisation (WHO). Je vindt er veel onderbouwing
van de griepgegevens.
Dick is een natuurkundige die de griepgegevens nauwlettend in
de gaten houdt.
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Ik heb nergens spijt van
Petra Kateman

“Zolang ik zit, kan ik alles”, zegt de 94-jarige Wil van Laarhoven uit de Planetenstraat. Door
het coronavirus vallen koor en boetseren uit, maar ze verveelt zich geen moment. De hulp
komt nog, en de SRV-wagen komt langs. De tuinman en de ramenwasser zijn geweest.

Wil van Laarhoven

bankgeheimen

W

il werd geboren in een dorp in West-Brabant:
Zevenbergschen Hoek, nu gemeente Moerdijk.
Haar vader was onderwijzer en hoofd van de
school in 1920. In het dorp werd daar wel naar opgekeken.
Het gezin moest zich goed gedragen. In die tijd was de
Moerdijkbrug er nog niet, ieder kwartier ging de veerpont.
Het huis lag aan de Rijksweg naar Dordrecht, Breda en
Antwerpen. In de zomertijd was het er heel druk, je kon er
niet oversteken.
Wil was de middelste van zeven kinderen. Ze was het
zesde meisje, er waren er al twee overleden. Na haar
kwam een broer. Eindelijk een jongen. Bij haar geboorte
was de reactie: “Alweer een meisje.” Haar geboorte verliep
moeizaam, aan het trekken hield ze een scheve arm over.
Ze heeft zich daardoor nooit gehandicapt gevoeld. Pas
sinds ze een stok heeft is het wat moeilijker. Haar ouders
ontmoetten elkaar toen vader in dienst was. Vader kwam
van Tilburg, moeder van Roosendaal. Moeder was de dochter van een kastelein. Vader vroeg naar de weg en daar
stond moeder met haar vader. Zo is het gekomen.
Vader had kweekschool gedaan, dat heette toen de
normaalschool. Eerst was hij twee jaar onderwijzer in
Oosterhout in Brabant, daarna werd hij schoolhoofd in
Zevenbergschen Hoek.
Wil was een heel timide meisje. Ze moest veel huilen toen
ze naar de bewaarschool, de toenmalige kleuterschool,
moest. Ze heeft er twee weken gezeten en twee weken
gehuild. De huisarts adviseerde haar moeder haar maar
van school af te halen. Na de bewaarschool ging ze graag
naar school. Het leren vond ze leuk, ze hield erg van lezen.
De gedachte was: “Wat goed dat onze Wil goed kan studeren, want verder kan ze niks.” Ze voelde zich onhandig.
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De eerste 50 jaar van haar leven voelde ze zich heel erg
onzeker: “Wat zou ik moeten doen, wat verwachten ze
van me?”

De oorlog
Na de lagere school ging ze naar kostschool, want in het
dorp was geen verder onderwijs. Alleen met Kerst en Pasen
en in de zomer mocht je naar huis. De eerste tussenvakantie dat ze naar huis zou gaan, was met Pinksteren, maar in
mei 1940 ging dat niet door vanwege de oorlog. Iedereen
die opgehaald werd mocht naar huis. Wie niet opgehaald
werd moest daar blijven. De Duitsers zeiden: jullie moeten
volgende week weer met school beginnen. Toen de treinen
weer gingen, mochten ze naar huis. Bij thuiskomst bleek
de kern van het dorp weggebombardeerd te zijn. Haar
ouders waren geëvacueerd, alleen de twee jongsten waren
thuis. Het hele huis was leeggeplunderd, door Duitsers
en dorpsbewoners. Maar haar vader was blij dat iedereen
nog leefde. Vader zat in Langeweg op de boerderij. Er zou
geschoten zijn vanaf een boerderij. Alle mannen uit het
dorp moesten aantreden. Alleen vrouwen en kinderen
mochten weg. Haar vader sprak Duits. Er werden twintig
mensen klaargezet om te boeten. Een jongen besloot zich
aan te bieden om te bekennen. De reactie van de Duitsers:
“Wir wollen keine Opfer, wir wollen Gerechtigkeit”. De
twintig man werden in de kerk gezet. De boerenjongens
hoorden dat de koeien gemolken moesten worden. Ze
vroegen of ze de koeien mochten gaan melken. Dat werd
toegestaan als ze daarna wel terug zouden komen. De
melk lieten ze weglopen. Haar vader zei tegen de jongens:
“Zorg dat je terugkomt, want anders gaan we er allemaal
aan”. Met twintig man zijn ze naar Dordrecht vervoerd.
Daar kregen ze van het Leger des Heils te eten. Haar vader

Foto: Ton van Seters

was de woordvoerder, want hij was de enige die Duits
sprak. Hij werd voorgeleid maar door gebrek aan bewijs
vrijgelaten. Uiteindelijk werden ze door de Duitsers teruggebracht. Haar broer was bij thuiskomst vermist. Hij zou
in Antwerpen gezien zijn. Hij zat op het Klein Seminarie,
maar werd op 10 mei naar huis gestuurd. Hij was toen 14
en is eerst naar Tilburg gegaan naar zijn grootmoeder. Ze
zei: “Je blijft hier.” Ze bad God dat er geen bom zou vallen.
Vader is hem daar op gaan halen. Moeder ging met de kinderen naar Roosendaal. Daar werden ze als gezin herenigd.

daarover te hebben, realiseerde ze zich hoe angstig ze
altijd geweest was. Het bracht zoveel op gang bij haar dat
ze niet meer kon slapen en voelde dat ze voorlopig geen
les zou kunnen geven. Ze meldde zich ziek en ontmoette
begrip zowel van de opleiding als van haar huisarts. Ze
heeft daarna drie dagen op bed gelegen. Alle spanning
kwam eruit en alle onzekerheid over zichzelf: “Ik met die
scheve arm”. Er viel een last van haar af. Daarna vroeg ze
hulp. De provinciale overste opperde om die te vragen bij
Nico Vendrik van het Centraal Advies Bureau voor priesters
en religieuzen (Caper). Het zou nog enige tijd duren voor
ze bij hem terecht zou kunnen, maar met haar nieuwe
moed drong ze aan op een afspraak en kon ze met voorrang terecht. Eens in de drie weken ging ze daarvoor naar
Utrecht. Hij adviseerde haar ook alles op te schrijven. Op
die manier durfde ze alles te schrijven wat ze niet durfde
te zeggen. Hij luisterde, gaf slechts af toe raad. Na een jaar
met die gesprekken bezig geweest te zijn moest ze zichzelf de vraag durven stellen: “Hoor ik wel in het klooster
thuis?” Ze wilde niet weg, maar ze wilde ook niet blijven.
Toen ze tot de conclusie kwam dat ze uit wilde treden,
moest ze op zoek naar een kamer. Haar moeder maakte
zich zorgen: “Kun je wel voor jezelf zorgen, kunde ge wel
koken? Vindt moeder-overste dat wel goed?” Uiteindelijk
accepteerde ze Wils beslissing. Wil ging op kamers in
Nijmegen, leerde koffie zetten, leerde alle Chinese afhaalrestaurants van Nijmegen kennen en leerde een administratie bij te houden.

Pannenkoekenfeesten
Van Noviciaat tot uittreding
Wil ging na de lagere school naar de Mulo en daarna
naar de kweekschool, tegenwoordig de Pedagogische
Academie. Op haar 23e trad ze in als non. Ze deed toen
nog alles wat haar geadviseerd werd. In het klooster
boden ze aan haar te laten studeren na haar noviciaat,
de tijd als nieuweling. Ze kon staatsexamen doen en ging
in 1952 in Nijmegen Duits studeren. In 1958 was ze klaar
met de opleiding en woonde ze in klooster Mariënburg.
Na de opleiding werd al snel gevraagd of ze als docent
wilde invallen op de NEBO, de latere scholengemeenschap NEBO/Mariënburg, in Nijmegen. Zo heeft ze jaren
lesgegeven. Toen ze hoorde dat er catecheselessen werden
gegeven, vroeg ze aan de rector of ze die mocht volgen.
Inmiddels was ze 50 en vroeg ze zich af waarom ze zo bang
was om zichzelf te zijn. In een groep van twaalf moesten
ze vertellen hoe het ging in hun lessen. Ze merkte dat
ze zich in deze groep veilig voelde en helemaal tot haar
recht kwam. Ze realiseerde zich dat ze zich voor de klas
altijd onzeker voelde en bang was iets niet goed te doen
in de ogen van de leerlingen en haar collega’s. Door het

Op zoek naar een huis kwam ze in de Planetenstraat
terecht. Ze voelde zich meteen thuis in de buurt, omdat
het ook een soort dorp was. Ze realiseerde zich dat ze in
feite geen vrienden had, alleen collega’s. De ‘nieuwe’ Wil
accepteerde dat niet meer. Bij alle nieuwgeboren kinderen
in de Planetenstraat ging ze op kraamvisite en ze hield een
keer per jaar een pannenkoekenfeest voor alle kinderen
zolang ze op de basisschool zaten, daarna was het afgelopen. Aanvankelijk ging ze nog naar de kerk, totdat ze zich
realiseerde dat ze zich alleen in de kerk eenzaam voelde.
Door preken op de radio leerde ze dominee Jan Doelman
kennen, ging naar de Vesperdiensten in de Stevenskerk en
kwam in de Petruskerk terecht. In deze kerk voelde ze zich
welkom en thuis.
In augustus hoopt Wil haar 95ste verjaardag te kunnen vieren. Ze zingt in de cantorij en onthoudt alle geboorte- en
sterfdata van mensen om haar heen en belt hen of hun
naasten in tijden van lief en leed. Ze is een vrouw geworden die gezond is en geniet van het leven en die nergens
spijt van heeft!
de stenenbank
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Andere tijden?
Henk Termeer

Lies Haveman

Zo anders en bijzonder is de huidige coronatijd nu ook weer niet. Hieronder twee

Eten en drinken uit Voedselbos Novio

voorbeelden van besmettingsangst uit het Hees van de vorige eeuw. Wist u dat:

Wat het voedselbos betreft zitten we te wachten op de bestelde
bomen en struiken om de volgende herplanting af te ronden…
Om het wachten te veraangenamen het volgende recept.

Foto: Ton van Seters

E

r op het Sancta Maria-terrein ook een lijkenhuisje
staat? Het is onlangs gerestaureerd. De overste van
Sancta Maria besloot in de jaren 1950 dat er in verband
met besmettelijke ziektes, een lijkenhuis gebouwd moest
worden. De doden moesten elders liggen.
(bron: Facebookpagina Sancta Maria)

Hangop met compote
(voor 4 personen)
Ingrediënten voor de compote
−− 500 gram bessen, frambozen, bramen (welke je maar kunt vinden)
−− 100 gram suiker

H

et Dominicuscollege in de periode 1944-1945
dienst heeft gedaan als militair doorgangskamp
voor Displaced Persons die uit de kampen in nazi-Duitsland
terugkwamen? (bron: Oorlogsdagboek van Harry Dirks,
gevangene KZ Neuengamme nr. 46657, te verschijnen op 9
september 2020). Citaat: 9 april 1945: “Wij passeerden ’t
vermaarde Keizer Karelplein, maar de tocht ging verder,
naar Neerbeek [bedoeld is Neerbosch], waar ’t Dominicus

college als doorgangskamp No 3 was ingericht. Hier was
de organisatie voortreffelijk! Aanstonds werden we binnengelaten in ‘n ‘dusting-room’ waar men ons in de hals,
in de mauwen enz. met een wit poeder inspoot. Nog
diezelfde avond volgde een zeer nauwgezet medisch
onderzoek door een staf van bekwame doctoren en van
verpleegsters. Ik bleek nog overblijfselen te hebben van
het beruchte ongedierte, werd wel medisch goedgekeurd,
maar kreeg de raad, thuisgekomen, mij helemaal kaal te
laten scheren!

Bereiden
Doe de ingrediënten bij elkaar in een pan en kook in een half uur tot een
heerlijke zachte massa. Je kunt de compote eventueel door een zeef
halen. Laat afkoelen.

Ingrediënten voor de hangop
−− 500 gram Griekse yoghurt
−− 1 zakje vanillesuiker

Bereiden
Het verstrekken der maaltijden stond onder
Engelse leiding, het was op de massa berekend,
maar toch vlotte het uitstekend, en ieder kon
zoveel eten als hij wou. Ook het slapen was
uitstekend geregeld. Ieder kreeg een eigen
chambretje in de grote jongensslaapzaal, en in de
grote recreatiezaal was gelegenheid tot ontspanningsbezigheden en lectuur. Veel formaliteiten
moesten vervuld worden, en ieder kreeg een
grote identiteitskaart (A.E.F. D.P. Registration
record) en waarna ieder der ‘goedgekeurden’
onderstaand vrijbewijs kreeg (het stempel der
Engelse, militaire politie, gold als teken der politieke betrouwbaarheid). De vraag was, hoelang
zou men in dit doorgangskamp moeten blijven?
Het was op militaire wijze bewaakt, en ontsnappen zou niet gemakkelijk zijn.”
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Meng de yoghurt met de vanillesuiker. Doe een theedoek in een zeef en
zet er een kom onder. Doe de yoghurt in de zeef en laat het een nacht
uitlekken. De volgende ochtend is de hangop klaar. Het vocht is eruit
gedropen en kun je weggooien.
Recept uit Wildplukken; De Buitenkeuken, recepten het jaar rond van
Leoniek Bontje en Yvet Noordermeer: ‘Gezond en lekker eten groeit
gewoon om je heen, wild in de natuur. In het park, het veldje om de hoek of
misschien wel in je eigen achtertuin.’
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< advertenties van sponsoren >

< 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!

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

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

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

te huur: groeps- en praktijkruimte

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

www.terra-nijmegen.nl • info@terra-nijmegen.nl
024-3780488 | 06-23615900

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

individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |
yoga | cursussen | massage | meditatie …

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

––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

Altijd al willen adverteren in
de Stenen Bank?
Dat kan!
Bel of mail voor meer informatie:
024-3779839 | secretariaat@dorpsbelanghees.nl
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< advertenties van sponsoren >

< advertenties van sponsoren >

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

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

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

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

Najade Uitvaarten

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,
concentratie, burn-out.
Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)
MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

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, Céline Habes, Harry Havekes, Kwan, Jacques de Vroomen |
advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank

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

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

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 6 augustus 2020 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

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

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

Wijkagenten: 0900-8844
hans.zweers@politie.nl | john.striekwold@politie.nl |
chris.hofman@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via
de Meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

Wijkmanager: Marian Hooijman, m.hooijman@nijmegen.nl
Wijkregisseur: Sharif Said, s.said@nijmegen.nl

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

Veel plezier met uw Stenen Bank

