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 Bach Cantates  > 11 april, 9 mei en 1 juni om 19 en 21 uur in Petruskerk > coronaregime 30 personen;  reserveren blijft noodza-

kelijk, bij voorkeur op https://bachcantate.eventbrite.nl, of als dat niet lukt via een mail naar  

bach.cantates.nijmegen@gmail.com. 
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 In dit nummer
Als ik dit stukje tik is het 23 februari en 18o! Vorig week was het op dezelfde dag -14o. Je zou er (klimaat)wappie van worden! 
Gelukkig zijn er ook Heesenaren die in alle omstandigheden het hoofd koel houden. Vader en zoon Van der Heijden 
bouwden een iglo en konden er om de beurt een nacht in slapen voor de dooi genadeloos toesloeg. Zie de foto’s verderop. 
Inbreidingsdrift en bouwplannen houden in Hees de gemoederen bezig. Moeten/mogen er bijvoorbeeld achter De Beuken 
nu wel of niet leeftijdbestendige woningen verschijnen? Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Meer serieuze 
onderwerpen in dit nummer betreffen onder meer operatie regenpijp en meetnet – dat de luchtkwaliteit van Hees gaat 
meten. Deze uitgave wordt in balans gehouden door de bijdragen van onze columnisten, een prachtig gedicht en antwoord 
op de vraag: ‘Wat zag Nicolaas Beets in Hees?’                                                                                         Het antwoord is: ‘Niets!’ Toch lezen!

Helemaal verheeseneesd

      Thea Kok (91):                                         “Stilzitten is  
                                                                       niets voor mij”

Op een vrijdagmiddag ga ik bij haar langs in haar huis aan de Kometenstraat. 
Haar energie en enthousiasme vallen direct op. We drinken thee en we pra-
ten een lange tijd in haar ruime woonkamer. Het huis waar ze inmiddels al 
41 jaar woont. Hoewel ze naar eigen zeggen nooit echt een Nijmegenaar is 

geworden, is ze wel ‘verheeseneesd’. “Het is een fijne plek om 
te wonen, het dorpse karakter, de vriendelijke mensen en de 

betrokkenheid. Ik woon hier al lang erg graag.” 

Want ruim zestig jaar geleden komt ze vanuit het westen 
naar hier. “Mijn vriendje zat hier op kamers, hij kreeg hier 
na zijn studie een baan.    Lees verder op pagina 2  >>

Sanne Geurts

Thea Kok (91) weet nog precies wat 
ze wil, is graag overal bij betrok-
ken en is vooral bescheiden. Want 
te veel praten over alles wat ze 
gedaan heeft, hoeft voor haar 
niet zo. Natuurlijk ben ik 
toch benieuwd naar het 
verhaal achter de 
ere-vrijwilliger van 
de SWON. 

bankgeheimen

Foto: Henny van Roomen

Thea Kok met Ariella van Club Goud aan de Waal
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Rectificatie 
fotobijschrift
We wisten natuurlijk dat het onderschrift bij 
de foto op de voorpagina van het juninum-
mer van de vorige jaargang een storende fout 
bevatte. Waar Tweede Oude Heselaan stond, had 
Dorpsstraat moeten staan. Onder het motto: niet 
over kleppen Karel, dacht de redactie er wel mee 
weg te komen. Maar dan hadden we buiten Arjen 
W. Kuiken gerekend. In een mailtje van decem-
ber vorig jaar wees hij ons enigszins streng op de 
fout. Maar hij wist meer over de foto te vertellen, 
namelijk de namen van drie van de meisjes die er 
opstaan. Daarom hier nog een keer de foto met 
het commentaar van Arjen:  
‘Lijn 3 en rond 1950 is oké, maar de foto is geno-
men op de Dorpsstraat, richting Dikkeboomweg. 
Het meisje rechts zit op het hek van Dorpsstraat 
17a. Het huis en bedrijf van de familie Moons. De 
eerste dikke kastanjeboom staat precies voor het 
tuinhekje van nummer 17, het huis waar ik gebo-
ren ben. Verder staan op de foto Elsje Moons en 
Miekie en Carla Mijling van nummer 19. De rest 
van de kinderen zijn mij onbekend.’ 

Maar misschien kan een andere lezer ons aan die 
namen helpen?

Ik kwam dus ook naar Nijmegen, zo werkte dat toen.” Maar 
ze gaat niet thuiszitten. Zodra ze in Nijmegen komt, zoekt 
ze een baan en een sportclub. “We trouwden op zaterdag, 
dinsdag schreef ik een sollicitatiebrief, donderdag stond de 
directeur op de stoep. Of ik maandag wilde beginnen.” En 
dat doet ze. Ze werkt een aantal jaar bij een groothandel in 
levensmiddelen. Daarna werkt ze op verschillende plekken 
vanuit het uitzendbureau. Uiteindelijk strijkt ze neer bij de 
schooladviesdienst. 

Steentje bijgedragen

Met veel plezier werkt ze daar ruim zestien jaar. “Het was 
een hele mooie tijd. Vanuit de schooladviesdienst onder-
steunden we de scholen op allerlei gebieden. Ik hoop daar 
een steentje te hebben bijgedragen aan de ondersteuning 
van het onderwijs. We begonnen met vijf man, toen ik 
wegging waren we met ruim vijftig. Het afscheid was fan-
tastisch, ze hebben me toen echt in het zonnetje gezet.”

Dat afscheid is het begin van haar pensioen. Maar stilzit-
ten is niets voor Thea. “Ik volgde zo’n cursus, weet je wel, 
waar je leert wat je met je tijd kunt doen. Dat je niet in 
zo’n zwart gat valt. Het eerste jaar was ik deelnemer. Het 
volgende jaar werd ik gevraagd als gastvrouw, ik raakte al 
snel meer betrokken en voor ik het wist zat ik in de orga-
nisatie.” Haar betrokkenheid en enthousiasme worden 
opgemerkt en niet veel later zit ze in het bestuur van de 
ouderenbond. Eerst op lokaal niveau, het wordt al snel 
provinciaal en zo komt ze bij de overkoepelende ouder-
bond terecht. 

zorgvuldig bij elkaar gezocht – klaar heeft liggen: de brief 
vanuit de SWON, de oorkonde met daarop Thea Kok - ere-
vrijwilliger en krantenartikelen die eerder over haar ver-
schenen zijn. Want haar enorme inzet als vrijwilliger is niet 
onopgemerkt gebleven.

Dat ze ook een lintje heeft gekregen en dus Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau is, vertelt ze me tussen neus en lippen 
door. “Dat hoeft er niet in, hoor”, zegt ze bescheiden. Ze 
vertelt over het moment dat burgemeester Bruls op haar 
stond te wachten, terwijl ze dacht alleen nog even een 
kopje koffie te gaan drinken bij haar oud-SWON-collega’s. 
Haar familie en oud-collega’s waren erbij. Toch wel een 
heel bijzondere dag.

Nordic walking

En ook nu – op haar 91e – is Thea nog altijd niet gestopt met 
haar vrijwilligerswerk. Ze levert een mooie bijdrage aan 
Club Goud. Een Nijmeegse initiatief dat zich er voor inzet 
om alle ouderen in Nederland zo lang mogelijk verbonden 
te houden met de maatschappij (zie kader). Daarnaast 
heeft ze de tijd en energie om te weven, bridgen en tuinie-
ren. En om te wandelen: “Dat doe ik drie keer per week een 
uurtje, met Nordic walking stokken, ja, dat gaat nog prima! 
Eens in de paar weken komt de hulp, zij doet alles wat 
boven of onder ooghoogte is. Ze vinden het niet meer zo’n 
goed idee als ik nog op stoelen en trappen ga staan.”

Hoe ze zo fief oud wordt, vraag ik haar nog: “Ach, je moet 
niet teveel op de ongemakken letten, die zijn er, maar ik 
besteed er gewoon niet teveel aandacht aan.” Maar ook 
voor haar is de coronatijd een domper. “Ik was nog steeds 
lekker druk, dus het is echt jammer. Maar ik ga wel lekker 
wandelen, lezen en handwerken en als het straks weer 
kan, nodig ik mijn familie uit en organiseer ik hier een 
heerlijke BBQ. Nee, stilzitten is niets voor mij.”

Club Goud
Hoe zorg je ervoor dat ouderen zich zolang en zoveel 
mogelijk betrokken blijven voelen bij onze maatschappij? 
Club Goud zet zich in om alle ouderen mee te laten tellen. 
Samen met een nieuwe generatie vrijwilligers worden 
bijzondere projecten ontwikkeld en wordt samenwer-
king aangegaan met vertegenwoordigers van kunst en 
cultuur en allerlei andere maatschappelijke domeinen. 
Club Goud gelooft in de kracht van nieuwe coalities bij het 

versterken van onze ouderenzorg

Meer informatie over Club Goud vind je op www.clubgoud.com

Ik kan het niet laten 

Een trend die zich in al haar vrijwilligerswerk voordoet: ze 
gaat ergens bij, wordt enthousiast en dan komt altijd die 
vraag: we zoeken eigenlijk nog… “Ik kan het niet laten”, zegt 
ze, “ik vind het fijn om bezig te zijn, om mensen te helpen en 
je zet gewoon je beste beentje voor.” Zo ook bij de weefkring: 
“Ik was net nieuw toen de vraag kwam wie de kas wilde con-
troleren. Ik nam me voor niet te antwoorden, maar het bleef 
zo lang stil. Uiteindelijk heb ik toch mijn vinger opgestoken.” 
En zo geschiedde, ze controleert niet alleen de kas, maar is 
ook 10 jaar lang voorzitter van de weefkring geweest.

Vervoer en wonen

In de Ouderenbond maakt ze zich hard voor onder andere 
vervoer en wonen. Belangrijke pijlers voor ouderen. Samen 
met het bestuur bood ze nog een petitie aan bij de toen-
malige minister-president Joop den Uyl over het belang 
van goed vervoer. “Vervoer is een belangrijke voorwaarden 
voor ouderen om mee te kunnen blijven doen, dat moet 
goed geregeld zijn.” 

In dezelfde periode begint ze als telefoniste bij de SWON, 
het seniorennetwerk van Nijmegen. Samen met de colle-
ga’s van de SWON regelt ze van alles; computercursussen, 
kennismakingsmiddagen tussen Nederlandse en Turkse 
vrouwen en het zomerprogramma voor ouderen. Ze doet 
de coördinatie van het vervoer voor de dagopvang van 
ouderen bij het Oud Burgeren Gasthuis en werkt mee aan 
het project Dobbelman, waarin gezocht wordt naar andere 
manieren van samenwonen door ouderen. Uiteindelijk 
wordt ze vanuit de SWON gevraagd voor de cliëntenraad. 
“Dat heb ik zes jaar met veel plezier gedaan. Al was het ook 
best een lastige taak, je werd geacht gevraagd en onge-
vraagd advies te geven. Dat voelt soms ongemakkelijk.”

Erevrijwilliger

Tijdens ons gesprek loopt ze zo nu en dan op en neer naar 
haar tafel waar ze verschillende naslagwerken – vooraf 

Foto: Henny van Roomen
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Bericht vanuit het bestuur
Roel van Tiel | voorziiter

Meetnet in Nijmegen-West
Goed nieuws van de Focusgroep 
Luchtkwaliteit! In vorige edities van 
de Stenen Bank hebben we u laten 
schrikken met een aangekondigde 
vervijfvoudiging van de benzeenuit-
stoot. Dat hebben we mede dankzij 
de nodige aandacht in de pers kunnen 
tegenhouden. Bovendien heeft onze 
actie ervoor gezorgd dat we contac-
ten hebben gelegd met vier andere 
wijkverenigingen om ons heen: 
Wijk Vereniging Ons Waterkwartier 
(WVOV), bewonersplatform Weurt+, 
wijkraad Neerbosch-Oost en 
Belangenvereniging Kinderdorp 
Neerbosch (BVKN). Samen met hen 
hebben wij een brief aan het college 
gestuurd waarin wij hebben gevraagd 
om handhaving, het instellen van een 
meetnet en een concreet plan voor 
afbouw van de vervuiling.

Deze brief dreigde eerst in een la 
te verdwijnen, maar de inzet van 
VoorNijmegen.nu, Stadspartij 
Nijmegen, Partij voor De Dieren en 
de Partij van de Arbeid heeft er toe 
geleid dat de brief alsnog is besproken 

De eerste honderd dagen van de voorzitter...

thuis-onderwijs aan mijn drie school-
gaande kinderen. Daarmee is het eer-
ste voornemen: rustig beginnen, snel 
in de prullenbak verdwenen. 

Gelukkig geeft het me veel energie, 
met name omdat ik zie dat ik niet de 
enige ben. Wat me écht opvalt is de 
tomeloze energie die er aanwezig is in 
onze vereniging. Enkele voorbeelden: 

 − De fantastische kribjesroute, met 
maar liefst 78 adressen met een 
mooi kribje (van professioneel, tot 
schattig), waar medebuurtbewo-
ners, maar ook veel mensen van 
buiten Hees, rondom de jaarwisse-
ling konden genieten.

 − De contacten tussen bewoners 
van Hees die werden en worden 
gelegd dankzij de ‘Bezoek een 
buur’-actie. De actie loopt nog 
steeds. Wil je iemand op bezoek, 
of juist mensen bezoeken? Meld 
je aan via de website: www.www.
dorpsbelanghees.nl/2020/10/08/dorpsbelanghees.nl/2020/10/08/
actie-bezoek-een-buuractie-bezoek-een-buur. 

 − Het enthousiasme van de voor-
zitters van de focusgroepen 
Leefomgeving om samen de 
Werkgroep Leefomgeving te vor-
men en Hees-breed de visie op 
bouwplannen e.d. te bewaken. 

 − De prachtige verhalen over Hees die 
worden opgezocht, verzameld en 
gepubliceerd door onze Werkgroep 

Historie. Regelmatig in de Stenen 
Bank, maar kijk ook eens op www.www.
noviomagus.nl/Gastredactie/noviomagus.nl/Gastredactie/
Brauer/Brauer.htmBrauer/Brauer.htm. 

 − Het enthousiasme waarmee er ook 
wordt nagedacht over de toekomst 
van Hees. En hebt u daar ideeën 
voor, meldt u vooral bij Jan Mengde 
– zijn contactgegevens vindt u op de 
achterpagina.

 − Onze mooie website, herkenbaar 
qua vormgeving en uitstraling, 
die door onze webredactie wordt 
gemaakt en beheerd.

 − Dit prachtige blad dat u nu leest. 
Mogelijk gemaakt door de inzet 
van de redacteuren, schrijvers en 
vormgevers die dit vrijwel geheel 
zelfstandig en uit liefde voor onze 
mooie wijk doen.

En hopelijk komen er dit jaar weer 
veel evenementen terug: het bouw-
dorp, de culturele bijeenkomsten, het 
ommetje, het dorpsfeest… Net als u 
kan ik niet wachten totdat we weer 
écht samen kunnen komen om te vie-
ren dat Hees, uiteindelijk, de wijk is 
van samen. Samen sterk, samen ple-
zier, samen vooruit.
Dat ik daar in mijn rol van voorzitter 
aan mag bijdragen, beschouw ik als 
een grote eer!

in de raadsvergadering van 13 januari 
jongstleden. Lang verhaal kort: in dit 
debat knetterde het flink tussen raad 
(vooral de SP) en de onwillige hou-
ding van college om concrete acties 
te nemen. Dit heeft geleid tot twee 
moties om het college te dwingen dit 
wel te doen (zie kader). Woensdag 
27 januari zijn beide moties (na veel 
lobbywerk) vrijwel unaniem door de 
raad aangenomen. Alleen D66 stemde 
tegen.

Volledige conclusies van de moties
 − Er komt op korte termijn structureel onderzoek naar de luchtkwaliteit en samenstelling van stoffen (stikstof, 
fijnstof en koolwaterstoffen als benzeen) en bronnen in Nijmegen-West en de (mogelijke) gevolgen voor en 
de risico’s van de gezondheid van inwoners. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstscenario’s m.b.t. 
verkeersintensiteit, bewoningsdemografie en ontwikkeling van industrie in Nijmegen West.

 − Op basis van dit onderzoek worden indien nodig ambities geformuleerd om de luchtkwaliteit en leefbaarheid 
verder te verbeteren en komt er een tijdsgebonden stappenplan om dit te bewerkstelligen.

 − Er komt voor het zomerreces een raadsvoorstel voor een permanent meetnet van de luchtkwaliteit in 
Nijmegen op stikstofoxiden, fijnstof en benzeen.

 − Voor Nijmegen-West wordt een sluitend meetnet gerealiseerd voor 1 januari 2022.
 − Inwoners van Nijmegen-West worden hierover op structurele basis geïnformeerd door het herstellen van 
overleg tussen inwoners en gemeente.

Er komt dus een meetnet, en een 
tijdsgebonden stappenplan om de 
luchtkwaliteit en leefbaarheid in 
Nijmegen-West te monitoren en te 
verbeteren.
Dit is natuurlijk een bescheiden 
stap op de weg naar ‘schone lucht 
boven Nijmegen-West’, maar wel 
een belangrijke. Wij blijven, namens 
u en 20.000 andere inwoners van 
Nijmegen-West en Weurt, de situatie 
nauwlettend volgen.

Hoe voelt het nu om voorzitter te zijn 
van de Vereniging Dorpsbelang Hees? 

Wat opvalt, is vooral het enorme 
scala aan zaken waarmee je te maken 
krijgt.

Allereerst, als voorzitter, het presen-
teren van de vereniging bij Nijmegen-
brede platformen als het Burger 
Participatie Platform Nijmegen en 
in overleg met industrie en andere 
organisaties.

Ten tweede, de inventarisatie van de 
staat van de vereniging en kennis-
making met de (voorzitters van) de 
verschillende werk- en focusgroepen 
waarin je plannen en begrotingen 
bespreekt, en de overdracht van 
de ‘oude’ werkzaamheden rondom 
Leefomgeving.

Ten derde, de praktische zaken zoals 
het regelen van de tekenbevoegdheid 
van bestuursleden bij KvK en ING en 
de bestuursvergaderingen zelf. En 
daarnaast, nog steeds, het gezicht 
van de focusgroep Luchtkwaliteit in 
contacten met pers en gemeente. 

Dat is soms best druk. Zeker in tijden 
waarin ik me, naast mijn baan bij 
Dedicon, gewijd aan de blinde- en 
slechtziende medemens, ook nog 
kan bekwamen in het geven van 
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WERKGROEP LEEFOMGEVING

Toine van Gaal

Al sinds de opening zorgt de asfaltcentrale (Dura 

Vermeer) in Nijmegen voor ernstige stank- en 

luchtkwaliteitsproblemen. Elke Heesenaar 

kent de asfaltlucht die op warme zomer-

dagen regelmatig als een verstikkende 

deken over onze wijk ligt. Sinds het ope-

nen van de nieuwe Stadsbrug en de S100 

komt er significant meer verkeer langs de 

aangrenzende wijken. Daarnaast groeit de 

omliggende industrie. De combinatie van 

industrie, verkeer en scheepvaart zorgt voor 

luchtvervuiling die onze gezondheid bedreigt. 

Daarnaast zorgt de puinbreker van Dura Vermeer herhaal-
delijk voor lawaaioverlast. Soms is het ’s ochtends tussen 
7.00 en 8.00 uur heel erg. Ook de geluidsoverlast van de 

asfaltcentrale van Dura Vermeer en andere bedrijven, 
gecombineerd met verkeerslawaai, kan voor gezond-

heidsproblemen zorgen.

Deze problemen zijn de afgelopen decennia, met 
grote regelmaat, door de inwoners kenbaar 

gemaakt, maar door de politiek nooit serieus 
genomen. Het is onacceptabel dat de bewo-

ners van Hees en de omliggende wijken, jong 
en oud, dag in dag uit in vieze lucht en her-
rie leven. De maat is vol. De asfaltcentrale 

moet dicht en ook rondom de Energieweg 
moeten meer beschermende maatregelen wor-

den getroffen. Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Recentelijk boekte Dorpsbelang Hees een overwinning 
toen Dura Vermeer zijn verzoek tot verruiming van de 
normen voor benzeenuitstoot introk, vanwege bezwaar-
schriften die zijn ingediend door de vereniging en door 
verschillende bewoners van Hees. Helicon MBO heeft on-
langs aangegeven te willen vertrekken van de Energieweg, 
vanwege de ongezonde omstandigheden aldaar. Hiermee 
zijn we er echter nog lang niet.

Niet via Meld & Herstel
Veel Nijmegenaren kennen inmiddels de website Meld 
& Herstel. Via die website kunnen burgers onder andere 
klachten over lawaai en stank van bedrijven melden. Ver-
schillende buurtbewoners, onder wie ondergetekende, 

Meld stank- en geluidsoverlast

Asfaltcentrale Nijmegen aan Energieweg

Veevoer-fabriek Duynie op industrieterrein Nijmegen-West

Kerststol voor eerste bewoners 
daklozenopvang

Rondleiding en 
informatiemoment 
uitgesteld
Jan Mengde / Focusgroep daklozenopvang 
Schependomlaan 83

Er moest meer aan het gebouw worden opgeknapt dan 
verwacht. Samen met de focusgroep zijn er maatregelen 
afgesproken om het terrein veiliger en overzichtelijker te 
maken. Het gebouw ziet er nu ook veel verzorgder uit. Eind 
december konden de eerste bewoners terecht. Het maxi-
mum aantal van 17 wordt geleidelijk ingevuld. De geplande 
rondleiding voor omwonenden en het informatiemoment 
voor kinderen moesten worden uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen. Wel hebben de omwonenden op de 
openingsdag kerststolletjes en ander lekkers aangeboden 
aan locatiemanager Ivo de Bruijn voor bewoners en perso-
neel, wat zeer werd gewaardeerd.

Maatregelen en afspraken
In december en januari hebben de focusgroep en de 
gemeente een aantal keren overleg gehad, met als resultaat:

 − Er zijn hekken geplaatst en een aantal nieuwe lampen 
aan de achterkant. In de voortuin wordt een lantaarn-
paal geplaatst. 

 − Er is een telefoonkaart verspreid met telefoonnummers 
van Iriszorg, politie en gemeente voor meldingen van 
overlast of andere vragen.

 − De locatiemanager van Iriszorg en een bewoner van de 
Schependomlaan hebben enkele oudere omwonenden 
bezocht om ze bij te praten en mogelijk gerust te stellen.

 − Iriszorg heeft een uitgebreid protocol met toelatings-
voorwaarden en gedragsregels voor bewoners van de 
daklozenopvang, en van contra-indicaties voor toela-
ting, bijvoorbeeld psychiatrie of zware verslaving. De 
voorwaarden worden tevoren ondertekend door de 
cliënt.

 − In de beginperiode vindt maandelijks overleg plaats 
tussen de focusgroep, gemeente, politie, personeel en 
bewoners van de opvang.

Nog open
Ondanks een brief van B&W is er nog steeds geen zeker-
heid over de definitieve duur van de daklozenopvang. 
Eerder is een periode van maximaal twee jaar genoemd. 
De focusgroep legt zich niet op afspraken vast zolang de 
toezegging niet binnen is.

ig lo
Wie zegt dat er te weinig duurzaam 
gebouwd wordt in Hees? Deze Iglo ver-
rees begin februari in de Kerkstraat. 
Gebouwd van 100% lokaal materiaal 
door vader en zoon René en Luuk van der 
Heijden. Ze sliepen er om de beurt ieder 
een nacht in, warm gehouden door de 
eigen lichaamswarmte en een kaarsje. 
Bewoonbaar dus. Het wachten is op 
opnieuw een venster in de klimaatop-
warming komende winter. Dan vinden 
vader en zoon ongetwijfeld een oplossing 
voor het probleem dat het ‘sneeuwhol’ 
weliswaar duurzaam en van het gas is, 

maar nog niet seizoensbestendig.

Foto’s: Ton van Seters
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houden en dat is erg prettig voor de planten en bomen in 
de wijk. Je regenpijp doorzagen helpt dus tegen droogte! 
De natuur is er blij mee!

Lentekracht
Via Lentekracht is er subsidie voor materiaal om de regen-
pijp netjes door te zagen en af te werken, extra materiaal 
moet door de bewoner zelf betaald worden. Ook een 
regenton schaf je zelf aan, wij zorgen ervoor dat hij aan-
gesloten wordt. Bij grote belangstelling kijken we of we 
een gezamenlijke inkoopactie voor regentonnen kunnen 
doen. Ook huurders kunnen meedoen met deze campag-
ne, maar dan is schriftelijke toestemming nodig van de 
eigenaar of woningcorporatie.

Er wordt door een deskundige per huis een schouw gedaan 
en een advies gegeven over de mogelijkheden, voordat er 
werkzaamheden gedaan worden. Uiteraard nemen we 
hierbij de corona-richtlijnen in acht.

Helicon
Studenten van de opleiding ‘Stad en mens’ van Helicon 
helpen ons met het inventariseren van de animo in de wijk 

en ondersteunen ons bij de uitvoering van de campagne. 
Deze opleiding is gericht op studenten die hun omgeving 
gezonder, duurzamer, groener én leuker willen maken. 
Met deze opdracht leren zij de wijk te betrekken bij de het 
gezamenlijk aanpakken van duurzame oplossingen. Via 
Vereniging Dorpsbelang Hees of Duurzaam Hees ontvangt 
u een enquête van de studenten over uw wensen op het 
gebied van duurzaamheid.

Het afkoppelen liever 
zelf  regelen en uitvoe-
ren? Dat kan met sub-
sidie van de gemeente, 
dan ben je mogelijk 
voordeliger uit. Dit regel 
je via www.nijmegen.www.nijmegen.
nl/diensten/subsidies/nl/diensten/subsidies/
subsidie-afkoppelen-subsidie-afkoppelen-
regenpijpenregenpijpen  
(scan de QR-code!).

Nieuwe campagne van Duurzaam Hees

Operatie regenpijp: 
minder overlast en 
fijn voor je tuin!
Susan Pot

 

We hebben vaker te maken met flinke hoosbuien en 

het regenwater komt dan grotendeels in het riool 

terecht. Daardoor kan het riool overbelast raken, met 

als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kel-

ders en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat 

aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het riool! 

We hebben de handen ineen geslagen met Lentekracht 
en Helicon en samen een campagne opgezet om in het 
voorjaar van 2021 met onze buurtgenoten in Hees zoveel 
mogelijk regenpijpen af te koppelen. Je hebt minder kans 
op wateroverlast bij stevige hoosbuien want het regen-
water zakt weg in jouw tuin, en komt dus niet in het riool 
terecht. Het gratis regenwater kun je ook opvangen in een 
regenton en gebruiken voor je tuin. Goed voor je porte-
monnee! Je helpt ook mee om het grondwater op peil te 

ontvingen echter het bericht dat deze niet in behan-
deling werden genomen, omdat deze niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen 
zouden vallen. Ze werden vervolgens doorgezet naar 
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), de 
uitvoeringsorganisatie voor ver gunningen, toezicht 
en handhaving voor bouw en milieu. 

De ODRN meldde dat er in 2019 geen enkele melding 
van stankoverlast was binnengekomen. Dat lijkt vrij 
logisch, gezien de omslachtige en bepaald niet moti-
verende  procedure die ik hier heb beschreven. 

Direct melden bij het juiste adres!
Via S@men (www.milieuklacht.gelderland.nl/www.milieuklacht.gelderland.nl/
Melding/DoenMelding/Doen) kunnen burgers bovenstaande 
klachten wél melden. U geeft daar via het keuze-
menu aan bij ‘Type overlast’ dat u chemische lucht / 
teer / asfalt ruikt en vervolgens vult u ook de overige 
velden in. Geluidsoverlast van verkeer en industrie 
kunt u eveneens via S@men melden.

Het is natuurlijk het meest effectief 
wanneer u dat niet alleen maar 

doet in de periode direct na het 
verschijnen van deze uitgave 

van de Stenen Bank. Denk er 
ook over een half jaar weer 
eens aan, als u die al te 
bekende teerlucht ruikt of 
last heeft van lawaai.

Het bestuur van Vereniging 
Dorpsbelang Hees en de werk-

groep Leefomgeving werken op 
uiteenlopende manieren aan het 

verbeteren van onze leefomgeving. 
Hopelijk helpt u mee door deze serieuze 

klachten te melden, zodat we ook een groot aantal 
meldingen vanuit de buurt als extra argument kun-
nen aanvoeren. Zo kunnen we laten zien dat we 
het als buurt niet meer pikken dat onze gezondheid 
onder druk staat.

Mocht u zich naar aanleiding van dit artikel willen 
aansluiten bij de focusgroep die zich bezighoudt 
met de benzeenuitstoot van de asfaltcentrale en 
met de luchtkwaliteit in algemene zin, kunt u een 
e-mail sturen naar benzeenfocus@gmail.combenzeenfocus@gmail.com.

Foto: Walter v/d Linden

Foto: Walter v/d Linden

Foto: Lentekracht

Foto: Lentekracht
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Niet langer begraven achter 
het klooster
Roos Biemans

Wandelaars over het Daniëlspad hebben afgelopen jaar misschien door de struiken heen 
allerlei activiteit gezien in de tuin van het St. Jozefklooster aan de Kerkstraat. Navraag 
wees uit: het kerkhof dat daar lag werd geruimd. Om meer hierover te weten sprak ik met 
Wim Halters, rector van de Priesters van het Heilig Hart in het Jozefklooster.

Het Jozefklooster is sinds de jaren 1920 een studiehuis van 
de orde van de Priesters van het Heilig Hart. Velen van hen 
zijn in Nijmegen opgeleid en in het Jozefklooster ook tot 
priester gewijd. In de jaren ‘80 werd het, onder invloed van 
een vergrijzende orde, een ‘klooster-bejaardenoord’ waar 
oudere paters met pensioen konden. Vanaf dat moment 
werden ook de paters die overleden begraven in de kloos-
tertuin, in een speciaal daarvoor gereserveerd gedeelte. 

Al kort daarna werd het klooster-bejaardenoord uit-
gebreid en kwamen er ook zusters van de Orde Onder 
de Bogen te wonen, en later ook van de orde van 
Karmelietessen. Om alle inwoners een plek te geven werd 
een achterbouw toegevoegd aan het pand. Ook de zusters 
werden na hun overlijden op het kerkhof in de klooster-
tuin begraven. Elke orde kreeg er haar eigen afgebakende 
deel van de begraafplaats. Er kwamen vanaf begin deze 
eeuw ook leken in het klooster te wonen, maar deze 
‘gewone’ mensen, die geen wijding tot bisschop, priester, 
kloosterling(e) of diaken hebben ontvangen, werden niet 
in de kloostertuin begraven.

Begin 2020 lagen er circa 200 paters en enkele tientallen 
zusters begraven op het kerkhof achter het Jozefklooster.

Verhuizen
Dat het kerkhof geruimd zou worden is al in 2008 afge-
sproken. Toen kocht zorginstelling de Waalboog het 
klooster en de omringende gronden. Onderdeel van de 
overeenkomst was dat het kerkhof binnen dertig jaar zou 
moeten verhuizen. Door actuele ontwikkelingen is dat dus 
al in 2020 gebeurd.

Want niet alleen is de begraafplaats van de kloosterlingen 
geruimd, rector Wim Halters geeft aan: “Ook wijzelf zijn 
hier bijna weg. De laatste jaren klinken steeds meer gelui-
den als: het huis voldoet niet meer, het is niet energiezui-
nig en voor zware zorg is het niet geschikt. Dus moeten we 
iets anders.” Een verbouwing bleek zeer kostbaar, daarom 
besloot de Waalboog dat zij, en daarmee ook de paters, het 
klooster op termijn gaan verlaten.

Een deel van de huidige bewoners kan voorlopig nog wel 
terecht in de achterbouw, waar de zorg voorlopig wordt 
voortgezet. Maar de paters zijn inmiddels aan het ver-
huizen naar Huize Rosa aan de Rosa de Limastraat en het 
naastgelegen Catharinahof. “Gelukkig kunnen we in de 

buurt blijven, dit is voor de meesten vertrouwd terrein”, 
aldus Wim Halters. De verhuizing zou in de eerste helft van 
dit jaar afgerond moeten zijn, maar dat is mede afhankelijk 
van de hoeveelheid plekken in Huize Rosa.

Als de paters en zusters er weg zijn, is het logisch dat ook 
het kerkhof verhuist. De achttien overgebleven paters 
in het Jozefklooster zijn van begin af aan betrokken bij 
de verhuizing van het kerkhof. De meesten hebben er 
vrede mee, al blijft het emotioneel. Wim Halters: “Ik heb 
het er ook wel moeilijk mee, maar zo is het nou eenmaal 
afgesproken.” 

Herbegraven op Jonkerbos
Graag had de orde de paters willen herbegraven op het 
kerkhof achter de Antonius Abt in de Dennenstraat. Zij 
hebben een binding met deze parochie, één van de paters 
is er zelfs pastoor geweest. “Helaas was op dat kerkhof 
niet genoeg plek”, zegt Wim Halters, “we zijn uitgeweken 
naar de dichtstbijzijnde begraafplaats waar wel ruimte 
was: begraafplaats Jonkerbos. We wilden wel in Nijmegen 
blijven.” 

Op Jonkerbos zijn alle paters (her)begraven die voorheen 
op het kerkhof in de kloostertuin lagen. Zo’n 175 paters 
zijn samen begraven onder een grafmonument met al hun 
namen. De overige paters zijn voorlopig apart herbegraven 
en liggen met drie boven elkaar. Dit heeft te maken met 
regelgeving: pas tien jaar na overlijden is herbegraving in 
een gezamenlijk graf mogelijk. Tot die tijd moet het in een 
regulier graf. Op het gezamenlijke graf staat het kruisbeeld 
dat voorheen op het kerkhof achter het klooster stond. Zo 
is de band met de oude rustplaats symbolisch nog in stand 
gebleven.

De zusters Onder de Bogen, die ook begraven waren achter 
het klooster, zijn naar Rijckholt in Zuid-Limburg overge-
bracht waar de orde nog een eigen kerkhof heeft. Ook de 
zusters Karmelietessen zijn elders door orde herbegraven.

Toekomst van het klooster
Hoe gaat het nu verder met het klooster als de paters er 
straks weg zijn? De ruiming van het kerkhof biedt ruimte 
voor plannen met de kloostertuin. Omwonenden zijn hier-
over al in gesprek met de gemeente geweest en ook de ver-
eniging Dorpsbelang buigt zich kritisch over de plannen. 
Ze bevinden zich nog in een beginstadium, maar voorals-
nog wordt voorzien in rijtjeshuizen achter in de tuin aan 
de Jacob van Campenstraat. De tuin zelf zou opengesteld 
worden, een wens die omwonenden al langer hebben. Wat 
er van deze plannen daadwerkelijk terecht komt, zal de tijd 
leren. 

In de achterbouw van het klooster blijft de Waalboog voor-
lopig zorg verlenen. Maar wat er met het Jozefklooster zelf 
gaat gebeuren is helaas nog niet bekend.

Wim Halters

Het kerkhof in de kloostertuin | Foto’s: Ton van Seters
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde Dick van Eck

Dobbelen

Kruis of munt
De bekendste gok is kruis-of-munt. Met grote handigheid 
gooien arbiters een Euro in de lucht, waarbij we weten dat 
de kans een ½ (of 50%) is dat een bepaalde kant boven ligt 
(of kruis of munt). Je kunt ook de kans uitrekenen dat je 
twee keer achter elkaar kruis gooit of een keer kruis en een 
keer munt, of twee keer munt. Daarvoor is het handig om 
alle mogelijke vier uitkomsten op een rij te zetten na twee 
worpen:

worp 1 worp 2 kans

kruis kruis 1/4

kruis munt 1/4

munt kruis 1/4

munt munt 1/4

Omdat de kruis-munt combinatie tweemaal voorkomt, is 
de kans hierop groter (½ of 50%) dan tweemaal kruis of 
tweemaal munt (¼ of 25%).

Je kunt ook met meerdere munten gaan werken en nog 
vaker gooien, waarbij er voortdurend voorspellingen kun-
nen worden gemaakt over de verschillende kruis-munt 
combinaties. Het aantal mogelijke uitkomsten rijst al snel 
de pan uit.

Voor het werken met dobbelstenen, speelkaarten, poke-
ren, loterijen is een complete wiskunde ontwikkeld, die we 
kansrekening noemen en waar computers zich te pletter 
rekenen om betrouwbare uitkomsten te krijgen. De basis 
voor die wiskunde is gelegd door “onze” eigen zeer prag-
matische Christiaen Huijgens (1629-1695) en Blaise Pascal 
(1623-1662)

Dobbelen
In dit verhaal houden we het “simpel” en gaan we eens 
kijken hoe het zit met dobbelstenen. Ben je aan het 

mens-erger-je-nieten, dan is de frustratie het grootst als je 
maar geen zes gooit, want dan kun je geen pion opzetten.

De kans op een 6 bij een worp is gelijk aan 1/6, want er zijn 
zes vlakken en dus zes mogelijkheden. De kans dat je GEEN 
zes gooit
is gelijk aan 1-1/6 = 
5/6. Gooi je drie 
keer achter 
elkaar geen 
zes, dan is 
die kans 
daarop 
gelijk aan 
5/6 x 5/6 x 
5/6 = 125/216 
= 0,57. In het 
grafiekje hieronder 
staat aangegeven wat 
je kans is op “GEEN zes” 
als functie van het aantal 
 worpen. Je ziet dat na vier keer gooien 
de kans bijna 50% is. Zolang moet je dus 
gemiddeld wachten.

Een ander voorbeeld: Als je bij “mens-erger-je-niet” een 2 
en een 3 nodig hebt om je pion in de veilige haven te bren-
gen, dan is de kans dat dat in twee worpen lukt: 2x (1/6 x 

1/6) = 1/18 (5,5%), waarbij de kans dat je er door een ander 
wordt afgeschopt nog geen eens is meegerekend, en dat 
kan je natuurlijk ook weer uitrekenen.

Pokerstenen
Je kunt het aantal dobbelstenen nog groter maken 
(Yahtzee) en de ogen vervangen door iets anders: de 
pokerstenen zijn geboren. Met vijf pokerstenen wordt het 
aantal combinaties natuurlijk veel groter, maar de princi-
pes blijven hetzelfde. Het aantal mogelijkheden voor vijf 
pokerstenen loopt nu op tot (6 x 6 x 6 x 6 x 6) = 7776, zodat 

de kans op 5 keer een klaver aas gelijk wordt aan 
1/7776 (0,013%). De kans op vijf  

verschillende  plaatjes 
(lange straat) is 

wat  groter 
en wordt 

(1x2x3x4x5)/7776= 120/7776 (1,5%). De wiskunde voorziet 
in rekentrucjes om al die combinaties efficiënt uit te reke-
nen (zie Wikipedia) en dat is zeker handig bij nog grotere 
aantallen, zoals bij speelkaarten en het roulettespel. 

Verder gokken
Het werkt blijkbaar heel verslavend om naar een balletje 
te turen dat in een bak rondtolt en  uiteindelijk neerdaalt 
op een van de 37 nummers 0, 1, 2, t/m 36, waarop je natuur-
lijk net niet gewed hebt. Ondanks het feit dat we zeker 
weten dat je altijd verliest, wil je toch die spanning voelen 
als de teerling wordt geworpen. De reden dat het casino 
altijd winst maakt bij het roulettespel zit hem erin, dat er 
een inzetverbod is voor de “nul”. Het eenvoudigst is dat in 
te zien, wanneer je bij roulette op bijvoorbeeld een even 
getal inzet (rood of zwart). Zou er geen nul in het spel zijn, 
dan is de kans 50% dat het getal even is, want er zijn even-
veel even als oneven getallen 18/36=1/2 (50%). Dus op ter-
mijn speel je altijd quitte. Bij roulette zijn er geen 36 maar 
37 mogelijkheden. Op de extra nul kan niet worden inge-
zet en de kans op een oneven getal wordt 18/37 (48,7%). 
En hier zal je dus altijd op termijn verliezen. Er zijn veel 
methodieken bedacht om via slimme inzetten de buit 
binnen te halen, maar dat wordt altijd onderuitgehaald 
(zie bron “poker dice”). Mocht je ooit een casino bezoeken 
met je vrienden, neem dan bijvoorbeeld honderd euro 
mee. Mocht je op winst staan, dan geef je je vrienden een 
rondje, mocht je op grote winst staan, stop dan onmid-
dellijk. Mocht je je geld kwijt zijn, dan lik je je wonden, ga 
je niet verder en laat je je troosten door je maten, die er 
 statistisch gezien, even beroerd zullen voorstaan.

Zijn allereerste tentamen haalde Dick in 1968 bij prof. 

dr. Hans Freudenthal (een pionier van het hedendaagse 

wiskundeonderwijs).

Bronnen:

Hans Freudenthal, Waarschijnlijkheid en Statistiek, 

Volksuniversiteitsbibliotheek (1966), 3de druk;

Zoek op: Frans van Schooten, Chr. Huijgens: Van 

reeckening in spelen van geluck, pdf 

Wikipedia: dobbelen; dobbelsteen (dice); poker 

dice; yahtzee; roulette (engels); Blaise Pascal; het 

puntenprobleem

Tekening: Joop van Eck

In coronatijd wordt er flink ge-mens-erger-je-niet, waarbij de rollende dobbelsteen je kansen in het 
spel bepaalt. In casino’s gaat het er serieuzer aan toe, want het gaat hier om geld. Het is verbluffend 
hoe snel je je geld kwijt bent met pokeren of roulette. Hoe zit het met je kansen bij al die spelletjes? 
Over kansrekening dit keer.
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Lies Haveman

 Eten en drinken uit Voedselbos Novio
 

ELK SEIZOEN EEN SMAKELIJK RECEPT IN DE STENEN BANK DAT JE KUNT MAKEN 
MET MINSTENS ÉÉN INGREDIËNT UIT ONS VOEDSELBOS (OF OMGEVING)

Aardappelen, brandnetels en venkel, wat wil je nog meer als het over rösti gaat?! Bovendien 

past het subliem bij gebakken zeebaars, die op zijn beurt wordt begeleid door een romige 

mosterdsaus. Een perfect huwelijk op je bord!

Uit: Diane Dittmer, Koken uit de natuur; lekker, gratis en gezond, Kosmos uitgevers, 2016

Bereiding van de mosterdroom
Pel de ui en hak hem fijn. Verhit de boter in een steel-
pannetje en fruit de ui glazig. Voeg de bloem toe en laat 
al roerende bruinen. Room en melk toevoegen en door-
roeren. Mosterd en suiker, zout en peper naar smaak 
toevoegen en het geheel onder voortdurend roeren ca. 
5 minuten laten doorkoken. Houd de saus warm.

Bereiding van de rösti
Was de brandnetels (draag keukenhandschoenen!) en 
schud de druppels eraf. Verwijder de takjes met een 
schaar en hak de blaadjes grof. Schil de aardappelen en 
rasp ze grof, of hak ze in kleine stukjes. Pel de ui en hak 
hem fijn. Stamp het venkelzaad fijn in een vijzel. Meng 
de aardappelen met het ei, de brandnetels, ui, venkel, 
zout en cayennepeper. Verhit de boter met de olie in 
een grote koekenpan. Verdeel de aardappelen in ca. 12 
porties. Doe de helft in het hete vet, druk ze plat en bak 
ze bruin. Keer de rösti om en laat de andere kant goud-
bruin bakken. Neem ze uit de pan, houd ze warm en 
herhaal deze stappen met de resterende aardappelen.

Bereiding van de vis
Spoel de filets af, dep ze droog en breng op smaak 
met zout en peper. Verhit de boter met de olijfolie in 
een pan en bak de filets aan beide kanten 3-4 minu-
ten. Bedruppel de filets met het limoensap en ser-
veer ze met de rösti en de mosterdroom. Eventueel 
garneren met de blaadjes en bloemetjes van het 
look-zonder-look.

Ingrediënten voor de 
mosterdroom

 − ½ ui
 − 1½ el boter
 − 1 el bloem
 − 200 ml room
 − 200 ml melk
 − 4 tl grove dijonmosterd
 − 1 tl suiker
 − zout, peper

Ingrediënten voor de rösti
 − 3 handen brandneteltoppen (ca. 
60 gram)

 − 500 gr vastkokende aardappelen
 − ½ ui
 − 1 tl venkelzaad
 − 1 ei
 − zout, cayennepeper
 − 2½ el boterolie

Ingrediënten voor de vis
 − 600 gr zeebaarsfilet
 − zout en peper
 − 2 el boter
 − 2 el olijfolie
 − sap van 1 limoen
 − blaadjes en bloemetjes van look-
zonder-look (eventueel om te 
garneren)

Zeebaars met brandnetelrösti

INGEZONDEN

Een andere kijk op 
‘Bouwen achter de beuken’
Ingrid Kemperman

Het initiatief van een groep mensen om zelf iets te ondernemen op 
het gebied van levensloopbestendige huisvesting vind ik in deze tijd 
zeer bewonderenswaardig. Een sociaal initiatief dat volgens mij heel 
erg goed in deze tijd past. Er is veel lef, moed, energie en kapitaal voor 
nodig om zoiets van de grond te krijgen. De gemeente mag in haar 
handen klappen met dit burgerinitiatief. We weten allemaal dat er een 
enorm tekort is aan dit soort huisvesting. De gemeente kan het niet 
alleen. Geweldig dus dat er mensen zijn die zich daarvoor inzetten.

In het kader van de verdichting van de stad zal ook in Hees gezocht 
moeten worden naar goede woonplekken. Op de genoemde plaats is 
veel ruimte en een nieuwe aanleg van een mooie tuin kan dat stukje 
Hees zeker ook verfraaien. Bij mijn weten lag er voorheen niets anders 
dan een verwilderde ‘tuin’, waar niemand wat aan heeft. Daarnaast 
zijn er al zoveel bouwplannen rondom het zwembad. Waarom zou zo’n 
mooi initiatief bij voorbaat al getorpedeerd moeten worden? Wiens 
eigenbelang is hier in het geding? 

Ik herinner me dat er jaren geleden veel te doen is geweest over de 
bouwplannen in het bosje tussen de parkeerplaats van het zwembad 
en de Korte Bredestraat. Daar zijn uiteindelijk toch huizen gebouwd, 
met oog voor de omgeving, en mensen hebben er een fijn huis. 
Ik mag hopen – en ik hoop vele Heesenaren met mij – dat er achter ‘De 
Beuken’ een mooi maatschappelijk relevant wooncomplex ontstaat 
waarvan veel mensen nog lang kunnen genieten. 

Heus, Hees blijft prachtig groen en ook ik wandel er vaak met veel ple-
zier rond.

Reactie Wilbert Swart, 
Focusgroep Groen achter de Beuken

Beste Ingrid,

Dank voor jouw terugkoppeling. Ons 
standpunt is, dat er nu niet zomaar 
een appartementencomplex van deze 
omvang gebouwd zou moeten worden 
op een achterperceel, juist vanwege de 
ontwikkelingen rond het zwembad en 
het Jozefklooster. Hier is een integrale 
aanpak met visie nodig. Dit staat vol-
ledig los van wat ik sec van het idee van 
levensloopbestendig bouwen vind.

De Vereniging Dorpsbelang heeft 
eind december 2020 de werkgroep 
Leefomgeving nieuw leven in geblazen. 
De reden is de behoefte aan een inte-
grale visie op bouwen in Hees, zodat de 
vereniging hier een proactief ambitiedo-
cument kan neerleggen waarmee hope-
lijk het mooie dorpse karakter van Hees 
behouden blijft en er toch gebouwd 
kan worden binnen de kaders van dit 
ambitiedocument.

De focusgroep Groen achter de Beuken 
is opgericht onder de paraplu van de 
werkgroep Leefomgeving nadat de 
direct omwonenden door de vereniging 
zijn geïnformeerd over de plannen van 

CPO Toekomstmuziek. De focusgroep bestaat op dit moment uit de direct omwo-
nenden, maar staat open voor alle leden van Dorpsbelang. Een oproep om aan de 
focusgroep deel te nemen stond dan ook bij het artikel in de vorige Stenen Bank. 
De focusgroep richt zich vooral op de plannen voor het terrein achter ‘De Beuken’, 
maar wel in samenhang met de mogelijke ontwikkelingen rond het Jozefklooster 
en het Zwembad. De focusgroep Groen achter de Beuken is vertegenwoordigd in 
de werkgroep Leefomgeving en in de focusgroepen Zwembad en Jozefklooster. 
We zijn binnen de vereniging nog aan het uitzoeken hoe we de focusgroep(en) 
en hun activiteiten helder en duidelijk kunnen presenteren op de website: www.www.
dorpsbelanghees.nldorpsbelanghees.nl. 
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Wat zag Nicolaas Beets in Hees?
Peter Altena

In zijn Leidse studentenjaren was Nicolaas Beets (1814-1903) ongelooflijk hip en wild. Haast 
onvoorstelbaar dat uit deze wildebras een luimige prozaschrijver (Hildebrand) en een brave 
dominee-dichter groeide, die – toegegeven – op zijn oude dag beschikte over machtige bak-
kebaarden. Zo onvoorstelbaar, deze metamorfose, dat dat in kleine kring ‘het probleem-
Beets’ ging heten. Zelf noemde Beets zijn studententijd ‘mijn zwarte tijd’.

In augustus 1835, midden in 
die zwarte tijd, bezocht de 
twintigjarige Beets de oude 
stad Nijmegen. Zijn vier 
jaar oudere neef en studie-
vriend Abraham Scholl van 
Egmond had zich dat jaar in 
Nijmegen gevestigd als arts. 
Zij hadden beiden belang 
bij dat bezoek: Scholl van 
Egmond kreeg als het ware 
het studentenleven van 

Leiden, waar hij juist afscheid genomen had, weer even op 
bezoek en de romantische Beets kon in de omgeving van 
Nijmegen het bijzondere landschap indrinken. Misschien 
dat Beets zo ook even kon bijkomen van de drukte die hem 
als Leids wonderkind omgaf.

Sommige dagtochtjes ondernam Beets met zijn neef, maar 
meestal trok hij er alleen op uit. In het dagboek dat hij bij-
hield (en dat in 1983 in een prachtige editie van Peter van 
Zonneveld verscheen), is dat goed te volgen. Het is goed 
mogelijk dat Beets zich bij zijn wandelingen liet leiden 
door Het Geldersch Lustoord van Cornelis ten Hoet Jz, een 
gidsje dat in 1825 bij de Weduwe J.C. Vieweg & Zoon ver-
scheen. In de noten bij de Nijmeegse passages maakt edi-
teur Van Zonneveld met recht en vrucht gebruik van het 
boekje van de Nijmeegse dichter-notaris.

Vanzelfsprekend keerde Beets enkele malen zijn schreden 
in oostwaartse richting: op maandag 17 augustus bijvoor-
beeld wandelde hij naar Beek via Persingen. De heenweg 
vond hij niet veel aan, hij miste de schaduwen, maar wat 
hij daarna aan ‘points de vue pittoresques’ zag kon zijn 
goedkeuring wegdragen. Ook bekeek hij enkele attracties 
in de stad.

Op zaterdag 15 augustus moet hij Hees gezien hebben. Ten 
Hoet nam in zijn Geldersch Lustoord Neerbosch, Hees en 
Weurt even bij elkaar, Beets beperkte zich tot Neerbosch, 
maar wat hij daar zag? Wie hij daar zag?

‘Heden te Neerbosch, de schoonste vrouw gezien die ik 
ooit in mijn leven zag; parfaite beauté, non seulement par 
la physionomie, mais aussi par la taille, les mains et les 
pieds. C’est Madame M.’ (vertaling: perfecte schoonheid, 
niet alleen van gezicht, maar ook door haar taille, handen 
en voeten). 
Oei! Wie is zij? Editeur Van Zonneveld noteert: ‘Madame 
M.: niet gevonden.’ Beets heeft het in Neerbosch (of Hees) 
nog wel over haar gehad: hem werd verteld ‘dat een luite-
nant der Kurassiers (v.V.) op een bal plotseling zoo verliefd 
op haar geworden is, dat hij haar eensklaps om den hals 
viel en kuste.’ De identiteit van de luitenant is ook al niet 
onthuld.

De mooiste zin in het verslag van 15 augustus is de voor-
laatste: ‘Mevr. M. mag nooit alleen uitgaan.’ Beets noteert 
verder dat Madame kinderloos is, al is niet duidelijk 
waarom hij dat wenste te noteren. Door dat ene zinnetje, 
dat mevrouw niet alleen over straat mag – een gevaar voor 
haarzelf en anderen, blijkbaar – is te begrijpen waarom 
Beets aan Hees geen woord wijdde. Denkend aan ‘de 
schoonste vrouw’ ooit ging Beets als een slaapwandelaar 
door Hees en zag niets. Mij lijkt dat Hees dat Beets mag 
vergeven.

Ben natuurlijk 
razend benieuwd 
naar deze 
Neerbossche Loreley, 
al is de kans dat we 
deze mooie vrouw 
nog in leven aantref-
fen gevaarlijk geslon-
ken. Gelukkig hebben 
we onze fantasie 
nog.

Column | Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd en actief als histo-
ricus. Hij woont in Hees, is gehuwd en vader van drie inmid-
dels volwassen kinderen. Hij publiceerde eerder boeken 
en artikelen over de geschiedenis van Nijmegen, Hees en 
het Zuiden van Nederland met enige nadruk op de recente 
geschiedenis en de  periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Zonder Petruskerk

Dat is toch echt wel even schrikken. ‘Petruskerk, kerkgebouw 
met bijruimten te koop voor € 325.000.’ Ook al zat dat bericht er 
al enige tijd aan te komen. Maar wat betekent de nu heel waar-
schijnlijke, aanstaande verkoop van de Petruskerk aan een parti-
culiere koper voor de wijk en de bewoners van Hees? Dankzij de 
rijksmonumentenstatus zal er visueel aan de buitenkant weinig 
veranderen, maar aan de binnenkant en de sociale kant vermoe-
delijk des te meer. Geen klokgelui meer, geen religieuze bijeen-
komsten rond huwelijken en uitvaarten meer, geen Bachcantates 
meer, geen diensten meer van de Pinkstergemeente, geen verga-
deringen, uitvoeringen of tentoonstellingen van onze vereniging 
meer op die plek en ook geen gezamenlijke herdenkingen meer 
van de Heese oorlogsdoden in onze kerk. En dan sla ik waar-
schijnlijk nog wel andere functies over waarvoor de Petruskerk 
de laatste jaren allemaal is gebruikt. Ter herinnering: deze stenen 

kerk werd al in de 15e eeuw gebouwd als katho-
lieke opvolger van een houten kapel 
uit circa 1250, diende na de Reformatie 
nog ruim vier eeuwen als kerkgebouw 
van de Hervormde Gemeente Hees en 
Neerbosch en werd na het oplopen van 
grote bomschade in 1942 begin jaren 
vijftig nog uitgebreid en gerestaureerd. 
Moeten wij dan nu, na meer dan 750 jaar, 
de pijp maar aan Maarten geven?

TE KOOP

Gelegen in de wijk Hees in Nijmegen bieden wij te 

koop aan de Petruskerk. De Petruskerk is een 

Rijksmonument en goed onderhouden. De ligging is 

centraal in de plaats Nijmegen.

Schependomlaan 85 Nijmegen 

Vraagprijs: € 325.000 k.k.

Petruskerk, Kerkgebouw met bijruimten
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De pen op de tong
Poëzie uit en over Hees

Dit is de tweede aflevering van deze rubriek. Deze 
keer een gedicht van Heesenaar Peter Waterkoort. 
Hij zegt erover:

‘Sterrenhemel’ is een dierbaar gedicht dat ik begin 
december 2014 schreef, verontrust en nog bezig met 
plannetjes maken om er met Kerst en Oud & Nieuw 
samen met mijn partner H. op uit te trekken, het 
leven te vieren… Dit gedicht is ook een liefdesbrief.

Sterrenhemel

We zijn zo dichtbij en ook alleen, te klein
om de sterren aan te raken. Wij willen eeuwig
voort, en onbevreesd. “Leve het leven” als motto
haalt extra krachten bij je boven, een nieuwe melodie

de toon van anders, opnieuw, al het goede
nog eens te bekrachtigen. Niets is zeker
bundelt de bonustijd, verkleint onze wereld van altijd
samen, een angst omfloerst wat zo dierbaar is

los te laten. Het hart geraakt, je schaterlach
waarmee je mij betovert, de liefdevolle herinneringen
het onvoorwaardelijke, je in de ogen kijken, blauwgrijs.
Hoe langer ik kijk, hoe rustiger ik word: thuiskomen

door oerwarmte omgeven.

Peter Waterkoort

In het lustrumnummer van de Stenen 

bank drukten we een mooi gedicht af van 

Francine van der Heijden. Ze schreef het ter 

gelegenheid van de herdenking van de crash 

van de B52 op Hees in september 1944. Dat 

smaakte naar meer vond de redactie en de 

conceptie van deze poëzierubriek was een 

feit. We noemen haar: De pen op de tong; 

een uitnodiging aan alle dichtende lezers en 

lezeressen van dit blad – jong, oud, begin-

nend of ervaren – hun zielenroerselen met 

ons te delen. Het mag groots, scherp en 

meeslepend, om… op poëtische wijze/ dat 

wil zeggen/ eenvouds verlichte waters/ de 

ruimte van het volledig leven/ tot uitdrukking 

(te) brengen, om met Lucebert te spreken. Of 

klein, lief en grappig (Ik wou dat ik twee hond-

jes was,/ dan kon ik samen spelen.). En alles 

daartussenin. Als je gedicht (in de verte) iets 

met Hees heeft te maken is dat mooi, maar 

het hoeft niet. Kortom: maak van je hart 

een woordkuil en mail je gedichten naar de 

redactie!

Column | Kwan

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.comkwangie.com schrijft ze over haar leven.

Thuisonderwijs

Heb ik weleens verteld dat ik werkelijk waar niet kan rekenen? Optellen, aftrekken, verme-
nigvuldigen, ik maak daar dus een potje van. Met mijn eigen, onnavolgbare rekenmethode 
kom ik steevast tot het onjuiste antwoord. Razendsnel, dat dan weer wel, maar altijd fout.

Voor degenen die denken dat ik lichtelijk overdrijf: het is niet gelogen. Meneer Boose, mijn 
wiskundeleraar op de middelbare school, had nog nooit zoiets meegemaakt. En met zoiets, 
bedoelde hij mij, een regelrechte rekenramp. Ho-pe-loos. Geen land mee te bezeilen. Hij 
adviseerde mij dringend het vak te laten vallen, voor altijd een rekenmachine te gebruiken 
en in de doofpot te stoppen dat hij ooit mijn wiskundeleraar is geweest – bij dezen.

Even voor de duidelijkheid: ik mocht meneer Boose graag. Ik heb zijn adviezen opgevolgd, 
liet wiskunde vallen, heb altijd een rekenmachine bij de hand en ben toch een soort van 
goed terecht gekomen. 

Nu vormen mijn ondermaatse rekenvaardigheden meestal geen probleem. Zelfs niet als je, 
zoals ik, voor je werk ‘iets’ met cijfers doet. Computers en rekenprogramma’s rekenen toch 
sneller dan mensen en zolang ik beweer dat er meer dan genoeg budget is, vinden de meeste 
mensen mij nog best capabel. 

Het werd pas ongemakkelijk toen de kinderen vanwege de coronacrisis opnieuw thuis zaten. 
School zette netjes het schoolwerk online, gaf digitaal instructie en verzorgde zo goed als 
het ging op afstand het onderwijs. Maar dat rekenen, hè? Dat kon ik dus nog steeds niet. De 
eerste tijd kwam ik er nog mee weg door de oudste Kleine af te leiden elke keer als ze wilde 
dat ik naar haar rekenwerk keek. ‘Jij lust vast iets te drinken!’, riep ik dan vlug als ze met 
haar schriftje aan kwam zetten, of: ‘Even pauze hoor!’ Dat heb je wel verdiend na dat harde 
werken.’

Maar binnen een week begon ze tegen te stribbelen. ‘Mama’, zei ze streng, ‘je moet dit nakij-
ken. NU!’ Het huilen stond me nader dan het lachen, maar de oudste Kleine was meedogen-
loos. ‘Van proberen kun je leren’, zei ze doodleuk en ze beweerde zelfs dat ik het goede voor-
beeld diende te geven. Onder luid protest opende ik haar boek en sloeg aan het rekenen.

Eerst duurde het eeuwen voor ik een som had nagekeken. Mijn hersenen piepten en kraak-
ten en het kostte me de grootste moeite om tot een uitkomst te komen die in de buurt 
kwam van wat de oudste Kleine had berekend. Zij bleek de stappen allang onder de knie te 
hebben en legde geduldig uit hoe ik sommen kon oplossen én rustig kon blijven (niet per se 
in die volgorde). En langzaam maar zeker begon het kwartje te vallen. Niet razendsnel, maar 
toch: ik leerde rekenen. Het lukte me de juiste getallen te vinden, handige stappen te zetten 
en vooral ook logischer te rekenen. Het lukte gewoon. Meneer Boose zou het niet geloofd 
hebben, maar dat hoeft ook niet, want de oudste Kleine noemt me haar beste leerling. Ik ga 
het nog missen, dat thuisonderwijs.
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ze vanmorgen ook nog opgestaan met 
tandpijn. Pijn die eerder erger dan min-
der werd. Tandpijn? Op de fiets naar 
huis kreeg ze een inval. Misschien? 
Zou dat kunnen? Thuisgekomen liep 
ze onmiddellijk naar de stal waar Rosa 
met diep gebogen kop naar het stro op 
de grond stond te staren. Even keek 
ze op toen Puck binnenkwam. Zag ze 
het goed? Viel er een traan uit het lin-
keroog van Rosa? Hoe doe je dat? Een 
paardenbek openen? Maar binnen 
een minuut lukte het Puck. Ze hield 
boven- en onderkaak met twee han-
den uit elkaar. Keek en keek en keek 
nog eens… In de linker bovenkaak zag 
ze twee paardenkiezen die helemaal 
zwart waren geworden. Het tandvlees 
onder die kiezen was rood gezwollen. 

Een uur later stond de dierenarts 
opnieuw bij het paard van Puck. 
‘Jij moet dierenarts worden,’ zei hij 
lachend tegen Puck. Hij had, net als 
Puck, geconcludeerd dat Rosa veel 
last had van twee ontstoken kiezen. 
Hij had, na een grondige verdoving, 
de twee aangetaste kiezen getrok-
ken. ‘Het probleem is opgelost’, had hij 
gezegd, toe hij zijn gereedschap weer 
in zijn tas stopte. 
’Soms is het heel verstandig om een 
gegeven paard in de bek te kijken’, zei 
de vader van Puck. Ze moesten alle-
maal lachen.

Jacques de Vroomen

Graaf Frederik van Batenburgh 
tot Niftrik stond op 12 mei 
1426 op de ophaalbrug van 

zijn kasteel. De graaf staarde in het 
water, maar zag de dikke karper niet 
die onder de brug uit kwam. Staren is 
kijken zonder zien. Staren doe je soms 
als je verdrietig of boos bent. Graaf 
Frederik was boos. Boos op zijn doch-
ter. Vandaag 12 mei werd zijn dochter 
Sophie-Miranda-Louise zeventien 
jaar. Als verjaardagscadeau hadden 
de graaf en de gravin voor hun doch-
ter een duur raspaard gekocht. Een 
merrie van drie jaar oud. Sophie-
Miranda-Louise leek blij te zijn met 
haar verjaardagscadeau. Maar zojuist, 
een kwartier geleden, had ze op boze 
toon tegen haar ouders gezegd dat 

Dit is de tweede aflevering van Jacques’ beestenboel. Een dierenfabel van de hand van 
verhalenverteller Jacques de Vroomen. Hij schrijft ze met een leespubliek van kinderen voor ogen. 

Maar grote mensen kunnen er zeker ook schik aan beleven – al was het maar als u ze uw (klein)
kinderen voorleest! De illustraties zijn gemaakt door Manuel Kurpershoek en Simone Weijs.  

Wij wensen u veel leesplezier met Jacques’ beestenboel.

ze het cadeau, haar paard, in de bek 
had gekeken. Ze had tanden en kiezen 
zorgvuldig bestudeerd en vastgesteld 
dat het paard vier of vijf jaar oud was. 
’Ze had toch om een paard van hooguit 
drie jaar oud gevraagd?’ klonk het uit 
de mond van de freule van zeventien 
lentes. ’Je mag een gegeven paard niet 
in de bek kijken’, had de gravin, haar 
moeder, niet minder boos dan haar 
dochter, geantwoord. En de graaf had 
geknikt. Precies, zo was het.

Op 16 juli 2026 was Puck zeventien jaar 
geworden. Puck had van haar ouders 
een heel bijzonder cadeau gekregen, 
een paard, haar liefste wens. Puck 
was dan ook door het dolle heen. 
Maar nu, drie weken later, was er van 

die blijdschap weinig over. Puck was 
bezorgd. Was Rosa, zo had ze haar 
merrie genoemd, wel gezond? Rosa 
begon steeds trager te lopen, wilde 
niet meer over smalle slootjes springen 
en at ook maar de helft of nog minder 
van wat ze drie weken terug per dag 
verorberde. Een paar dagen geleden 
was de dierenarts op bezoek geweest. 
Die had gezegd dat het paard gezond 
was. Maar Puck had hij niet overtuigd. 
Rosa leek niet meer op de Rosa van drie 
weken terug. Op school kon Puck moei-
lijk haar hoofd bij de lesstof houden. 
Ze zat voortdurend aan haar merrie te 
denken. Stel dat Rosa zou doodgaan? 
Er liep een koude rilling over haar rug 
bij die gedachte. De les was saai en 
schoot maar niet op. Bovendien was 

Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken



destenenbank   |   maart 202122 23destenenbank   |   maart 2021

Zogezegd, zogenaamd

Hoop
Jacques de Vroomen

Mag ik nog even terugkomen op de rellen van eind 
januari? Er is in den lande wat gescholden op die 
baldadige en plunderende jongeren die het niet 
eens waren met de avondklok. Ik heb behoefte 
om eens iets goeds over hen te melden. Ja, in deze 
taalrubriek. Uiteraard volgde ik intens de plannen 
van de jonge vandalen op Instagram, Telegram en 
nog een paar sites waarvan u de naam niet hoeft 
te weten. Ik citeer een bericht:
20.00 uur, verzamelen Bijlmer Arena, laten we de 
overheid op hen donder geven dit is ons land.
Ik wil het even over dat vetgedrukte woord hen 
hebben. De jongen die dit schreef, uiteraard was 
het geen meisje, is een ruwe bolster, maar in die 
ruwe bolster zit een blanke pit. Ik leg het even 
uit. Bij het tikken van bovenstaand bericht dacht 
die jongen waarschijnlijk aan die rode streep van 
zijn leraar Nederlands door het woord ‘hun’ toen 
hij geschreven had: Hun lusten alleen friet. Dat 
‘hun’ was fout, herinnerde hij zich nog en daarom 
schreef hij nu ‘hen’. Akkoord, het is niet helemaal 
gelukt. Maar de goede wil is er. Laten we niet 
wanhopen.

Je nooit meer vervelen!

Noviomagus.nl als rijke bron voor het 
verleden van Hees
Henk Termeer

De Werkgroep Historie Hees krijgt door het jaar heen diverse verzoeken om informatie over 
de geschiedenis van onze woonplaats. Of liever gezegd over de geschiedenis van een per-
soon, een familie, een huis, een winkel, een school of een straat in Hees; en daarbij moet je 
wel bedenken dat Hees vroeger een veel groter gebied besloeg dan nu, eigenlijk alles aan de 
westkant buiten de Hezelpoort.

Meestal verwijzen we dan eerst naar het overzichtsboek 
Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk, 1196-
2011 (Nijmegen 2011; nog steeds verkrijgbaar). Over een 
tweede belangrijke bron van informatie wil ik hier wat 
meer vertellen. Dat is de website www.noviomagus.nlwww.noviomagus.nl. Die 
website bestaat sinds 2003 en heeft in al die jaren door de 
inbreng van vele honderden plaatselijke leveranciers van 
informatie en de vaak talrijke reacties daarop een enorme 
hoeveelheid feitelijke kennis, afbeeldingen, (lucht- en klas-
se)foto’s, stambomen en herinneringen over de Nijmeegse 
geschiedenis bijeengebracht. Als je daar zoekt op “Hees”, 
krijg je momenteel per omgaande 584 treffers voorge-
schoteld, die doorlinken naar nadere informatie en de 
reacties daarop. Die nadere informatie kan overigens sterk 
uiteenlopen: van een uitgebreid artikel (zoals onlangs door 
Arjen Kuiken over de destijds in Hees wonende militair 
Hypolyte Joseph Kronig) tot een enkele vraag of een foto. 

Villa’s voor jeugdopvang
Als je die treffers ordent op het aantal reacties dat ze 
hebben gekregen, dan krijg je de volgende top-vijf: Huize 
Mariënhof (Korte Bredestraat; 119 reacties), Rivo Torto 
(40 reacties), geslacht Van Muylicom/Mulukom (22 reac-
ties), SCH-voetbalclub (18 reacties), crash van Lancaster-
bommenwerper op 26 mei 1943 (14 reacties), oude tramlijn 

3 naar Hees (13 reacties). Daaruit wordt duidelijk dat vooral 
de villa’s die vroeger gediend hebben als sociale jeugdop-
vang op noviomagus.nl hoog scoren; de verhalen daar-
over krijgen vele tientallen reacties van oud-pupillen en 
vroegere begeleiders met allerlei positieve en negatieve 
ervaringen. 

Maar de verscheidenheid van de bijdragen over Hees is 
veel groter dan die top-vijf laat zien. Dat komt vooral tot 
uiting als je ook op de onder Hees gevonden meer precieze 
trefwoorden verder zoekt. De diverse villa’s scoren ook dan 
hoog: naast de eerdergenoemde ook De Koepel/De Beuken 
(69 treffers), Beaulieu (5), Sancta Maria (35), Aurora (8), 
Oranjestein (5), Sonnaville (16), Olde Wehme (18), koetshuis 
Leeuwenstein (19) en Villapark Hees (6). Verder de kerke-
lijke gebouwen: de Petruskerk (37), de Antonius Abtkerk 
aan de Dennenstraat (8) en het Jozefklooster (7). Ook oude 
industrieën krijgen veel aandacht: de oude steenfabriek 
op de plek waar nu nog de Elektrische Centrale staat (27), 
de Nijmeegsche Confederatie aan de Oude Graafseweg (9), 
de oude Atrantafabriek (7) en de voormalige porceleinfa-
briek Oud Delft (32), beide op de hoek van de Tweede Oude 
Heselaan en de Nieuwe Nonnendaalseweg, Van de clubs 
en verenigingen scoren naast SCH ook Blauw-Wit (20) en 
Fanfare Ons Genoegen (25) hoog en van de personen naast 

Kronig (6) ook De Blécourt (38), Creutzberg (8), Christiaan 
Hammes (3) en Charles Hammes (8).

Beeldbank
Het mooie van de site noviomagus.nl is dat hij al 17 jaar 
bestaat en dat mensen die inmiddels zijn verhuisd of 
geëmigreerd er ook regelmatig kennis van nemen en er 
vanuit hun nieuwe woonplek ook aan bijdragen. Zo geeft 
Jan Haefkens in september 2020 uit eigen ervaringen een 
uitgebreide reactie op het in 2006 daterende artikel van 
Jan Brauer over ‘Hent Giesbertz (1883-1973) kolen uit Hees 
en het verdwenen landgoed Manheim’ en leveren vroegere 
dorpsgenoten als Nick Lambregtsen uit Nieuw-Zeeland 
(38 treffers) en Frans Geutjes (9) uit Australië geregeld 
bijdragen en commentaar. Ten slotte is het bijzonder dat 
deze site veel meer dan de officiële archieven aandacht 
besteedt aan historische voorwerpen en afbeeldingen. 
Die zijn te vinden in de afdeling Beeldbank. Daar vind je 
bijvoorbeeld een asbak van de firma Van Ottele, een recla-
mebord van stomerij De Pauw aan de Wolfskuilseweg, een 
oude ansichtkaarten van de Witte Poort en foto’s van de 
oude Paulusschool voordat die Zonnewende ging heten. 
En het mooie is dat achter elk van die onderwerpen weer 
hele eigen werelden schuilgaan. Hoe is het dan – zelfs in 
coronatijd – nog mogelijk om je te vervelen?
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Holly van Zoggel: 'Theater is mijn leven'
Foto: Ger Neijenhuyzen

Jong in Hees

Holly van Zoggel (17): 
Theater is mijn hele leven

Met wie woon je in huis?
“Met mijn moeder Belle, mijn zusjes Lotus(15), Juniper (11), 
Hazel (9) en Poppy (7) en de twee katten Mavis en Agnes, 
waarvan de kleinste een mannetje is.”

Waar zit je op school?
“Ik zit in 6 vwo en op de vooropleiding voor de toneel-
school in Arnhem. Ik heb een cultuur- en maatschappij-
profiel en de leukste vakken vind ik geschiedenis, kunstge-
schiedenis en Frans. Geschiedenis vind ik interessant om 
te leren hoe oud de wereld is en hoe weinig we nog weten, 
kunstgeschiedenis omdat ik kunst uit verschillende perio-
des boeiend vind en Frans is gewoon een heel gevarieerde 
les. De vooropleiding is op vrijdagavond en op zaterdag de 
hele dag. Per weekend zo’n negen uur. De opleiding is heel 
breed. We krijgen onder andere mime, raples, improvisa-
tie, elementair spel en beweging.”

Is het niet heel druk om dat te combineren?
“Het is best wel goed te doen. Ik weet wanneer ik de din-
gen voor school af moet hebben en dan zorg ik ervoor dat 
ik ze ook afheb. Plannen kan ik wel een beetje en op dit 
moment sta ik er nog steeds goed voor. Het is nu wel extra 
druk omdat ik bij vier scholen ga auditeren. Bij de toneel-
school in Utrecht, Arnhem en Maastricht en de toneel- en 
kleinkunstacademie in Amsterdam. Alle scholen hebben 
drie rondes. Veel audities zijn nu wel op zoom vanwege 
corona.”

Heb je ook hobby’s?
“Sinds mijn 4e jaar heb ik dansles, en later ook zang- en 
acteerlessen. Ook zit ik sinds mijn 7e jaar bij een zang-
vereniging. En vanaf mijn 11e jaar heb ik in producties 
gespeeld, zoals in Klaas Vaak en daarna in Billy Elliot en 
Ciske de Rat.”

Wie brengt jou naar alle repetities en 
uitvoeringen?
“Dat doen mijn moeder en mijn opa, die inmiddels de titel 
‘opa taxi’ heeft gekregen.”

Zijn jouw andere zussen ook zo actief als jij?
“Mijn zus Lotus doet aan acrogymnastiek. Twee jaar 
geleden was ze met haar partner nog Nederlands kam-
pioen. Mijn andere zus Juniper zingt en danst en heeft in 
Anastasia gespeeld. En ook mijn zus Hazel acteert, danst 
en zingt. Zij heeft in de musical Annie gespeeld. Mijn jong-
ste zusje Poppy zit alleen nog op dansles. Lotus is eigenlijk 
de sportiefste van allemaal.”

Van welke muziek houd je?
“Van de Noorse zangeres Aurora. Zij maakt hele sprookjes-
achtige muziek. Ook het lied Two slow dancers van Mitski 
vind ik prachtig. Daar word ik altijd een beetje melancho-
lisch van. En ik ben een enorme fan van Yentl en de Boer. 
Hun lied Morph is een heel mooi lied.”

Lees je wel eens een boek?
“Ik lees echt veel minder dan vroeger en ik zou wel 
meer willen lezen, maar dat lukt nu gewoon niet. 
Vroeger las ik veel science fiction, historische romans en 
fantasyboeken.”

Naar welke series kijk je op Netflix?
“Sex education vind ik heel leuk. Ze behandelen allerlei 
onderwerpen over seksualiteit. De kostuums zijn ook leuk. 
Het is net een soort droomwereld. Maar ze behandelen 
ook serieuze onderwerpen zoals seksuele intimidatie in 
de bus.”

Wat is jouw guilty pleasure?
“Even gaan liggen met mijn kleren aan en make-up nog op 
en dan in slaap vallen, terwijl ik weet dat ik nog huiswerk 
moet maken.”

Heb je vrienden en vriendinnen?
“Op school heb ik een groepje vrienden 
waar ik heel close mee ben. Hoewel dat 
nu niet echt mogelijk is. Ik hoop wel 
dat we na ons eindexamen een fiets-
vakantie kunnen maken of naar een 
Centerparkhuis met zijn allen.”

Waar kunnen de mensen uit Hees 
jou van kennen?
“Ik denk niet dat ze me van een voorstel-
ling kennen, maar misschien wel van 
mijn rammelende fiets. Erg luidruchtig 
en geel van kleur met zo’n ronddraaiend 
molentje. Ik ben helemaal bepakt en 
bezakt en heb een kikkermuts op en een 
gele jas aan.”

Wat is jouw grootste droom?
“Het is nooit mijn idee geweest om 
beroemd te worden. Ik wil er gewoon 
een boterham mee kunnen verdienen. 
Wel wil ik graag in het theater werken 
en op het toneel staan. Maar er zijn meer 
aspecten binnen het theater. Op dit 
moment ben ik een script aan het schrij-
ven voor de zangvereniging. Dat vind ik 
ook heel leuk. En ik spreek tekenfilms in. 
Voorstellingen maken of lesgeven, dat 
lijkt me wel wat. Theater is wel mijn hele 
leven. Daar bouw ik al zolang naar toe.”

Irma Bogers

Jong in Hees

Holly van Zoggel (17): 
Theater is mijn hele leven
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gen voor school af moet hebben en dan zorg ik ervoor dat 
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moment sta ik er nog steeds goed voor. Het is nu wel extra 
druk omdat ik bij vier scholen ga auditeren. Bij de toneel-
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kleinkunstacademie in Amsterdam. Alle scholen hebben 
drie rondes. Veel audities zijn nu wel op zoom vanwege 
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“Sinds mijn 4e jaar heb ik dansles, en later ook zang- en 
acteerlessen. Ook zit ik sinds mijn 7e jaar bij een zang-
vereniging. En vanaf mijn 11e jaar heb ik in producties 
gespeeld, zoals in Klaas Vaak en daarna in Billy Elliot en 
Ciske de Rat.”

Wie brengt jou naar alle repetities en 
uitvoeringen?
“Dat doen mijn moeder en mijn opa, die inmiddels de titel 
‘opa taxi’ heeft gekregen.”

Zijn jouw andere zussen ook zo actief als jij?
“Mijn zus Lotus doet aan acrogymnastiek. Twee jaar 
geleden was ze met haar partner nog Nederlands kam-
pioen. Mijn andere zus Juniper zingt en danst en heeft in 
Anastasia gespeeld. En ook mijn zus Hazel acteert, danst 
en zingt. Zij heeft in de musical Annie gespeeld. Mijn jong-
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Van welke muziek houd je?
“Van de Noorse zangeres Aurora. Zij maakt hele sprookjes-
achtige muziek. Ook het lied Two slow dancers van Mitski 
vind ik prachtig. Daar word ik altijd een beetje melancho-
lisch van. En ik ben een enorme fan van Yentl en de Boer. 
Hun lied Morph is een heel mooi lied.”

Lees je wel eens een boek?
“Ik lees echt veel minder dan vroeger en ik zou wel 
meer willen lezen, maar dat lukt nu gewoon niet. 
Vroeger las ik veel science fiction, historische romans en 
fantasyboeken.”

Naar welke series kijk je op Netflix?
“Sex education vind ik heel leuk. Ze behandelen allerlei 
onderwerpen over seksualiteit. De kostuums zijn ook leuk. 
Het is net een soort droomwereld. Maar ze behandelen 
ook serieuze onderwerpen zoals seksuele intimidatie in 
de bus.”

Wat is jouw guilty pleasure?
“Even gaan liggen met mijn kleren aan en make-up nog op 
en dan in slaap vallen, terwijl ik weet dat ik nog huiswerk 
moet maken.”

Heb je vrienden en vriendinnen?
“Op school heb ik een groepje vrienden 
waar ik heel close mee ben. Hoewel dat 
nu niet echt mogelijk is. Ik hoop wel 
dat we na ons eindexamen een fiets-
vakantie kunnen maken of naar een 
Centerparkhuis met zijn allen.”

Waar kunnen de mensen uit Hees 
jou van kennen?
“Ik denk niet dat ze me van een voorstel-
ling kennen, maar misschien wel van 
mijn rammelende fiets. Erg luidruchtig 
en geel van kleur met zo’n ronddraaiend 
molentje. Ik ben helemaal bepakt en 
bezakt en heb een kikkermuts op en een 
gele jas aan.”

Wat is jouw grootste droom?
“Het is nooit mijn idee geweest om 
beroemd te worden. Ik wil er gewoon 
een boterham mee kunnen verdienen. 
Wel wil ik graag in het theater werken 
en op het toneel staan. Maar er zijn meer 
aspecten binnen het theater. Op dit 
moment ben ik een script aan het schrij-
ven voor de zangvereniging. Dat vind ik 
ook heel leuk. En ik spreek tekenfilms in. 
Voorstellingen maken of lesgeven, dat 
lijkt me wel wat. Theater is wel mijn hele 
leven. Daar bouw ik al zolang naar toe.”

Irma Bogers
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Prijswinnaars bekend

Overweldigend aantal 
bezoekers Kribjesroute
Chantal de Hommel

Het was een ware attractie dit jaar: honderden bezoekers 
uit heel Nijmegen kwamen rond de jaarwisseling naar 
Hees om de 74 kerststalletjes in onze buurt te bekijken.

Omdat de officiële opening niet kon doorgaan, bracht in 
plaats daarvan de engel Gabriël met een arrenslee een 
kerstboodschap de wijk in. Dat werd de aftrap van een 
heuse kerststalletjesrage in Hees. “Er werd zelfs gevraagd 
waar je in Hees het beste kon parkeren om het kribjesevent 
te kunnen bezoeken”, lacht Irene van Dongen, initiatief-
neemster van de Kribjesroute.

Het was dit jaar de vierde keer dat de Kribjesroute werd 
georganiseerd. En nog nooit werd die zo goed bezocht als 
dit jaar. Terwijl corona overal roet in het eten gooit, kon 
de kribjesroute dit jaar wel gewoon plaatsvinden. “Wie 
had ooit kunnen bedenken dat dit ongeveer het enige 
evenement zou zijn dat nog kon doorgaan”, zegt Dick 
van Eck, die jaarlijks de slagzin bedenkt en samen met 
Irene de plattegrond maakt. De normaal altijd zo gezel-
lige kerstmarkt met Glühwein en chocomel moest dit jaar 
wel achterwege blijven. Maar de organisatie bedacht een 
geweldig alternatief. De engel Gabriël liep op zaterdag 19 
december met een prachtig verlichte arrenslee de hele 
avond door Hees en vertelde op diverse plekken een uniek 
kerstverhaal. Vanuit allerlei huizen kwamen buurtbewo-
ners en kinderen naar buiten om te luisteren en mee te 
neuriën met Jingle Bells.

Zoals bij de drie voorgaande afleveringen konden de 
bezoekers ook dit jaar meedoen met de letterspeurtocht. 
Er kwamen maar liefst 180 inzendingen binnen met de 
juiste slagzin: Geen plaats in de herberg? In mooi Hees is 
plaats voor alle kribjes! De gelukkige winnaars waren de 
familie Groeneboer en Helen Vollaard (10 jaar). Zij kre-
gen een mooi verrassingspakket van de Bruna aan de 
Fuchsiastraat.

Meer info over de Kribjesroute: kribjesroute.nl



destenenbank   |   maart 202128 29destenenbank   |   maart 2021

Bel of mail voor meer 
informatie:  

024-3779839 | secretariaat@secretariaat@
dorpsbelanghees.nldorpsbelanghees.nl

of kijk op onze website: 
www.dorpsbelanghees.nlwww.dorpsbelanghees.nl

Dat kan!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!

Foto’s Kribjes: Ton van Seters, Dick van Eck, Simone Weijs

    Wij helpen je kind te groeien 
wanneer je het zelf niet kan betalen

Stichting Leergeld Nijmegen  Postbus 1111, 6501 BC Nijmegen  
www.leergeldnijmegen.nl  E-mail: info@leergeldnijmegen.nl
Telefoon 024  323 76 44  Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Stichting Leergeld_Advertentie.indd   1Stichting Leergeld_Advertentie.indd   1 04-11-20   15:4004-11-20   15:40

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

Cor van der Donk

Vandaag eerst het zoet en dan het zuur. Het is helaas niet anders.

Het zoet: de werkgroep Groen Hees, met name de focusgroep  
‘versterking biodiversiteit, duurzame ecologische structuur & en hitte-
bestrijding’ zet samen met het IVN en de Gemeente onder de bezielen-
de leiding van Ab Verheul, grote stappen. Hierover gaat u meer horen.

En nu het zuur: ondanks inspanningen van de focusgroep leefmilieu 
maak ik me ernstig zorgen over de inbreiding in Hees. Dat systemen 
voortdurend tegen het licht gehouden moeten worden heeft de toe-
slagenaffaire overtuigend bewezen. Het gemeentelijk systeem van 
‘praten met betrokken buurtbewoners’ is, weliswaar in het klein, ook 
zo’n falend systeem. Ik mis de samenhang binnen een wijk of tussen 
wijken, waardoor not-in-my-backyard hoogtij kan vieren. Hoe wil Hees/
Nijmegen er over tien, vijftien, vijftig jaar uitzien? Zonder een integrale 
visie op de toekomst van Hees vallen we ten prooi aan de tentakels 
van projectontwikkelaars. Laat ik daar duidelijk over zijn: ik geloof niet 
meer in mooie beloftes. Hun primaire doel is en blijft geld verdienen.

Natuurlijk hoor ik ook de roep om extra woningen, maar kan de 
BV Nijmegen of de BV Nederland ánders leren denken, nieuwe duurza-
me oplossingen bedenken? Meer is niet langer beter! Mag een stad vol 
zijn, kláár zijn om zich daarna te richten op wat verbeterd kan worden? 
Hiermee is immers niet alleen de stad gebaat, maar ook het leeglopend 
platteland. Er moet een grens getrokken worden; een halt toegeroepen 
aan de flauwekul slogans zoals ‘wonen in het groen’. En laten we onze 
les leren uit de Randstedelijke verdichting?

Ik ben een stadsmens die gehecht is aan wat Hees Hees maakt, aan de 
paardenbak, de paarden in de wei, ontwikkelingen zoals de zorgboer-
derij, het voedselbos, open stukken groen, het Daniëlspad, de kloos-
tertuinen, de sporen van een tuindersdorp, net zoals ik hou van een 
onbebouwd Veur-Lent en andere stadsdelen waar ooit het naambordje 
Green Capital aan opgehangen is. Laat deze column een oproep zijn 
om als Galliërs ten strijde te gaan tegen inbreidingsdrift. Laten we als 
wijk gezamenlijk een integrale visie ontwikkelen hoe wij willen wonen 
en leven. Hier ligt een belangrijke opgave voor de leden van de vereni-
ging Dorpsbelang én de niet-leden, waarbij niet de projectontwikke-
laars maar de bewoners leidend moeten zijn.

Laten we de dans om het gouden kalf omkeren naar een 
strijd voor leefbaarheid 

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.nlwww.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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<   advertenties van sponsoren   ><   advertenties van sponsoren   >

Najade UitvaartenNajade 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)
> Geldautomaat voor storten en opnemen
> Tevens kopieren en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 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)

Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

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

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

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

Horen als vanouds

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

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

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 …
 – 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



Bezoek ook eens
dorpsbelanghees.nl

om  in het complete
Stenenbankarchief 

rond te dolen!

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

Veel plezier met uw Stenen Bank

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:
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bestuur) | vormgeving: Simone Weijs, Michel Wolf | fotografie: Ton van 
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Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nlredactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 6 mei 2021 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

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

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 € 15 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
email: bestuur@dorpsbelanghees.nlbestuur@dorpsbelanghees.nl 

Voorzitter: Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nlvoorzitter@dorpsbelanghees.nl 

Penningmeester: Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nlfinancien@dorpsbelanghees.nl 

Secretaris: vacature 

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

Ab Verheul, abverheul@outlook.comabverheul@outlook.com, 06 575 1 6425

Ece Dolen, ece.dolen@dorpsbelanghees.nlece.dolen@dorpsbelanghees.nl 

Jan Mengde, jan.mengde@dorpsbelanghees.nljan.mengde@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Dommelstraat 13, 6542 SJ Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nlsecretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nlfinancien@dorpsbelanghees.nl

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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, groen@dorpsbelanghees.nlgroen@dorpsbelanghees.nl, 06 575 1 6425 

Historie: Jan Brauer, historie@dorpsbelanghees.nlhistorie@dorpsbelanghees.nl

Leefomgeving: Roel van Tiel, leefomgeving@dorpsbelanghees.nlleefomgeving@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans,  bouwdorp@dorpsbelanghees.nl bouwdorp@dorpsbelanghees.nl

Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl

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

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nlchris.hofman@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de Meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

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

Wijkregisseur: Marjolijn Evers, m4evers@nijmegen.nlm4evers@nijmegen.nl


