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 In dit nummer
In dit nummer weer veel groene onderwerpen. Groen zit diep in het Heese DNA, en dan niet alleen van het type grazige 
weiden waarin het aangenaam vermeien is. Voor een flinke groep Heesenaren vormt ons groen juist de inspiratie om 
actief te worden. Actief om al dat groen te behouden, maar ook breder, actief om onze buurt (nog) schoner, veiliger, 
 leefbaarder, socialer en vrolijker te maken. Onder de kop Actief in Hees en wel hierom! portretteren we in het hart van 
deze aflevering vijf van deze actievelingen. Niet zozeer om ze te lauweren (wat ze verdienen!), maar vooral te uwer 
 inspiratie. De meeste werk- en focusgroepen en ad hoc projectgroepjes in de vereniging kunnen zeker nog handjes 
gebruiken. Misschien iets voor u? Intussen pakken we in dit nummer de rubriek Jong in Hees weer op, met Suus uit de 
Vogelbuurt. Wie de jeugd heeft, heeft per slot van rekening altijd een toekomst!

  Herdenking Heese oorlogsdoden > zaterdag 25 september, vanaf 16.00 uur in en bij de Petruskerk (met 

inachtneming van dan geldende coronamaatregelen)   Ommetje Hees > donderdag 2 oktober, 19.30-22.00 uur 

(voorlopige planning)   Bachcantates > zondagen 10 oktober, 14 november en 12 december om 19.00 en 21.00 uur 

in Petruskerk (meer informatie:  https://www.bach-cantates-nijmegen.nl)

Herfstagenda

Eikenprocessierups? Zand erover…
Ab Verheul, werkgroep Groen Hees

Wellicht heeft u het ook gezien. In de bermen van onder andere de Wolfskuilseweg 

en de Bredestraat (tussen Wolfkuilseweg en Oscar Carréstraat) is de begroeiing 

met gras weggehaald en is de bodem verschraald met een zanderige aanvulling.  

Waarom is dat gedaan?

De afdeling Groenbeheer van de gemeente 
is aan de slag gegaan met een experiment 
in die delen van Hees waar in voorgaande 
jaren de eikenprocessierups voor overlast 
zorgde. De eikenprocessierups wordt al 
jaren vooral bestreden met chemische of 
mechanische methoden: het doodspuiten 
of verhitten van de nesten of het wegzui-
gen van concentraties rupsen. Die bestrij-
ding van de eikenprocessierups is kostbaar 
en vaak is er tijdens een piek in een plaag 
te weinig capaciteit om alle nesten en con-
centraties afdoende te bestrijden. In Hees 
staan meer dan 350 eikenbomen, dus het 
risico van een grote uitbraak van de eiken-
processierups is reëel.  >



destenenbank   |   september 20212 3destenenbank   |   september 2021

De natuur gaat meehelpen
Twee jaar geleden heeft de gemeente een 

flink aantal mezenkasten opgehangen 
in de verwachting dat deze vogels 

een deel van de rupsen zouden 
wegwerken.

De Werkgroep Groen Hees 
heeft daarna bij de gemeente 

aangedrongen op een meer 
preventieve bestrijding van 

de eikenprocessierups en wel 
door een aangepaste invulling van 

de plantvakken rond de eikenbomen 
aan de Schependomlaan. De gemeente zet 

nu een verdere stap in die richting. In de 
verschraalde bermen in voornoemde 

straten is een speciaal zaadmengsel 
in de bodem gewerkt. Met name 

zaad van vlinderbloemigen – bij-
voorbeeld rode klaver en slan-
genkruid – en schermbloemigen 
zoals wilde peen. Uit dat spe-
ciale zaadmengsel ontwikkelt 

zich een plantengemeenschap 
waarin natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups zich goed thuis 
voelen. Dat zijn vooral sluipwespen, 

waarvan de larven de jonge rupsen eten, 
maar ook de larven van sluipvliegen, gaasvlie-

gen en zweefvliegen en de gestreepte 
eikenblindwants en het tweestip-

pelig lieveheersbeestje. Die lusten 
de jonge eikenprocessierups wel 

rauw. 

En nu? 
We moeten nog wat geduld 

hebben. De planten moeten 
eerst volwassen worden en er zal 

twee tot drie keer per jaar uitge-
kiend gemaaid moeten worden. Na 

een jaar of drie zullen deze plekken aan-
trekkelijk zijn voor de genoemde insecten en zal 

de eikenprocessierups het moeilijk krijgen. De afdeling 
Groenbeheer is hier dus goed bezig en we hopen dat 
het experiment slaagt.

Slangenkruid

Wilde Peen

Wilde Peen

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oscar Carréstraat? In het schuurtje zag ik in het spinrag 
een vlinder spartelen. Kleine vos? Nee, daar was hij te 
groot voor. Gehakkelde aurelia? Nee, de vleugels waren 
niet gekarteld. Het zal toch geen… En jawel, het was de 
Grote vos! 

Na deze unieke dagvlinder bevrijd te hebben, vloog zij/hij 
gelukkig direct levendig weg. Later die dag kwam ik erach-
ter dat dit de eerste keer was dat een waarneming van 
deze vlinder officieel is gemeld in Hees.

De Vlinderstichting beschrijft de Grote vos op haar website 
als volgt: ‘De Grote vos is een zeldzame vlinder. Hij werd 
acuut met uitsterven bedreigd maar hij wordt de laatste 
tijd vaker gezien. Er wordt sinds 2019 ook voortplanting 

vastgesteld. Het lijkt erop dat ze zich 
weer vestigen in ons land.’

We mogen ons dus gelukkig prijzen dat 
deze bijzondere herintreder juist in 
onze wijk te vinden is.

Soort: Grote vos (Nymphalis polychloros)
Zeldzaamheid: zeldzaam
Locatie: Oscar Carréstraat
Waarnemer: Toine van Gaal

In een eerder artikel over biodiversiteit (september 2020) 
gebruikte ik de term Shifting Baseline Syndrome: een psy-
chologisch mechanisme dat ervoor zorgt dat je met steeds 
minder tevreden bent. Ik haalde toen de grote vos aan als 
soort die ik niet miste omdat deze in mijn jeugd al nage-
noeg uitgestorven was.

Wat schetste dan ook mijn verbazing toen ik begin juli aan 
het werk was bij het huis van wijlen mijn oudtante aan de 

Natuurwaarnemingen in Hees

Zomer 2021: 
de Grote vos

Fotografie: Ton van Seters
m.u.v. ‘Slangenkruid’: Cyril Liebrand Foto: Toine van Gaal
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Slakken(t)huis?

Ik hou van dieren, maar slakken kunnen me gestolen worden. 
Heus, ik begrijp best dat die beesten er niets aan kunnen 
doen dat ze zo glibberig en slijmerig zijn. Maar verdorie… 
Waarom zijn ze met zoveel en waarom kunnen ze niet van 
mijn plantjes afblijven?

Nu moet u weten dat ik gezegend ben met tien vingers, 
waarvan geen enkele groen. Als ik voor elke overleden plant 
een euro zou krijgen, was ik nu een multimiljonair met een 
privé-eiland in de Bahama’s. Soms is het nalatigheid. Dan 
raakt een plantje in de vergetelheid en vraag ik me af waar 
die ene leuke plant toch is gebleven (antwoord: waarschijnlijk 
platgetrapt door de Jongste Kleine). Veel vaker legt zo’n plant 
gewoon het loodje. Dan geef ik hem te veel of te weinig water, 
zet ik hem in het zonnetje, terwijl het om een schaduwplant 
gaat, of praat ik er te vaak tegen (echt gebeurd!) En met al die 
regen krijg je ook nog elke avond zo’n leger hongerige slakken 
op visite, die mijn toch al schriele plantjes kaalvreten. 

Helaas kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om die slak-
ken iets aan te doen. Een schaaltje bier in de tuin zetten, vind 
ik een beetje sneu voor die beesten. Kijken ze iets te diep in 
het glaasje, dan verdrinken ze. Ook zout of gif is mij te wreed. 
Rest niets anders dan elke avond een rondje door de tuin te 
maken. Met tuinhandschoenen aan en een schep in de hand 
loop ik naar alle bekende klamme hoekjes in de tuin waar 
die engerds glibberend samenscholen. Voorzichtig lepel ik 
die slakken op mijn schep en ren ik met bonkend hart naar 
de groenbak. Zo vang ik al gauw zo’n twintig slakken op een 
avond. 

Nu denken jullie misschien ‘Maar zo’n groenbak is toch ook 
zielig?’
Ik kan je verzekeren dat dat niet zo is. Allereerst hebben ze in 
die bak een heus meerdaags evenement waar wel honderden 
slakken bijeen mogen komen. Zonder toegangstest. En zon-
der anderhalve meter afstand te hoeven houden. Bovendien 
zit de groenbak vol smakelijke hapjes en lekkernijen. Nee, 
mijn slakken hebben het goed daar op hun eigen feest- en 
vreetfestijn. Alleen… 

Sommige naaktslakken – het zijn altijd naaktslakken – krui-
pen desondanks uit de groenbak.
Alsof het gras buiten de bak groener is. Als ik dat zie, lepel ik 
ze weer op mijn schep, til het deksel op en zet ze terug in de 
bak. ‘Je moet maar zin máken,’ zeg ik dan streng en onverbid-
delijk gooi ik het deksel erop. 
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Henk Termeer

‘Wat je belangrijk vindt, daar moet 

je een steentje aan bijdragen.’

Bij die woorden van nota bene Esther Ouwehand, 
moest ík meteen aan de Vereniging Dorpsbelang 
Hees denken en niet echt aan dieren. Alleen aan 
ingemaakte haring en rolmopsen, allemaal in glazen 
potten van de Firma Ouwehand uit Katwijk. Mijn 
naam is Henk Termeer (71 jaar) en ik ben al sinds 
2003 of zo lid van de Werkgroep Historie Hees. Ik ben 
opgeleid en gepromoveerd als historicus en werkte 
tot 2012 als secretaris van de Letterenfaculteit van 
de Radboud Universiteit. Sinds 1977 woon ik in Hees, 
dat is al bijna 45 jaar, eerst in de Jekerstraat en sinds 
1990 in de Kometenstraat.

Aan actuele thema’s doet de Werkgroep Historie 
natuurlijk niet. Met een aantal andere veelal 
dwangmatige ‘terug kijkers’, uit liefhebberij of van 
nature, spitten wij rond in het verleden van Hees en 
de Heesenaren. Dat leidt tot heel verrassende vond-
sten en inzichten: dat er een Romeinse sarcofaag 
gevonden is in de tuin van het Augustijnenklooster, 
dat Hees al diverse malen door vijandige legers van 
de kaart is geveegd, dat Hees rond 1700 een soort 
lustoord werd met talrijke buitenverblijven van de 
Nijmeegse happy few, dat er ooit SS’ers gelegerd 
waren in het Jozefklooster en het Dominicuscollege 
en dat de vroegste Vereeniging Dorpsbelang het 
tegenovergestelde nastreefde (elektrische tramver-
binding, mee in de vaart der volken) van wat de hui-
dige vereniging probeert te bereiken (behoud van 
het dorpse en groene en leefbare van Hees).

Al die vaak onnuttig gevonden inzichten zetten we 
af en toe bij elkaar in boeken, artikelen in de Stenen 
Bank of, zoals onlangs nog, in de canon van Hees. 
Verder beantwoorden we veel vragen, meest per 
e-mail, van mensen, jong en oud, die meer over het 
Hees van vroeger willen weten. Onze werkgroep 
heeft daarom vooral behoefte aan historisch geïn-
teresseerde uitpluizers, lieden die, net als wij, graag 
in allerlei bronnen uitzoeken hoe iets zit of zat en 
die denken dat ze hun wereld beter begrijpen als ze 
zich goed bewust zijn van hoe hun leefomgeving zo 
geworden is. 

Rutger Zwart

De Petruskerk, sinds 1 mei door de Protestantse Gemeente 
Nijmegen verkocht, blijft voorlopig beschikbaar voor de 
gebruikelijke (wijk)activiteiten. Sinds kort heeft een twee-
de kerkgenootschap een plek gevonden in de kerk. Naast de 
Pinkstergemeente, die al enkele jaren gebruik maakt van 
de kerk, houdt ook het nieuwe Nijmeegse kerkgenootschap 
‘Hanzekerk’ nu haar bijeenkomsten in Hees. Iedere eerste 
en derde zondag van de maand heeft de Hanzekerk een 
dienst. Kijk voor meer informatie op www.hanzekerk.nl.

Cultuur
Ook voor culturele activiteiten blijft de kerk beschikbaar. 
Zo staan er voor dit najaar weer vier Bachcantates op het 
programma. Ook Nijmeegse koren kunnen gebruik maken 
van de kerk voor repetities en optredens. Verder zal ijs en 
weder dienende op zaterdag 25 september de jaarlijkse 
herdenking van de Heese oorlogsdoden in de Petruskerk 
plaatsvinden (zie elders in deze Stenen Bank). Om de 
mogelijkheden voor activiteiten uit te breiden is het de 
bedoeling binnenkort de banken uit de kerk te halen.

Nieuws van de Petruskerk

Wie vindt het leuk om mee te doen aan  
een Petrus-groengroep?

Groengroep
Het is fijn dat de Petruskerk op deze manier een echte ont-
moetingsplek in het midden van de wijk kan blijven. Maar 
het aanzicht van de kerk kan best fraaier. Bijvoorbeeld 
door wat bloeiende planten te plaatsen. Uiteraard zorgt 
de gemeente voor het maaien van het gras, maar er is nog 
volop groen dat mooier gemaakt kan worden. Een dank-
bare medebewoner heeft hier ook een startbudget voor 
beschikbaar gesteld. 

Daarom een oproep: wie vindt het leuk om mee te doen 
aan een Petrus-groengroep? Door een paar keer per jaar 
samen te werken aan het groen rond de kerk, kunnen we 
het aanzien van de dorpskerk verfraaien. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij Francine van der Heijden, te berei-
ken via fvdh@dds.nl.
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De pen op de tong
   Poëzie uit en over Hees

Zomeravond

Ik heb een lange wandeling gemaakt

Naar het huis met paarden in de wei

Daar bij de schommel schaterlachte jij

Ik proef terug hoe dauw en schemer smaakt

Ik hoor mijn vader werken in de schuur

En moe maakt in de keuken balkenbrij

Een eindeloze zomer leven wij

Jij deelt je gulle lach, je levensvuur 

Glimlachend heb ik steeds op jou gewacht

Je toegeroepen kleine lieveling

Dat avondrood de bedtijd had gebracht

Ik zie je nu ondanks de schemering

Die jou in slaap ontvoerde naar de nacht

Jij bent het lied dat ik hier voor je zing

Francine van der Heijden

VROUW BEROOFD EN BIJ DE KEEL GEGREPEN IN PARKJE 
AAN DE BREDESTRAAT, kopt de Gelderlander vandaag (4 
augustus). De eerste gedachte gaat natuurlijk uit naar de 
jonge vrouw in de hoop dat zij deze nare ervaring weet te 
overwinnen. Vervolgens moet ik aan het artikel denken dat 
Neeltje Schamp voor deze Stenen Bank heeft geschreven 
over het nieuwe maaibeleid. Hierin vermeldt zij onder ande-
re dat mensen opknappen wanneer ze in de natuur zijn. 

Is het wijs de wat ruigere of afgelegen natuur vanaf nu te 
mijden? 

In een ideale wereld kan iedereen; jong of oud, vrouw 
of man, ongestoord op elk tijdstip wandelen in de vrije 
natuur. Helaas is de wereld verre van ideaal, maar toch…

Niet de hoogte van struiken of bomen; de dichtheid van 
het struweel of wel of geen openbare verlichting zijn de 
boosdoeners. Het gaat om gedrag. Ik begrijp dat het om 
een man gaat. Een man die meent dat hij het recht heeft 
om iemand te beroven, de keel dicht te knijpen. Gedrag 
waarvoor, weliswaar tenenkrommend en uiteraard gene-
raliserend, naar verzachtende omstandigheden wordt 
gezocht: kansarm; verslaafd; verwend; verwaarloosd.  
Er is geen strikte scheidslijn te trekken tussen goed en 
kwaad, maar toch…

Alles in mij roept nee tegen dit gedrag om de simpele reden 
dat je van een ander of andermans spullen afblijft. 

Laten we de natuur vooral niet mijden of demoniseren.

Het is deze man niet overkomen dat hij iemand berooft. Hij 
heeft ervoor gekozen naar die plek te gaan en te doen wat 
hij deed. Hij had ook anders kunnen kiezen. Met zijn keuze 
heeft hij de jonge vrouw niet alleen beschadigd,  maar ook 
haar keuze om spontaan alleen te gaan wandelen ontno-
men. Ik hoop dat zij die spontaniteit kan hervinden en het 
groen, de natuur, haar werk gaat doen…  

GROEN ALS BRON VAN LEVENSKRACHT EN VERNIEUWING

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

Cor van der Donk

25 september

Omdat 
herdenken 
moet
Henk Termeer

Ja, omdat herdenken moet en nodig is, 
gaat de traditionele herdenking van de 
Heese oorlogsdoden en de slachtoffers 
van de september-crash komende 25 
september sowieso door. En natuurlijk 
doen we dat bij de twee monumenten 
die voor dat doel bij de Petruskerk zijn 
geplaatst. 

Vorig jaar moesten we door de corona-
nood gedwongen verstek laten gaan. 
Maar dit jaar kunnen we dankzij de 
gezondheidswinst van de vaccinaties 
in elk geval veilig buiten herdenken. 
Of we ook nog een programma in de 
Petruskerk kunnen presenteren, bekij-
ken we wel kort van te voren. We laten 
het precieze programma dan weten via 
de website www.dorpsbelanghees.nl. 

Diverse deelnemers hebben hun mede-
werking weer toegezegd: leerlingen 
van De Lanteerne en De Zonnewende, 
het Waalnootensemble, Jan Brauer die 
zoon René van gifslachtoffer Jo Giesen 
interviewt en een overdenking door 
Wouter van Haaften. Hopelijk zullen 
ook veel wijkgenoten die zaterdagmid-
dag met ons terugdenken aan de meer 
dan vijftig Heesenaren die de Tweede 
Wereldoorlog met de dood moesten 
bekopen.

Open dag 
daklozenopvang 
Schependomlaan

Op zaterdag 10 juli opende de daklozen opvang aan de 
Schependomlaan haar deuren voor de buurt. Tijdens de 
open dag konden buurtbewoners en andere belangstel-
lenden een kijkje nemen in de begin dit jaar geopende 
voorziening voor dakloze Nijmegenaren. Bezoekers wer-
den met open armen ontvangen door bewoners, uiter-
aard met inachtneming van de corona-maatregelen. In 
de tuin achter het gebouw waren speelvoorzieningen 
voor kinderen, bezoekers konden een drankje gebruiken 
en er was voor de liefhebbers zelfs een barbecue. 

Tijdens een minicollege gaf Iriszorg uitleg over de voor-
ziening. Opvallend was de  constatering dat er van door-
stroom van bewoners weinig sprake is. De verklaring 
daarvoor ziet Iriszorg in de algemene woningnood in 
Nederland. Omdat er te weinig (betaalbare) woningen 
zijn kunnen bewoners niet makkelijk de locatie verlaten, 
ook niet als zij daar wel aan toe zijn. De naam door-
stroomvoorziening lijkt dan ook niet adequaat: bewo-
ners stromen amper uit en de voorziening raakt dus snel 
‘verstopt’. Hoe dat moet als eind 2023 de voorziening 
sluit, is dan een intrigerende vraag.

Fotografie: Ton van Seters



destenenbank   |   september 20218 9destenenbank   |   september 2021

Driekwart van de gewassen die we wereldwijd telen wor-
den bestoven door bijen. Sommige daarvan kun je zonder 
bestuiving verbouwen, maar dan krijg je lagere opbreng-
sten. Je krijgt kleinere tomaten en misvormde aardbeien. 
Het overige kwart zijn de gewassen waarvan het stuifmeel 
wordt overgebracht door de wind. Granen, tarwe, gerst. 
Dus brood, pap en tortilla’s kunnen we blijven eten. Niet 
echt een voedzaam dieet om op terug te vallen als groente 
en fruit schaars worden.’

Het is een somber beeld, maar we kunnen al op kleine 
schaal onze verantwoordelijkheid nemen; op wijkniveau 
kunnen we al een verschil maken. Ook wij pleiten daarom 
voor meer natuur in Hees. Door gras minder te maaien, 
krijgen kruiden en bloemen meer kans om te groeien; 
organismen hebben dan meer voedsel en zullen meer 
bestuiven. 

Ons leven is natuur
Zonder natuur geen eten. Zonder natuur geen medicijnen. 
Zonder natuur geen bouwmaterialen en industriële grond-
stoffen. Biologische hulpbronnen zijn van levensbelang. 
De VN-Biodiversiteitsconventie bevestigt dat en stelt 
vast: ‘Minstens 40 procent van de wereldeconomie en 80 
procent van de behoeften van arme bevolkingsgroepen is 
afhankelijk van biologische hulpbronnen.’

Klimaatveranderingen gaan daarnaast een steeds promi-
nentere rol spelen in ons leven. Zo meldt het KNMI dat de 
temperatuur in Nederland in de afgelopen drie decennia is 
toegenomen met gemiddeld 1,1 °C. Dat is ruim twee keer 
zoveel als de toename van de gemiddelde temperatuur in 
de wereld in dezelfde periode. Je ziet het ook gewoon om 
je heen: het groei- en bloeiseizoen begint steeds eerder. 
We krijgen last van extreem weer, zie de recente overstro-
mingen in Limburg. Klimaatverandering kan leiden tot 
tekorten aan drinkwater en voedsel. Het kan gezondheids-
problemen veroorzaken, zoals luchtwegproblemen door 
luchtvervuiling. En door verandering in temperatuur en 
vochtigheid kunnen infectieziekten meer ruimte krijgen.

Erg als er een insectje minder vliegt?
Een spraakmakend Duits onderzoek van eind vorig jaar 
wijst op een dramatische afname van 75 procent van 
vliegende insecten. De oorzaken zijn ook bekend: verlies 
van leefgebied en gebruik van pesticiden in de intensieve 
landbouw. Insecten zijn essentieel als het om de bestui-
ving van gewassen gaat. Bijen en andere insecten bestui-
ven de gewassen die we eten. Zonder bijen raken we dat 
voedsel kwijt. Dave Goulson, hoogleraar biologie aan de 
universiteit van Sussex, zegt daarover: ‘Ik zou denken dat 
de vruchten uit boomgaarden als eerste in de gevaren-
zone komen. Appels, kersen, peren. Maar ook aardbeien, 
en bonen die grotendeels afhankelijk zijn van hommels. 

Neeltje Schamp, werkgroep Groen Hees

Lang wuivend gras in plaats van kortgemaaide 

gazons in onze Heese parken en bermen; veel wijk-

genoten zullen deze verandering opgemerkt hebben. 

Het zal voor een aantal Heesenaren wellicht even 

wennen zijn: waarom dat lange gras?

Biodiversiteit is het sleutelbegrip. Biodiversiteit omvat, 
aldus de WUR (Wageningen University & Research), alle 
soorten planten, dieren en micro-organismen, inclusief 
de enorme genetische variatie binnen die soorten en de 
variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van 
moerassen tot woestijnen. Het gaat dus om het totaal 
aan levende organismen en systemen en de interacties 
daartussen.

Minder maaien, meer leven
Daarnaast zorgt bloemrijk grasland voor minder kwets-
baarheid bij droogte en voor meer verkoeling in hete 
zomers. Ook zorgt het voor minder plagen en minder ver-
vuiling. Een rijke biodiversiteit helpt ons om de klimaatver-
anderingen te trotseren. Verder moeten we bedenken dat 
mensen ook direct gebaat zijn bij een groene omgeving. 
Volgens Lawrence Jones-Walters van de WUR knappen 
mensen op wanneer ze in de natuur zijn. Patiënten met 
dementie of psychische problemen hebben aantoonbaar 
profijt van planten en dieren om zich heen. En landschap-
pen geven ons een tastbare link met het verleden, ze hel-
pen ons te ontspannen en te aarden.

Maaibeleid Nijmegen
De werkgroep Groen maakt zich al jaren sterk voor een 
ander maaibeleid. De gemeente heeft onze doelen nu 
gelukkig omarmd: de natuur de kans geven om tot bloei 
te komen. Op dit moment zijn er nog niet op alle plekken 
bloemen te zien, maar dat heeft tijd nodig. Met behulp 
van goed zaaigoed, zoals bij de Sport Qube in de Rosa de 
Limastraat, creëer je prachtige borders. Wie kan er nu 
tegen een prachtig gekleurd bloemrijk grasland met fraai 
gekleurde vlinders zijn? Op zoveel kleurenpracht kan de 
mens alleen maar jaloers zijn.

De gemeente Nijmegen spreidt het nieuwe maaibeheer 
langzaam uit over de stad. In de eerste wijken is men 
begonnen, de rest volgt later dit jaar en uiterlijk volgend 
voorjaar. Het is zeker niet de bedoeling dat het nieuwe 
maaibeleid de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Ook 
speelplekken en andere veelgebruikte plekken wil de 
gemeente als vanouds blijven maaien. Constateer je dat er 
ergens een stukje over het hoofd is gezien waardoor een 
gevaarlijke situatie ontstaat? Laat het de gemeente weten 
via de Meld-en-Herstel App. Dat geldt ook wanneer je vindt 
dat er niet wordt gemaaid op plekken en veldjes waar dat 
wel nodig is. Geef dat dan aan via  nijmegen.nl/mijnwijkplan 
en de gemeente onderneemt actie.

Het Parkje Lugtigheid aan de Wolfskuilsweg kent al 
een grote rijkdom aan soorten. Op een stukje van 
4 m2 kwam ik de volgende bloemen tegen: zwarte 
toorts, sint jacobskruid, slangenkruid, duizendblad, 
heggewikke, kamille, egelboterbloem, beemdkruid, 
glad walstro, klein streepzaad en peen!

Sl
angenkruid

W
ild

e 
Peen

Steenhommel op Beemdkroon

Zwarte Toorts

Fotografie: Neeltje Schamp
m.u.v. ‘Slangenkruid’: Cyril Liebrand
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geschiedenis gaat natuurlijk wel vrolijk verder. Er komen 
steeds nieuwe mensen naar dit fijne en groene Hees. 
En die raken betrokken bij het bruisende sociale leven. 
Kinderen spelen verstoppertje rond de kerk. De jonge 
ouders sluiten zich aan bij de vitale dorpsvereniging die 
waakt over Hees. Ook ons huis verdient uiteindelijk nieuwe 
bewoners, gezien de omvang. Kort na de oorlog, toen er 
grote woningnood heerste, woonden er ruim twintig men-
sen in het huis met bakkerij en winkel: ouders en kinderen 
Van de Pol, een tante, een jong stel, pensiongasten, de 
Wesselings trokken in….! Zelf waren we de afgelopen jaren 
tijdens de 4Daagse, het vrolijke pension Fawlty Towers 
met acht lopers in huis!

We gaan na twintig jaar echt niet aan de Waal in een 
strak appartement stijf achter de geraniums zitten. Nee 
hoor, vlakbij, over de grens in Kranenburg-Niel, tegenover 
de oude kerk wacht een nieuwe uitdaging: de boerderij 
Heuvelhof. Een stoer monument op een eeuwenoude, 
maar klimaatveilige terp, waar we een fijne woon- en 
werkplek zullen creëren.

Daarom bij ons vertrek, hierbij een hartelijke Heese groet 
en veel dank aan alle Heesenaren met wie we deze mooie 
                     buurt prettig hebben 

mogen samenleven de 
afgelopen jaren. Zorg 
dat Hees levendig, 
mooi en gezellig blijft.

Advertentie Bakkerij van 
de Pol, ca. 1910

Bord van de makelaar in de tuin, dat is even schrikken! 
Waarom zou je verhuizen als je op misschien wel de mooi-
ste plek van Hees woont? Namelijk in de oude dorpskern 
pal tegenover de prachtige Petruskerk in de voormalige 
dorpsbakkerij uit 1882. Na drie generaties Van de Pol en 
twee generaties Wesseling sloot deze bakkerij alweer 
ruim 20 jaar geleden. In 2003 hebben wij met een grondige 
renovatie deze winkel, boven- en benedenwoning omge-
turnd tot een klassieke Heese stadsvilla met een prachtige 
diepe tuin, waar je de schaapjes en veel vogels hoort. Een 
oude gevel, maar modern en comfortabel van binnen. Heel 
vaak hoor ik aan mijn bureau, door het open raam, voorbij-
rijdende fietsers tegen elkaar zeggen ‘Dít is ook een mooi 
huis!’ En dat kan ik beamen: domweg gelukkig in de Korte 
Bredestraat dus! 

Bakkerij Van de Pol, 1930

De rijke historie – ook van de winkels – heb 
ik de afgelopen jaren samen met de Heese 
werkgroep Historie verkend. We schreven 
het allemaal op in de Stenen Bank en in het 
boek Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene 
stadswijk 1196-2011. Een klassieker, maar die 

IK VERTREK! 

UIT HEES?

Jan Brauer

Al snel zaten de volgende personen om de tafel: Erica 
Windhorst (Operatie Steenbreek Nijmegen), Floris 
Heukelom (Onder de Bomen), Mieke, Ab, Thea en Cor 
(werkgroep Groen Hees) en Ton Verhoeven (bij de gemeen-
te Nijmegen betrokken bij versterking van biodiversiteit 
en klimaatadaptie). Recent haakten Bas Peters en Krijn van 
Schagen van de DAR aan bij onze de eco-ruïne-groep.

Angkor Wat?
Samen hebben we ons verdiept in het fenomeen eco-ka-
thedraal en droomden we van een Nijmeegse variant 
van het Cambodjaanse Angkor Wat. Maar we zijn tot de 
conclusie gekomen dat een eco-ruïne misschien wel het 
meest passend is voor deze plek. Voor het maken van de 
eerste ontwerpschetsen hebben we de kunstenaar Geert 
Schiks in de arm genomen en binnenkort kan het echte 
werk beginnen. Het ontwerp van Geert dient als basis 
om planten en dieren een thuis te geven. Er heeft zich al 
een mooi aantal vrijwilligers gemeld: de sjouwers en de 
bouwers. We gaan jullie op een later tijdstip uitgebreider 
informeren.

We zijn van plan om op donderdagen te gaan bouwen. 
Nieuwe enthousiaste vrijwilligers zijn uiteraard nog 
altijd welkom.

De landelijke Stichting Steenbreek nodigt al enige 

tijd bewoners uit om hun tuin te vergroenen onder 

het motto ‘Stenen eruit, GROEN erin!’. De grote voor-

delen van méér groen zijn meer biodiversiteit en 

klimaatadaptatie en verbetering van sociale cohesie 

en gezondheid. In Nijmegen zijn sinds 2018 400.000 

tegels verwijderd om plaats te maken voor groen. Dit 

is gelukt door de inspanning van bewoners, gemeente 

en scholen.

Op de hoek van de Energieweg en de Wolfskuilseweg ligt 
een stuk grond dat deel uitmaakt van Park West. Inmiddels 
is dat stuk grond verrijkt met een mooi ‘Tiny Forest’. Maar 
er is ruime voor meer!

Bouwen met stenen van Stichting Steenbreek
Vanwege al die opgehaalde stenen ontstond het idee om 
daarmee een eco-kathedraal, of -ruïne  te bouwen. Dat 
is een plek waar mens, plant en dier eindeloos kunnen 
samenwerken. Met spierkracht wordt van herbruikbaar 
materiaal, in dit geval stenen, een vorm gestapeld waarin 
planten, dieren, vogels en insecten hun huis kunnen vin-
den. Zo dient de eco-ruïne de natuur!

Cor van der Donk en Erica Windhorst, werkgroep Groen Hees

De eco-ruïne (in Hees): 
een lang verhaal kort

Cor van der Donk van werkgroep Groen Hees (links) en kunstenaar Geert Schiks slaan de piketpaaltjes voor de ecoruïne in de 
grond. Foto: Operatie Steenbreek Nijmegen.
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Kijken als een oorwurm

orwurm noem ik zo’n 
beestje altijd. In het 

woordenboek heten ze 
oorworm. Zou dat hun zondagse 

naam zijn? In het woordenboek 
staan heel veel zondagse woor-
den. Dit verhaal gaat over oor-
wurmen of wormen en een 

woordenboek. Een heel dik woor-
denboek dat al jaren ongebruikt in 

de boekenkast staat. Ja, op de 
computer heb je een woord nu 

eenmaal veel sneller opge-
zocht dan in zo’n woor-
denboek. Maar ook Wik, 
Wuk en Wak vonden het 
handig dat dat woorden-

boek nooit van de plank 
werd gepakt. 

Wik, Wuk en Wak waren drie oor-
wurmen die het goed met elkaar 

konden vinden en die woonden in 
dat dikke woordenboek waar nooit 
meer iemand in keek. Wik, Wuk en 
Wak konden lezen omdat ze toeval-
lig hoogbegaafd waren. Maar lezen 
deden ze niet vaak omdat ze papier 
toch vooral lekker voedsel vonden. 
En in zo’n dik woordenboek kon je 
heerlijke lange gangen eten. Wuk en 
Wak deden het rustig aan. Ze waren 
pas bij de letter ‘h’. Maar Wik was een 
echte veelvraat. Die had altijd honger 
en daarom was Wik al bij de letter 
‘o’ aanbeland. ‘Hé jongens, kom eens 
kijken’, riep Wik op een ochtend in het 
voorjaar, ‘ik heb iets ontdekt.’ Wuk en 
Wak schoten de lange gang in die Wik 
met zijn scherpe oorwurmtanden had 
gegraven. Nou ja, schoten? Heel snel 
ging het niet want oorwurmen zijn 
geen hardlopers.

‘Kijk eens wat hier staat’, zei Wik op 
een opgewonden toon, toen ze hem 
na een kwartiertje bereikt hadden. 
‘Hé’, zeiden Wuk en Wak, bijna op het-
zelfde moment, ‘Daar staat oorworm. 

Wij staan dus in het woordenboek.’ 
‘Er staat nog iets onder,’ zei Wak. ‘Wik, 
jij zit er dichter bij, lees eens hardop.’’ 
En Wik las: ‘Kijken als een oorworm.’ 
‘Wat zouden ze daarmee bedoelen?’ 
vroeg Wuk zich hardop af. ‘Lees eens 
verder Wik!’ ‘Ik kan niet verder lezen, 
ik heb de rest opgegeten’, antwoord-
de hij op een teleurgestelde toon en 
ook een beetje ongeduldig want hij 
had honger omdat hij al bijna tien 
minuten niks gegeten had. Wak had 
wel een idee wat er als uitleg achter 
dat zinnetje ‘kijken als een oorworm’ 
had gestaan. ‘Kijk’, zei hij tegen zijn 
twee vrienden, ‘als je in een soort 
Luilekkerland woont, zoals wij, heb 
je altijd goede zin, kijk je altijd vro-
lijk. Dus ik denk dat ‘kijken als een 
oorwurm’ betekent dat je heel vrolijk 
kijkt. Wik en Wuk knikten. Dat vonden 
ze een hele goede uitleg van Wak.

Maar of het nou klopt wat die 
oorwurmen dachten…?

Kijken als een oorwurm

Een fabel van Jacques de Vroom
en  | illustraties: M

anuel Kurpershoek en Sim
one W

eijs

Meer weten over 
dit interessante 

beestje?
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terras van het klooster is het een genot om te luisteren 
naar gekwetter van de vogels. Een verborgen oase in de 
wijk Hees. 

Studio’s beschikbaar
‘De Waalboog was tot voor kort eigenaar van het hele 
pand, maar in 2019 hebben we het verkocht’, vertelt loca-
tiemanager Hendrik van der Wijk: ‘Hoe karakteristiek het 
pand ook is, het voldoet niet meer aan de eisen voor de 
zorg van de toekomst. Daarom huren we nu alleen het deel 
van het gebouw terug dat we nog wel kunnen gebruiken. 
Dat is het nieuwere deel van het gebouw, met de ruime 
woonzorgstudio’s. Op dit moment hebben we nog enkele 
studio’s beschikbaar.  Ook voor bewoners uit de wijk Hees 
bieden wij hier een mooie woonplek. Zo kunnen oudere 
wijkbewoners in de vertrouwdheid van hun eigen wijk oud 
worden met de zorg die zij nodig hebben en in de nabijheid 
van de mensen die hun lief zijn. 

Meer informatie en contact
Meer weten over het St. Jozefklooster en welke zorg u hier 
kunt krijgen? Kijk op: 
https://www.waalboog.nl/locatie/st-jozefklooster 
Of neem contact op met de zorgbemiddelaars van  
De Waalboog en vraag een vrijblijvende rondleiding aan. 
Telefoonnummer: (024) 382 64 83 (tussen 09.30 – 15.30 
uur), zorgbemiddeling@waalboog.nl

Dagbehandeling
Dagelijks brengt ook een aantal nog thuiswonende cliën-
ten een bezoek aan het klooster. Met taxi’s en busjes van 
De Waalboog komen zij naar de dagbehandeling. In een 
warme en veilige leefomgeving krijgen zij een zinvolle dag-
besteding en gestructureerde activiteiten die afgestemd 
zijn op hun beleving, mogelijkheden en behoeften. Eerder 
woonden hier ook paters van de Orde van het Heilig Hart. 
Zij zijn eerder dit jaar verhuisd naar Huize Roza en het 
Catharinahof. Zij blijven echter een warme band houden 
met het klooster. Zo verzorgen zij nog geregeld kerkdien-
sten en onderhouden zij de moestuin in de tuin van het 
klooster. 

‘Het is hier heerlijk wonen’
Mevrouw Lam is één van de langst wonende bewoners: 
‘Ik woon al 17 jaar in het St. Jozefklooster en vind het hier 
heerlijk wonen. De zorg hier is echt fantastisch. Ze helpen 
je zo goed en fijn. Ze staan altijd voor je klaar. En als er iets 
is hoef ik maar op m’n alarmknop te drukken en ze zijn er. 
Ook heb ik een mooi ruim appartement. Dat is extra fijn 
want ik zit in een rolstoel. Ook zit er een keukenblokje in en 
heb je je eigen badkamer. De lunch kun je gezamenlijk nut-
tigen in de huiskamer, maar wie dat wil kan dat ook op het 
eigen appartement doen. In de huiskamer ontmoet je ook 
anderen tijdens activiteiten die ze geregeld organiseren.’

Verborgen oase 
Het St. Jozefklooster beschikt over een unieke tuin. Vanaf 
de straat is het nauwelijks zichtbaar, maar achter het sta-
tige pand ligt een enorme tuin, waar het heerlijk toeven 
is voor bewoners en bezoek. Paadjes slingeren zich een 
weg tussen de fraaie oude bomen, rododendrons kleuren 
de borders mooi paars en veldbloemen staan in bloei. 
Bijzonder zijn de fraaie kas en bijbehorende moestuin die 
nog altijd door de paters in stand wordt gehouden. Langs 
de kloostermuur groeien klimrozen en vijgen. Vanaf het 

Het St. Jozefklooster aan de Kerkstraat 65 is 

een markant monument in de wijk Hees. Het 

is één van de vier woonlocaties voor zorgbe-

hoevende ouderen van De Waalboog. Maar 

wat biedt het klooster op dit moment achter 

die imposante gevel? 

In het achterste en tevens nieuwere deel van het klooster 
wonen momenteel zo’n 25 zorgbehoevende ouderen. ‘De 
kleinschaligheid is kenmerkend voor het klooster’, vertelt 
locatiemanager Hendrik van der Wijk. ‘Het oogt als een 
groot pand, maar met een kleine groep bewoners én een 
hecht zorgteam kent iedereen elkaar hier goed. Dat is fijn 
en vertrouwd en zo kan de zorg goed worden afgestemd 
op ieders behoeften. De mensen die hier wonen zijn oude-
ren die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat kan 
een lichamelijke oorzaak hebben, maar ook iemand met 
een milde vorm van dementie kan hier fijn wonen.’

Nog enkele studio’s beschikbaar

St. Jozefklooster: 
kleinschalige ouderenzorg in 
karakteristieke omgeving
Paulien Keijzer, Senior Communicatieadviseur De Waalboog 

Zogezegd, zogenaamd

Een goed begin…
Jacques de Vroomen

Veel mensen zien er als een berg tegenop: een praatje 
houden voor een groep. Bij een feestje, een prijsuit-
reiking, een jubileum, een begrafenis. Begrijpelijk, 
want anders dan in de Angelsaksische wereld, wordt 
‘spreken in het openbaar’ in het Nederlandse onder-
wijs nauwelijks serieus onderwezen. Dus houden we 
onze kaken maar stijf op elkaar. Bang als we zijn een 
flater te slaan. Daarom een tip om een neutrale groep 
luisteraars binnen tien seconden om te toveren tot 
een gretig gehoor. Zorg voor een pakkende beginzin. 
En laat je inspireren door fraaie beginzinnen van 
beroemde verhalen. Een paar voorbeelden: Pinokkio 
van Carlo Collodi begint als volgt:

Er was eens...’Een koning!’ zullen jullie nu wel meteen 
zeggen. Nee, kinderen, dat heb je mis. Er was eens een 
stuk hout.

Speels is ook het begin van Bomans’ Erik:

De kleine Erik lag, juist op het ogenblik dat dit boekje 
begint, in het oude bed van grootmoeder Pinksterblom.

Zeer verrassend is de eerste zin van Nescio’s Uitvreter:

Behalve de man, die de Sarphatistraat de mooiste plek 
van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel 
gekend dan de uitvreter.

Prachtig vind ik ook de beginzin van een artikel in 
de krant over burgemeester Jan van Zanen van Den 
Haag.

Niemand kan zo mooi vooroplopen als burgemeester 
Jan van Zanen van Den Haag.

Een beginzin waar uw publiek van opkijkt, maakt dat 
publiek gegarandeerd nieuwsgierig naar wat volgt.

Succes!

– INGEZONDEN STUK –

Bewoner en medewerkers dagbesteding in de tuin van het klooster

Bewoner van het klooster in zijn appartemen
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ook goed te doen, zeker in het begin. Maar nu ga ik eerst 
met mijn ouders twee weken naar Italië, naar Florence. 
Ik snak gewoon weer naar Italië. Daarna met mijn vrien-
den van de zwemclub naar Frankrijk en misschien nog 
met mijn vriend een weekje naar Portugal. Dat is afhan-
kelijk van de introductieweken. Sinds mijn negende jaar 
ga ik drie keer per week naar wedstrijdzwemmen. Dat is 
een hele leuke vriendenclub geworden. We zien elkaar 
zeker zo’n twee keer per jaar en we gaan al drie jaar met 
elkaar op vakantie. Zelfs vorig jaar zijn we nog naar België 
geweest. Dat heeft me wel weer opgeladen, denk ik. In die 
coronatijd konden we helemaal niets, en dan hadden wij 
als eindexamenjaar nog extra vrijheden. Sinds kort zit ik 
ook op boksles bij de Honig. Je traint op bokszakken, niet 
op mensen. Wat ik zo heerlijk vind is dat je tijdens zo’n 
training al je agressie kwijt kunt en je gaat gewoon hele-
maal kapot. Maar ik ga ook graag met mijn vriendinnetjes 
lunchen en lekker kletsen. Van lezen houd ik ook heel veel. 
Vooral oorlogsboeken. Onlangs heb ik De ontdekking van de 
hemel van Harry Mulisch gelezen. Een prachtig boek. Mijn 
guilty pleasure zijn slechte romantische pulpboeken. Die 
vind ik heerlijk om te lezen.’

Ritme en structuur
Suus vond de coronatijd in het begin heel zwaar. Ze kon 
niet naar school en had thuis online les. Haar vader, moe-
der en zusjes waren ook allemaal thuis. Haar vader heeft 
een eigen bedrijf en een kantoor bij de Honig, zodat daar 
altijd iemand naar toe kon. Dat gaf wat lucht aan het thuis-
werken. Ik vraag Suus of ze het gevoel had dat haar leven 
stil bleef staan in coronatijd. ‘In maart 2020 dacht ik wel, 
wat gebeurt er nou? Het was het jaar voor mijn examen-
jaar. Dat was best heftig. Bij de tweede lockdown dacht 
ik, o ja, dat kennen we al. Het was vervelend, maar minder 
erg. Het leven sukkelde gewoon door. Maar ik vind dat we 
het als gezin heel goed gedaan hebben. Lot, mijn jongste 
zus krijgt altijd begeleiding van een van mijn ouders en we 
staan samen op en we ontbijten altijd samen. Dat geeft 
ritme en structuur aan je dag.’

theoretisch. De studie in Utrecht is kleinschalig en heel erg 
op de praktijk gericht. Je krijgt een casus met een aantal 
studenten, bijvoorbeeld dat de stad Utrecht overstroomt, 
en dat moet je dan op gaan lossen. Iedereen krijgt een rol 
en samen moet je die crisis managen. In Utrecht leren ze je 
ook presenteren en je moet veel leren schrijven. Dat is wel 
handig voor later. De studie duurt vier jaar met je  master 
erbij. Ik wil ook heel graag een tijdje in het buitenland 
 studeren, in Barcelona of in Edinburgh, een mooie ruige en 
rauwe stad. Mijn grootste droom is om na mijn studie naar 
Zuid-Amerika te gaan, gewoon reizen. Naar Rio de Janeiro. 
Eerst maar eens Spaans gaan leren. Dan kan ik me daar 
verstaanbaar maken.’

Ik snak gewoon naar Italië
Kamers in Utrecht zijn niet goedkoop, dus ik vraag Suus 
hoe ze dat gaat aanpakken. ‘Ja, dat wordt een baantje 
 zoeken, maar tijdens mijn vwo werkte ik al bij de Jumbo en 
de Humphrey’s. Dat ben ik gewend. En met de trein is het 

maar ik heb ook economie erbij gedaan, en een tijdje 
biologie. Maar biologie lag me niet, dus dat heb ik weer 
laten vallen. Geschiedenis vond ik altijd een heel erg leuk 
en  interessant vak. De verhalen vind ik boeiend. Ik heb 
me ingeschreven voor twee studies, bestuurskunde in 
Nijmegen en bestuurs- en organisatiewetenschappen in 
Utrecht. Mijn eerste keus is Utrecht. Maar voor die studie 
wordt geselecteerd en door de verlate gespreide examens 
duurt het wat langer, want ze willen ook alle examen-
cijfers ontvangen. Ik heb al een paar stappen doorlopen, 
een soort toelatingsexamen en een interview. In Nijmegen 
ben ik al toegelaten. Bestuurskunde in Nijmegen is meer 

Irma Bogers

 

Suus woont met haar vader en moeder en twee zusjes, 
Lizzi (17) en Lot (10), en twee cavia’s al haar hele leven in dit 
huis. ‘Ik vind deze vogelbuurt superleuk,’ zegt ze. ‘Vroeger 
had je een hele grote stoep. Daar kon ik spelen en voetbal-
len met de buurmeisjes en heel veel kinderen uit de buurt. 
Dat was voordat de bloembakken hier stonden.’

Utrecht overstroomt
Suus heeft haar vwo-diploma gehaald aan de Stedelijke 
Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN). Daarvoor zat 
ze op de Petrus Canisiusbasisschool in de stad. ‘Ik heb 
het vakkenpakket Cultuur en Maatschappij gekozen, 

Suus van Dael (18):

Je gaat gewoon helemaal kapot

Als ik eind juni bij Suus langsga om haar te interviewen hangt de vlag met haar 

 boekentas uitbundig te bungelen aan de vlaggenstok. Suus is net geslaagd voor  

haar vwo-diploma. Ze ontvangt me in de huiskamer. Buiten is het te rumoerig.  

Daar wordt een prachtige tuinkamer bijgebouwd.

Fotografie: Ton van Seters
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van de woningnood) lijken in eerste instantie te botsen 
met de belangen en ambities van de vereniging. Betrokken 
Heesenaren – jong en oud, man en vrouw – die daarover 
constructief willen meedenken, zijn van harte welkom bij 
de focusgroepen.’

Toon van Helmond – focusgroep 
Luchtkwaliteit

 
Toon van Helmond (67) werkte tot januari 2020 als 
GZ-psycholoog in de Maartenskliniek, waar hij nu nog 
voorzitter is van de commissie ethiek: ‘Samen met mijn 
vrouw Ceciel, die hier is geboren, woon ik sinds 1989 in 
Hees. Ik kom zelf ook uit een dorp en voel me hier thuis. 
Toen een buurman me vorig jaar vroeg om deel te nemen 
aan een groep in de buurt die zich wilde richten op het 
leefklimaat in Hees sloot dat goed aan bij wat ik wilde en 
zo raakte ik betrokken bij de focusgroep Luchtkwaliteit.’
‘Aandacht voor schone lucht is natuurlijk van belang in 
deze wijk die pal naast een terrein ligt met bedrijven die 
schadelijke stoffen uitstoten. En tel daar de Energieweg 
met een steeds grotere hoeveelheid verkeer bij op. Ik wil 
er graag actief aan bijdragen dat Hees een plek blijft waar 
mensen goed kunnen wonen en leven en het voelt niet 
prettig om ongewenste veranderingen alleen maar passief 
te ondergaan.’

Wilbert Swart – werkgroep Leefomgeving

Wilbert Swart (41) werkt bij ASML in Veldhoven en is lid 
van de Vereniging Dorpsbelang sinds hij in 2014 in Hees is 
komen wonen: ‘Medio 2020 ben ik actief geworden toen 
er onrust ontstond over de toekomstige invulling van het 
zwembadterrein. Nu ben ik actief binnen de werkgroep 
Leefomgeving en drie focusgroepen, Zwembadterrein 
West, St. Jozefklooster en Groen achter De Beuken. Die 
terreinen vormen samen eigenlijk één groen geheel en 
de ontwikkelingsplannen daarvan kunnen het groene en 
dorpse karakter van Hees in gevaar brengen. Mijn rol in de 
focusgroepen verschilt per fase of de samenstelling van de 
groep. Soms ben ik voorzitter/kartrekker, maar soms ook 
gewoon lid.’

‘Ik koester Hees als ‘dorp in de stad’ en wil er mijn steentje 
aan bijdragen om dat voor de toekomst te behouden. Maar 
ook het (virtueel) ontmoeten van buurtgenoten en geza-
menlijk een visie op papier krijgen, geeft mij veel energie. 
Ik vind het heel leuk om steeds meer mensen op straat 
tegen te komen die ik een soort van ken!’

‘Inhoudelijk is de grootste uitdaging om vroegtijdig con-
structieve dialogen aan te gaan met de ontwikkelende 
partijen. De belangen van de projectontwikkelaars en de 
gemeente (onder andere geld verdienen en de verlichting 

lang genoeg is om daar-
over te kunnen beslui-
ten. Benzeenmetingen 
worden wel uitgevoerd, 
maar het overzicht en 
de monitoring van de 
totale uitstoot door de 
industrie van ZZS en de 
mogelijke risico’s voor 
de volksgezondheid zijn 
nog niet in dit meetplan 
opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan 
wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over lucht-
kwaliteit die door de gemeenteraad zijn aangenomen. 
Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan 
om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren op 
basis van de meetresultaten.

Bewonersavonden
Op 8 september vergadert de Raad over het meetplan. 
Uiteraard zullen we de raadsleden vanuit de bewoners-
organisaties vooraf op de hoogte brengen van onze  kritiek- 
en aandachtspunten. Naar verluidt worden er door de 
gemeente medio september bewonersavonden gepland 
om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen 
jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons 
Waterkwartier, Vereniging Dorpsbelang Hees, Wijkraad 
Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, 
Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere 
uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad. 

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat 
we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan, stuur 
dan een mail met je vraag naar secretariaat@WVOW.nl.

Luchtkwaliteit 
Hans Spangers – Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

Meetplan 
Luchtkwaliteit 
goedgekeurd

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan 

Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De ver-

tegenwoordigers van de vijf wijken (Waterkwartier, 

Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt) 

zijn betrokken bij de totstandkoming van het meet-

plan. 

Samen met een externe deskundige hebben we meerdere 
keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. 
We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties 
voor stikstof, fijnstof en roet langs de drukke verkeers-
aders, langs de Waal en in de omliggende wijken. Ook 
hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van 
benzeen en andere zogenaamde Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (ZZS), en een overzicht van de totale uitstoot door 
de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Losse eindjes
Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu 
voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor stik-
stof, maar niet voor fijnstof. Metingen daarvan worden 
gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van 
het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door 
de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-
station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of 
dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden wel-
iswaar drie maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken 
of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode 

Actief in Hees en wel hierom!

Fotografie: Ton van Seters
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dorpsfeesten, ommetjes en verkeersbeperkende maatre-
gelen worden geregeld, of extra groen aangeplant. Omdat 
al die enthousiaste betrokken Heesenaren de weg weten 
te vinden.’

‘Het zou helemaal super zijn om er in het bestuur iemand 
bij te hebben die graag midden in het hart van de vereni-
ging zit en er van geniet om altijd als eerste alle nieuwtjes 
te hebben. En die het wel leuk vindt om die vergadertijgers 
van het bestuur scherp te houden voor wat er écht gere-
geld moet worden! Als er een lezer is die zich in dit ‘profiel’ 
herkent, laat haar, hem of hen zich melden. Dan kijken we 
gewoon of het iets voor je is!’

biodiversiteit en hittebestrijding, maar dan vooral als 
deelnemer aan het overleg met verschillende partijen. 
We zetten ons in voor de versterking van groen in Hees, 
kwantitatief en kwalitatief. Toen ik begon was ik betrok-
ken bij de aanleg van het Distelpark, Park Lugtigheid en 
het noordelijk deel van Park West. Nu kunnen we ons ook 
richten op de versterking van bestaand groen, zoals het 
Kometenpark en het Daniëlspad.’

‘Ik maak meestal de notulen, ik schrijf geregeld voor de 
Stenen Bank en neem soms voorzitterstaken over. Verder 
ben ik geregeld gastheer bij overleggen. We investe-
ren veel in een goede samenwerking met uitvoerende 
instanties als de DAR, de groene onderaannemers en de 
gemeente.’

‘Het mooie en steeds mooier wordende groen in de wijk, 
is mijn beloning. Mensen met een hart voor groen – voor-
al jonge! – die daar tijd in willen investeren, en soms ook 
vieze handen, ontvangen we met open armen. Ook voor 
overzichtelijke projectjes. Op dit moment kunnen we bij-
voorbeeld nog vrijwilligers gebruiken voor de bouw van de 
eco-ruïne...

Roel van Tiel – voorzitter bestuur 
Vereniging Dorpsbelang Hees

Roel van Tiel (43), is Business Analist. Hij houdt zich bezig 
met de vormgeving van goede (IT)-oplossingen voor pro-
blemen: ‘In 2019 werd ik door Marjon Otten overgehaald 
om bestuurslid te worden. Na haar vertrek ben ik gekozen 
tot voorzitter. Naast mijn werk voor de focusgroep lucht-
kwaliteit, is dat enorm leuk om te doen.’

‘De vrijwilligers van de vereniging organiseren van alles en 
bij veel van die zaken spelen dezelfde vragen: hoe zorgen 
we dat er financiën komen? Hoe zorgen we ervoor dat we 
de rest van Hees betrokken krijgen of houden? Hoe vind ik 
meer mensen in de wijk die zich hier ook hard voor maken? 
Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente of andere partijen 
naar ons luisteren? Wij als bestuur bieden daarbij prakti-
sche ondersteuning.’

‘Het geeft een kick als alles als vanzelf loopt. Dat er bij-
voorbeeld in de gemeenteraad plots een motie wordt 
aangenomen waaraan wij hebben gewerkt. Dat er 

‘De werkwijze van onze focusgroep is niet strak. De leden 
kunnen op verschillende tijdstippen verschillende taken 
oppakken. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van wat je kunt 
of wilt investeren en waar je interesses en vaardigheden 
liggen.’

‘Luchtkwaliteit is geen gemakkelijk onderwerp. Je moet 
duidelijk voor ogen blijven houden wat we willen bereiken 
en je daar niet van af laten brengen door allerlei ingewik-
kelde technische onderzoeksrapporten. Het geeft me een 
goed gevoel dat we hierbij samen optrekken met onze 
buren in Nijmegen-West.’

 
Toine van Gaal – focusgroep 
Zwembadterrein West 

Toine van Gaal (37) is docent Nederlands in de boven-
bouw van havo en vwo. Sinds 2019 is hij actief lid van 
Dorpsbelang: ‘Ik heb me verbonden met een aantal groe-
pen binnen de vereniging. Zo ben ik lid van de werkgroep 
Groen en de werkgroep Leefomgeving en daarbinnen 
van drie focusgroepen: Zwembadterrein West (waarvan 
ik de voorzitter ben), Groen achter De Beuken en het St. 
Jozefklooster.’

‘Ik houd me bezig met de poelen in Park West, de asfalt-
centrale en sinds kort ook met geluidsoverlast van 
het industrieterrein. De focusgroep Zwembadterrein 
West wil met name voorkomen dat er op de 

huidige zwembadlocatie een groot winkelcentrum wordt 
gebouwd. Dat zou onze wijk mijns inziens totaal ontwrich-
ten. En we blijven hameren op een integrale gemeentevisie 
op de toekomst van de terreinen van Zwembad West, St. 
Jozefklooster en Groen achter De Beuken. Samen vormen 
die drie aanzienlijke terreinen een groen en rustig deel van 
onze wijk dat de moeite van het beschermen meer dan 
waard is. Buurtbewoners met uitgebreide planologische 
kennis en buurtbewoners die ruime ervaring hebben opge-
daan binnen of met de gemeente en de politiek, kunnen we 
daarbij altijd heel goed gebruiken.’

‘Dankzij mijn vrijwilligerswerk binnen de vereniging leer 
ik ontzettend veel aardige en deskundige mensen uit de 
buurt kennen. Voor mij is het wel een uitdaging om me te 
beperken in de thema’s waar ik aandacht aan kan schen-
ken. Ik heb naast mijn gezin, werk en de vele zaken waar ik 
me druk om maak, nogal veel interesses en hobby’s.’

Cor van der Donk – werkgroep Groen Hees

Cor van der Donk (67) heeft sinds 2000 een eigen praktijk 
in supervisie en coaching: Schola. Daarvoor was hij 24 jaar 
leerkracht in het speciaal onderwijs: ‘Ongeveer in 2000 
werd ik actief binnen Dorpsbelang. Ik ben lid van de werk-
groep groen en ik schrijf een column voor de Stenen Bank, 
Vijftig tinten groen, maar dat doe ik op persoonlijke titel.’
‘Ik richt me op onderwerpen als het voedselbos en 
de eco-ruïne. En ik ben betrokken bij het onderwerp Fotografie: Ton van Seters
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In de schijfgrafiek zie je ons water jaarverbruik nog eens 
samengevat.

 

Niet dat we onszelf er strikt aan houden maar het is 
leuk wat tips te geven voor onder de douche. Neem zo’n 
bespaarkop, douche niet langer dan vijf minuten, iedere 
dag douchen is overbodig en ga er eens samen onder: je 
geniet langer en je verbruikt minder.

Dick is een natuurkundige, met vetplantjes op het dak en 
 afgekoppelde waterafvoeren naar de tuin

Literatuur:
Op internet alles over waterverbruik van douchekoppen, vaat-  
en wasmachines (met dank aan Bosch, Miele liet het afweten).
De website van Vitens, waar je niet alleen alles kunt terugvinden 
over je verbruik, maar ook over waterbesparende maatregelen.

Tekening: Joop van Eck

We noemen dat het debiet. Als ik dus 5 minuten onder de 
douche sta, kost me dat dus 20 liter water. Douche je onder 
zo’n raindance dan is het debiet ruim viermaal zo groot 
(0,277L/s) en verplons je 80 liter in vijf minuten. Op jaarba-
sis wordt dat 2x80x365=58,4 kubieke meter.

Het gebruik van (vaat)wasmachines meten is wat lasti-
ger, maar gelukkig biedt internet uitkomst. Onze Bosch 
vaatwasser gebruikt ruim 10 liter per wasbeurt, waarbij ik 
hem flink volprop en de vaat een beetje voorspoel (helaas 
weer een liter) en vijf keer per week gebruik. Onze Miele 
wasmachine verbruikt zo’n 40 tot 50 liter per wasbeurt en 
dat is dus aanzienlijk meer dan de vaatwasser, terwijl hij 
meer wissewasjes draait. Zo’n zes keer per week, zegt mijn 
partner.

En dan het toilet. Na ieder plasje en poepje wordt er water 
gespoeld en worden onze spulletjes nagenoeg reukloos 
het riool in gewerkt. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn 
prijs. Een spoeling kost 4 à 5 liter dus ga uit van zo’n 20 liter 
per persoon per dag, dus dat is zo’n 18% van ons waterver-
bruik. Dat was ruim honderd jaar geleden wel anders: In 
Nijmegen stonk het, zoals in iedere grote stad, enorm naar 
poep en pies, terwijl het goedje rechtstreeks de Waal in 
ging met alle gevolgen van dien.

Sproeien
Tja en dan is ons Hees ook nog een tuinwijk, waarbij de 
waterdruk bij Vitens zorgelijk in elkaar stort bij lange droge 
zomers. Om een indruk te geven over welke hoeveelheid 
het gaat, keren we even terug naar onze raindance met een 
debiet van 0,27L/s. Bij een zwenksproeier is dat ongeveer 
hetzelfde. Dat betekent al gauw dat je er per avond zo’n 
twee kubieke meter doorheen jast. Het kan dus goed zijn dat 
de helft van je waterverbruik in je tuin gaat zitten en dat 
is natuurlijk slecht nieuws. Het was voor ons één 
van de redenen om onze dakgoten af te 
koppelen van het riool en het water 
in de vijver en in een tank te 
geleiden. Met deze zomer 
zitten beide overi-
gens tjokvol.

Het eenvoudigst is het natuurlijk om regelmatig naar de 
watermeter te kijken. Zo’n apparaat meet je verbruik in 
kubieke meters met een nauwkeurigheid van een duizend-
ste, dat is dus een liter. We betalen € 0,60 voor een kubieke 
meter en dat is echt een spotprijs in vergelijking met ande-
re landen (In België/Duitsland is dat € 1,80/m3). Op onze 
jaarrekening van Vitens staat dat ons gezin van twee per-
sonen 220 liter per dag verbruikt (dat is 80m3/jaar), dat is 
ruim honderd liter water per persoon per dag, waarbij het 
effect van dat loskoppelen dit voorjaar nog niet zichtbaar 
is.

Wassen en plassen
In ons Hees gaat het meeste waterverbruik zitten in het 
sproeien van de tuinen en als je een zwembad hebt gaat 
het nog harder, maar onderschat het baden en het dou-
chen niet. Om dat te meten, dat waterverbruik, zonder 
iedere keer naar de meterkast te lopen, is het handig om 
gedurende bijvoorbeeld 30 seconden een emmertje te 
laten vollopen, het water te wegen en het verbruik per 
seconde uit te rekenen. Bij onze douche met waterspaar-
kop is dat 2 liter in 30 seconden of 0,067 liter per seconde. 

Te veel of te weinig
Hadden we vroeger water te veel, tegenwoordig hebben 
we regelmatig water te weinig. Moesten we vroeger water 
voortdurend uit onze polders pompen, nu moeten we het 
erin houden. Het zijn de waterschappen die al sinds de 
Middeleeuwen het waterpeil voor ons in de gaten houden 
en ervoor zorgen dat we vroeger droge en tegenwoordig 
natte voeten houden, ook al was het best een beetje ang-
stig toen in 1995 de Waal tegen onze plinten klotste en de 
Maas en de Geul deze zomer door te veel neerslag in Zuid-
Limburg de mensen uit hun huizen dreef.

Al die ellende wordt mede veroorzaakt door de stevi-
ge opwarming van de aarde, waarvoor wij als mensen 
 gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het regenwater valt 
onregelmatig op plaatsen waar het vroeger niet viel en 
valt niet waar het vroeger wel deed. Het is niet voor niets 
dat overheden er alles aan doen om ons wat verantwoor-
delijker met water te laten omgaan. Ook in Nijmegen 
 dragen bewoners hun steentje daaraan bij, door mee 
te doen aan waterbesparing en de actie ‘Steenbreek’. 
Ook in ons gezin hebben we gekozen voor vetplantjes op 
het dak en zijn de gootafvoeren losgekoppeld van het 
gemeenteriool. 

Tachtigduizend liter per jaar
Maar hoeveel water verbruiken we eigenlijk? In Nederland 
leven we met de uitzonderlijke luxe dat je water uit de 
kraan kunt drinken. De kwaliteit is vaak beter dan die 
van een willekeurig flesje bronwater (€ 1.000, -/m3!!) en 

het ligt voor de hand om dat goede water 
niet nodeloos weg te spoelen. Ik 

heb eens gekeken naar ons 
waterverbruik en hoe 

dat is verdeeld.  
 

Dik doen over eenvoudige natuurkunde - Dick van Eck

Water 

We kunnen er niet omheen, we moeten zuiniger zijn met water. Ogenschijnlijk lijkt het 

alsof we water in overvloed hebben, maar schijn bedriegt. Voor veel mensen op onze 

aardbol is water een schaars artikel. Wij in Nederland liggen er niet nog niet zo wakker 

van. Ons land maakt deel uit van de delta’s van Maas, Rijn, Schelde en Eems.



destenenbank   |   september 202124 25destenenbank   |   september 2021

Zaterdag 2 oktober 2021

NachtOmmetje Hees 
Bert Jansen, namens de organisatie van NachtOmmetje Hees

 
Twee keer moesten we het NachtOmmetje vanwege Covid19 afgelas-
ten, maar we gaan ervan uit dat het op 2 oktober 2021 dóór kan gaan. 
Het draaiboek ligt nog klaar.

Het thema, ‘Jaren van weder-
opbouw’, is een perfecte 
kapstok voor de presenta-
ties en optredens en sluit 
goed aan bij de gekozen 
locaties in en om de kerk 
op de Dennenstraat, 
de pastorie en het 
Dominicus College. Je kunt 
weer luisteren naar veel boeien-
de verhalen uit Hees, jonge dan-
sers van Flex-dansstudio geven 
acte de présence, Jacques en Jos 
(ons ‘eigen’ cabaretduo) zorgen 
weer voor een luchtige noot. We 
sluiten het programma af met de 
muziek van Mucho Ruido. 

De aftrap van het NachtOmmetje 
Hees is in de kerk van Sint Antonius 
Abt aan de Dennenstraat. De kerk 
is vanaf 19.30 uur open. Je kunt dan 
alvast genieten van orgelspel en 
foto’s van eerdere Ommetjes. Het 
programma begin om 19.50 uur.

Verplichte inschrijving!
In verband met de coronamaatregelen is inschrijving verplicht. Dit kan 
door een mailtje te sturen naar: cultuur@dorpsbelanghees.nl. Vergeet 
niet te vermelden met hoeveel personen je wil komen! 

Jubileum
Dit jaar is het de tiende keer dat in Nijmegen de NachtOmmetjes wor-
den georganiseerd. Het initiatief van de voormalige Nachtburgemeester 
Doro Krol is een groot succes gebleken. Het tweede lustrum wordt 
gevierd met een jubileumboek, dat in september verschijnt, en een 
tentoonstelling in de Lindenberg. Ook wij van het NachtOmmetje Hees 
hebben aan boek en tentoonstelling bijgedragen. Bij elke foto in ons 
archief komt een verhaal naar boven. Wat is er in de afgelopen jaren 
veel moois, leuks, en ontroerends, verteld en vertoond! Op deze pagina 
alvast een voorproefje.

Bereiding van de saus
Was de vlierbessen, laat ze in een vergiet uitlekken en ris de bessen 
met een vork van de steeltjes. Pers de sinaasappels uit (200 ml beno-
digd). Pel het sjalotje en de gember en snipper ze fijn. Smelt de boter 
in een pan en fruit sjalotje en gember. Voeg de vlierbessen toe en blus 
af met de portwijn en het sinaasappelsap. Kruid de saus met zout, 
suiker en een snufje chilipoeder en laat het mengsel ca. 15 minuten 
pruttelen. Wrijf het eventueel door een zeef om de pitjes te verwijde-
ren. Roer de maizena aan in wat koud water, doe de oplossing bij de 
saus en breng het geheel al roerende aan de kook. Houd de vlierbes-
sensaus warm.

Bereiding van de puree
Schil de aardappels en peterseliewortels en snijd ze in grote stukken. 
Kook ze ca. 20 minuten in water met wat zout. Giet de groente af en 
laat even uitdampen op de uitgeschakelde warmtebron. Stamp de 
pimentkorrels fijn in de vijzel. Verwarm room en boter in een panne-
tje en voeg piment, peper en zout toe. Stamp de groenten met een 
aardappelstamper, voeg geleidelijk aan heet room-botermengsel toe 
en roer het door de puree. Houd warm.

Bereiding van de biefstukken
Verwarm de oven voor op 160 °C. De wilde marjolein en de bijvoet-
blaadjes wassen, droog schudden en de blaadjes van de steeltjes 
plukken. Stamp pimentkorrels, jeneverbessen en peperkorrels fijn in 
een vijzel. Meng de gestampte ingrediënten met de kruiden en het 
zout. Dep de biefstukken droog, wrijf ze rondom in meet het kruiden-
mengsel en omwikkel ze elk met een plakje serranoham. Verhit olie en 
boter in een pan. Bak de biefstukken ca. 3 minuten rondom aan. Leg 
ze dan op het ovenrooster en laat ze in het midden van de oven ca. 10 
minuten afgaren. De biefstukken serveren met de peterseliepuree en 
de vlierbessensaus. 

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

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)

Herten zijn er nog niet gesignaleerd in het voedselbos, vlierbes des te meer. U zult 

dus even een ommetje langs de wildcentrale moeten maken voor dit klassiek ogende 

recept. Alleszins de moeite waard!

Hertenbiefstuk met vlierbessensaus

Ingrediënten voor de saus
 − 350 g vlierbessen (in trosjes)
 − 2-3 uitgeperste sinaasappels
 − 1 sjalotje
 − 1 stukje gember (ca. 30 g)
 − 1½ el boter
 − ¼ l rode portwijn
 − zout
 − 2 tl bruine suiker
 − chilivlokken plus chilipoeder
 − 1 tl maizena

Ingrediënten voor de puree
 − 500 g peterseliewortel
 − 500 g bloemige aardappelen
 − zout
 − 3 pimentkorrels
 − 100 ml room
 − 2½ el boter
 − peper

Ingrediënten voor de biefstuk
 − 8 takjes wilde marjolein
 − 3-4 bijvoetblaadjes
 − 8 pimentkorrels
 − 8 jeneverbessen
 − 1 tl peperkorrels
 − grof gemalen zeezout
 − 4 hertenbiefstukken (à 150 g)
 − 4 plakjes serranoham (ca 60 g)
 − 1 el boter
 − 1 el olie

Nacht van
de Ommetjes

2021
2013: Luisteren naar het 
koor de Heese Stemmen 

in villa De Beuken

2014: Schoonzwemmen 
in Zwembad West

2017: Te gast bij Frans van Ruitenbeek 
 tussen zijn platenverzameling

2018: Toon van Groenendael vertelt over 
zijn zelfgebouwde klavecimbel



destenenbank   |   september 202126 27destenenbank   |   september 2021

lang op zich wachten. Door een slimme constructie passen 
alle gerechtjes op de relatief kleine tafel. De piepjonge 
tafelheer legt uit wat hij precies op tafel zet, maar doet dat 
zo snel dat ik al bij het derde gerechtje afhaak. Dan moe-
ten onze tongen het werk maar doen. En die worden niet 
teleurgesteld! De kipsaté is uitmuntend en alle gerecht-
jes hebben hun eigen specifieke smaak. De kok heeft de 
boemboes niet tot zalf vermalen, zodat je de smaken van 
de samenstellende kruiden en andere ingrediënten nog 
subtiel kunt proeven. Alles is vers en sprankelend. Alleen 
de saté kambing (geit) leidt tot enige discussie. Onze vrien-
den vinden die aan de vette en taaie kant, terwijl P. er met 
smaak zijn tanden in zet. Voor het overige zijn we het vol-
komen met elkaar eens: deze rijsttafel steekt met kop en 
schouders uit boven die van de gemiddelde dorps-chinees. 
‘Deze kok weet wat-ie doet!’ zegt zij van ons vriendenstel. 
Ook het servies kan haar bekoren, mooie schaaltjes in 
blauw met wit. De bordjes zijn van het formaat ontbijt-
bord. Prima, maar het bestek is daarvoor weer te groot en 
valt van je bord, als je het erop legt. Detail…

Hoewel de rijsttafel ook qua hoeveelheid een ruime vol-
doende scoort, zijn we toch nog nieuwsgierig naar de des-
serts. We hebben de keuze uit vijf toetjes (à € 9,50) of ijs 
(per bol € 3,00) in de exotische smaken mango, calamansi 
(Filipijnse limoen) en pandan. P. en ik gaan voor de baba 
banana, in rum gemarineerde cake met banaan en crème 
fraîche sorbet. Lekker! Al vindt P. dat er iets meer rum in 
gemogen had. Zij van ons vriendenstel kiest de bubur injin, 
zwarte rijstpudding met kokos, pandan en  mangocoulis. 
De textuur is spannend, maar het gerechtje kan nog wor-
den verbeterd met een beetje meer mango en een fris 
zuurtje. Hij van ons vriendenstel is helemaal gelukkig met 
de chocolade-szechuan: heel goede chocolade!

Kortom: we hebben genoten in Bankoh. Op een paar punt-
jes na zijn we helemaal tevreden. De kwaliteit van het eten 
weegt uiteindelijk ruimschoots op tegen de bruisende 
muziek. De dames en heren die onze tafel aandoen met 
drankjes, gerechten of informatie zijn allemaal even vrien-
delijk, kundig en alert. De sfeer is ontspannen en de ambi-
ance aangenaam. 

En… onze fietsen staan er nog!

en met een eigen twist van de kok bereid. Met een side dish 
erbij, pad thai, nasi goreng of nasi putti (à € 4,50), kun je 
dus al voor € 17, - een smakelijke maaltijd nuttigen. Je kunt 
natuurlijk ook naar eigen smaak allerlei combinaties aan je 
tafel laten serveren, of je voor € 100, - helemaal te buiten 
gaan aan de Big green egg wagyu (circa 450 gram) met 
oosterse saus en pad thai.

Wij kiezen voor de gulden middenweg en bestellen alle 
vier de rijsttafel ‘Chef Agus’ (à 35, - p.p., minimaal twee 
personen). In de Bankohkrant aangeprezen als: Ultiem 
comfort, een tafel vol met Indische en Indonesische gerech-
ten. Daar blijkt geen woord van gelogen.

Als we genietend van het uitzicht en onze conversatie op 
onze bestelling wachten (de drankjes zijn inmiddels gear-
riveerd), valt onze rijpe oren op dat de muziek wat hard 
staat. Het is bovendien een soort stuwende electrotech-
nohouse (of zo), een, redelijk beschaafd nog, maar indrin-
gend boenke-boenke-boenke-boenke: het geluidsspoor 
van de moderne tijd. We kunnen elkaar nog wel verstaan, 
maar het is alsof iemand voortdurend aanmoedigend met 
zijn vinger tussen je schouderbladen zit te porren: Kijk! 
Luister! Proef! Voel! Geniet! Leef! To The Max! Beetje irri-
tant. Maar als we vragen of de muziek een tikkie zachter 
kan, krijgen wij eerst van onze tafelheer en even later van 
Frank vriendelijk maar gedecideerd nul op het rekest. De 
muziek is net als de inrichting, de kleurstellingen en de 
kleding van de bediening onderdeel van Het Concept, dat 
Frank als bruisend omschrijft. 

Dat past dan wel weer goed bij het publiek, dat vooral 
bestaat uit hip & happening dertigers. Voor ons soort men-
sen zijn er binnen wel een paar rustige hoekjes, achter de 
boxen, horen we nu. Of buiten op het terras, dat in een halve 
cirkel de contour van het gebouw volgt. Maar daar waait nu 
een straffe wind, zien we aan de wapperende haren van de 
drie meiden achter het glas in ons uitzicht, die stoer in de 
avondzon van hun consumptie zitten te genieten.

De zeventien gerechtjes van de rijsttafel (inclusief witte 
rijst en nasi goreng) – van udang peteh en ikan kerrie tot 
pisang goreng, atjar en gado-gado – arriveren voor ons 
gevoel mooi op tijd. Alleen de bestelde karaf water laat (te) 

Bistrobar Bankoh Irma Bogers

De faam van het restaurant aan de Kaapstander is ons bezoek al 

vooruitgesneld: Bistrobar Bankoh, the place to eat als je van bij-

zonder Aziatisch eten houdt in een fraai en dynamisch vormge-

geven ruimte pal aan de Waal, met een van de mooiste uitzich-

ten van Nijmegen (www.bistrobarbankoh.nl).

Het is een mooie zonnige avond als we 22 juli komen aanfietsen. Dit 
keer zijn P. en ik in het gezelschap van twee oude vrienden die een 
etentje van ons tegoed hebben. In de rekken is geen plek meer voor 
onze fietsen. We zetten ze ernaast en hopen maar dat ze niet tijdens 
ons avondmaal worden verwijderd, waar een dreigend verkeersbordje 
ons voor waarschuwt. 

Het is een beetje een gewaagde keuze, dit restaurant. Zij van ons 
vriendenstel is een uitstekende kok en beweegt zich door de Oosterse 
keukens – en met name de Indonesische, als een gibbon in een tropisch 
bos. En trouwens, ook P. kent de weg in de toko.

We worden buiten, aan de rand van het drukbezette terras ontvangen 
door een struise man met een wit T-shirt en een verzorgde vijfda-
genbaard, die mij indringend, maar vriendelijk met mijn voornaam 
begroet. Ik herken hem pas terug als hij zijn naam noemt: ‘Frank… 
Frank, ‘de rebel’.’ Ooit, in een vorig leven, toen ik manager was van een 
Centrum voor Werk en Inkomen, was hij een van mijn medewerkers. 
Een jongen nog, net van de universiteit en duidelijk nog op zoek naar 
zijn plaats in het arbeidzame leven. En kijk hem nu eens: een van zelf-
verzekerdheid blakende horecaondernemer met – samen met zijn 
zakenpartners – twee succesvolle bistrobars op zijn conto (Bankoh en 
Berlin aan de Daalseweg) en een derde op komst (The Hunting Lodge in 
Rozendaal bij Arnhem)! 

Frank brengt ons naar onze tafel aan het raam met een prachtig 
uitzicht over de Waal. Ik kijk naar de Oversteek. Achter mij ligt de 
spoorbrug. Wat later op de avond komt er een enorme duwboot met 
kolen voorbij. Het 4D-schilderij is compleet als de zon prachtig rood 
ondergaat. 

Het duurt even voordat een ober langskomt om de bestelling voor het 
eerste drankje op te nemen. Het is druk, zegt hij verontschuldigend, en 
het personeel draait mee in een soort quarantaine-carrousel, waar-
door er steeds net te weinig is.

De menukaart heet hier Bankoh Journal en bevat op de eerste plaats 
een elftal street food-hapjes (à € 8,50) en veertien (hoofd)gerechten (à 
€ 12,50) met smaak gekozen uit de overvloed aan Aziatische keukens 

Wat je van ver haalt…

Soms lijkt het wel of we de buiten-
wereld hier in Hees uitsluitend 
met argusogen bekijken. Dapper 
bieden we weerstand tegen par-
tijen die dromen van woonflats en 
hypermarchés in onze parken en 
groene achtertuinen. We maken 
ons (terecht!) zorgen om de ben-
zeenwinden die ons vanuit de 
industrie aan de overkant van onze 
noordgrens tegemoet zouden kun-
nen waaien. En iedereen is hier 
welkom, maar sommigen worden 
met iets meer argwaan verwel-
komd dan anderen. 

Buiten onze dorpse enclave is ech-
ter ook veel moois en aangenaams 
te beleven. Dat weten we natuur-
lijk ook wel, maar om ons daaraan 
te blijven herinneren, starten we 
met deze – onregelmatig te ver-
schijnen – nieuwe rubriek Erop UIT! 
De rubriek biedt ruimte aan (bij-
voorbeeld) culturele of culinaire 
genietingen buiten de buurt waar 
je je mede-Heesenaren deelgenoot 
van wil maken. Dus kom maar op!

We beginnen met een recensie van 
een restaurant op roepafstand van 
Hees, geschreven door een nieuwe 
medewerker, Irma Bogers. Zij gaat 
met enige regelmaat uit eten met 
haar partner P. en soms doen zij 
daarvan verslag.

Frank met twee van zijn medewerkers Uitzicht op de Oversteek en de Waal
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Het is al een tijdje stil rond de plannen voor de vernieuwing van het station en de omge-
ving. Zomerstilte voor de storm? Wie op de hoogte wil blijven van de stand van zaken 
kan een bezoekje brengen aan het (zolang het door corona nodig is, virtuele) Spoorcafé. 
Het Spoorcafé is een initiatief van de gemeente waarin met verschillende gasten en 
ingelogde belangstellenden wordt gesproken over de plannen. Er zijn nu twee edities 
geweest, in maart en juni. Allebei terug te zien via www.studiohonig.nl/spoorcafe. Heeft 
u vragen? Neem dan contact op via stationsgebied@nijmegen.nl. Meer informatie vindt 
u op www.nijmegen.nl/stationsgebied. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

Veilig van Spoor tot Stier
Bewoners van de Molenweg en de Tweede Oude Heselaan hebben 
de handen ineen geslagen om een eind te maken aan de toene-
mende verkeersoverlast in hun woonstraten. Er wordt veel te hard 
gereden en te veel weggebruikers produceren meer decibellen 
dan nog aangenaam is. Het betreft hier geen actie van een paar 
overgevoelige zielen. Actuele metingen, die ook door de politie 
worden gehanteerd, tonen aan dat de Tweede Oude Heselaan en 
de Molenweg de top tien aanvoeren van de meest onveilige tra-
jecten en kruispunten in Nijmegen. Nummer drie van dat lijstje 
wordt gevormd door Daniëlsweg, Paul Krugerstraat en Rosa de 
Limastraat. Wie dus van de spoortunnel via de Stier van Hees naar 
Neerbosch-Oost reist, rijdt dus over het gevaarlijkste stuk weg van 
heel Nijmegen. De initatiefnemers van de actie bieden de gemeen-
teraad binnenkort ruim 250 handtekening aan van bewoners die 
zich achter het doel van de actie hebben geschaard. Via berichten 
in de Gelderlander is het nieuws al geland bij de gemeente. De ini-
tiatiefnemers hebben een uitnodiging gekregen om in het najaar 
een keer te komen praten.

<   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!

Dat kan!Dat kan!

Uw advertentie in  
de Stenen Bank?

Bel of mail voor meer 
informatie:  

024-3779839 | secretariaat@
dorpsbelanghees.nl

of kijk op onze website: 
www.dorpsbelanghees.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

Jan van Maasakker van Bloemensalon 
Corona overleden

Tony Schouten

Op 11 juli 2021 is Jan van 
Maasakker overleden. De 
meeste bewoners van Hees 
en Heseveld zullen hem 
kennen als de man van 
Bloemensalon Corona in de 
Paul Krugerstraat, de bloe-
menwinkel die hij dreef samen 
met zijn vrouw Antoinet. 

Jan was al enige tijd ziek, maar daar liet hij weinig van 
blijken. Toch is het sommigen opgevallen dat de win-
kel lang gesloten bleef; óók toen de maatregelen rond 
Covid-19 versoepelden. 

Dat Jan iets ‘in de bloemen’ ging doen was niet zo ver-
wonderlijk. Het zat in de familie. Zijn ouders hadden 
een bloemenhandel aan de Dennenstraat, in de boer-
derij naast het pand waar nu Rijwielhandel Thoonen 
zit. Voor Corona deed Jan dus de inkoop, hij had daar 

een scherp oog voor, en Antoinet verkocht de bloemen 
in de winkel. Een taakverdeling die 34 jaar goed heeft 
gewerkt. 

In die 34 jaar wisten velen Bloemensalon Corona 
te  vinden; voor een bosje rozen of chrysanten, een 
mooi boeket, of plantjes voor tuin of balkon. Ook de 
Vereniging Dorspbelang Hees was regelmatig klant. 
Veel van de rozen, zonnebloemen en boeketten die de 
vereniging in de afgelopen jaren heeft overhandigd aan 
de organisatoren van het Bouwdorp of het Dorpsfeest, 
en aan de zangers en muzikanten op het Muziekfestijn 
of bij het NachtOmmetje, kwamen van Corona. En altijd 
verliep het contact met Jan en Antoinet hartelijk en 
stond de bestelling goed verzorgd klaar. Helaas hebben 
zij afgelopen voorjaar, toen duidelijk werd dat Jan niet 
meer beter zou worden, met pijn in het hart van de 
bloemensalon afscheid moeten nemen.

Inmiddels is de winkel weer geopend. De inrichting is 
weinig veranderd en de naam ‘Corona’ is behouden. De 
nieuwe huurders streven ernaar de bloemenwinkel in 
de geest van Jan en Antoinet voort te zetten.

Voor u gesignaleerd

VORMGEVER/
DTP-ER

GEZOCHT!

Voor de opmaak van 
de Stenen bank zijn wij 

op zoek naar verster-
king van het team van 

vormgevers.
Ben jij bekend met 

Indesign, werkzaam of 
in opleiding in de

grafische richting én 
vind je het leuk een 
aandeel te hebben in 
de verzorging van dit 
blad? Neem dan con-
tact op met Michel, 
info@mwontwerp.nl, 
voor meer info!
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<   advertenties van sponsoren   >

> 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

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

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

<   advertenties van sponsoren   >

Najade UitvaartenNajade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

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

Als gezondheid niet meer vanzelfsprekend is:  

tips rondom ontspanning, slaap, beweging en voeding 

die passen in uw leven en waarmee u de dingen 

kunt blijven doen die u graag doet
www.gezond-op-maat.nlwww.gezond-op-maat.nl

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.nl
www.gerjopieters.nl

Tel. 06 38 31 47 44 • www.natuurlijkgroen.com 

Mathieu de Bruijn
Advies en Realisatie

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

 In dIt nummer
Nog even en we zitten weer midden in de feestdagen. In Hees krijgen die dit jaar extra glans. Zie in dit nummer de 

laatste informatie over de kribjesroute. De Kerkstraat is prachtig opgeknapt, maar redacteur Theo Verheggen vroeg 

zich af: wie heeft nu waar en waarom voorrang? Hij zocht het uit. Dick van Eck gaat deze keer voor ons door het stof. 

Henk Termeer introduceert een bijzondere oud-Hesenaar, Frans Lamée, koster en begrafenisondernemer. Maar verder 

natuurlijk vooral aandacht voor de Hesenaren en het Hees van nu, én straks. Céline Habes doet verslag van de plannen 

voor Talent Centraal Nijmegen, een hypermoderne sportaccommodatie op sportpark De Dennen. Vanaf eind volgend 

jaar kunnen ook wij daar onze extra (kerst)pondjes wegtrainen…

Lees verder op pagina 2  >>

Winteragenda
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Sporten bij de buren 
Céline Habes

Wie van sporten houdt, zit in Nijmegen goed. Nijmegenaren kunnen kiezen uit maar 
liefst negentig verschillende sporten, van acrobatiek tot zwemmen. Hartstikke 
mooi, zo’n groot aanbod, maar waar láát je al die verschillende sportievelingen? 
Aan extra ruimte wordt gewerkt en wel dicht bij huis: op sportpark De Dennen 
wordt momenteel de nieuwe accommodatie Talent Centraal Nijmegen 
(TCN) gebouwd. Hoog tijd om kennis te maken met de sportieve buren!Frans Mooren, bestuurder van Stichting TCN, legt uit waarom er een nieuwe sportaccommodatie wordt gebouwd. De vereniging Hazenkamp Gymsports en Stichting Top Judo Nijmegen blijken al lange tijd aan een nieuwe plek toe te zijn; de turnvereniging heeft te veel leden en te weinig ruimte, de judoka’s trainen in een 

 In dIt nummer

Geen bijdrage van Petra Kateman. Haar laatste stuk stond in de vorige Stenen Bank, een mooi verhaal over Jef van Kuyk. De 

redactie bedankt haar voor alle mooie verhalen en reportages die ze de afgelopen jaren schreef. Ook ontbreekt de 

taalcolumn van Jacques de Vroomen Maar dat is gelukkig eenmalig. Dick van Eck blijft intussen onvermoeibaar heldere 

stukken schrijven over lastige natuurkundige verschijnselen. Deze keer, op speciaal verzoek van de redactie: herrie. En niet 

alleen die van de Neerbosscheweg. We kijken weer terug, onder andere naar de geschiedenis van het Jozefklooster, een 

bijzondere Sunset March en het recente nachtommetje. En vooruit, naar de Kribjesroute natuurlijk en het nieuwjaarsfeestje 

voor Hees op 19 januari. Een van de vele activiteiten die het bestuur van de VDH met een hechte kring van vrijwilligers 

organiseert. Ook daarover leest u meer. In dit nummer…
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Een ‘nootgeval’ in Hees    
Céline Habes

“Nootgeval” staat er boven de deur van het gebouwtje achterin de tuin van Frans van Ruitenbeek. Een stap 
over de drempel maakt de naam duidelijk: van boven tot beneden worden de wanden bekleed met kas-
ten vol lp’s en cd’s. Frans is een toegewijd verzamelaar –en wás een zeer toegewijd docent, vast en zeker 
bekend bij Heesenaren die op basisschool De Zonnewende gezeten hebben. Ik ga in gesprek met Frans over 
toen en nu. 

Frans’ carrière als docent begon nadat hij rond 1974 

met een gebroken been uit militaire dienst kwam. Het 

hoofd van de (inmiddels verdwenen) Paulusschool 

aan de Wolfskuilseweg, zocht een docent met 

affiniteit met muziek; een omschrijving 

die Frans op het lijf geschreven stond en 

staat. Frans had al stage gelopen op de 

Paulusschool, dus hij was geen onbe-

kende. Met veel plezier startte hij zijn 

onderwijsloopbaan. Iedere dag kwam 

hij op zijn witte Puch naar school. Dat 

vonden de kinderen interessant. 

Wende
Na vele jaren moest De 

Zonnewende – de nieuwe 

naam na de fusie van 

de Paulus- en de 

Majellaschool – het gebouw aan de Wolfskuilseweg verla-

ten; het was in slechte staat. Aan de Berberisstraat stond 

een basisschool waar ruimte was en dus werd er verhuisd. 

Voor Frans was dat even wennen, maar al snel merkte 

hij dat hij de samenwerking met nieuwe collega’s 

en het lesgeven aan oude én nieuwe leerlingen 

verrijkend vond. 

Gelukkig hoefde Frans zijn “oude stek” 

aan de Wolfskuilseweg nooit helemaal te 

missen. Op de plek van de school werd een 

nieuw appartementencomplex gebouwd en 

zijn schoonouders woonden daarin exact op 

de plaats waar hij altijd les had gegeven. 

Afwisseling
Frans heeft altijd met 

veel plezier gewerkt: 

Herfstagenda
Q Kribjesroute Hees > van 21 december tot 6 januari > zie pagina 13

Q Bachcantates > zondagen  13 januari, 10 februari en 10 maart vanaf 19:30 uur in de Petruskerk

Q Nieuwjaarsfeestje  > zaterdag 19 januari van 16:00-18:00 uur in de Petruskerk > zie pagina 11

Q Kunstroute Hees > zaterdag 13 en zondag 14 april > zie pagina 9

Q Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VDH > woensdag 17 april

Winteragenda

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers € 2,50  |  jaargang 29  |  maart 2019

 
In dIt nummer

Nog een maand en het is Pasen. Maar eerst staan we in deze Stenen Bank nog even stil bij de zo succesvolle kribjesroute. Om 

daarna volop aan te sluiten bij de actualiteit. Bijvoorbeeld de verhuizing van de zorgboerderij aan de Bredestraat. En de 

plannen van Bob van de Water voor Sancta Maria. Het bestuur van de VDH komt aan het woord en blijkt onder meer te waken 

over de bomen in Hees. Het buurtteam Duurzaam Hees vertelt over de plannen voor een nieuwe campagne: Isolatie. 

Piet Koster zoekt een opvolger als beheerder van de Petruskerk en Cor van der Donk doet in Vijftig tinten groen een 

gepassioneerde oproep aan de twintigers, dertigers en veertigers in Hees om zich meer en actiever druk te maken over het 

groen in de wijk. Met hem zeggen wij: werk aan de winkel, jongelui!

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen  |  Foto: Ton van Seters

Q Kunstroute Hees  > zaterdag 13 april (opening 11.00 uur Petruskerk) en zondag 14 april  > Zie pagina 7

Q Bachcantates  > zondagen  14 april, 12 mei, 9 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk 

Q Algemene Ledenvergadering  >  woensdag 17 april vanaf 20.00 uur in de Petruskerk  > Zie pagina 6

Q Midzomernacht Muziekfestival  > zaterdag 22 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk  > Zie pagina 8

Voorjaarsagenda

Voorjaarsagenda

Het braakliggende terrein tussen de Bredestraat en de Energieweg  

krijgt vanaf 1 april een nieuwe bestemming; zorgboerderij In het Westen 

verhuist hier naartoe.

Na de blokhut, de tuin, de kas en de dieren

 

Sanne Geurts

Bij zorgboerderij In het Westen komen (jong)volwassenen 

die om wat voor reden dan ook even wat ondersteuning 

nodig hebben. Dat kan zijn vanwege psychiatrische pro-

blemen, een lichte verstandelijke beperking, of gewoon 

om weer een dag- en werkritme op te bouwen met het oog 

op (toekomstig) werk.

Daan van As: “In 2014 startten Floris Heukelom en ik zorg-

boerderij In het Westen. De zorgboerderij biedt structuur 

en een doel aan mensen die dat op dat moment even nodig 

hebben. We zien dat mensen weer opknappen omdat ze 

aan de slag kunnen en nuttig bezig kunnen zijn.”

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

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

van Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten | vormgeving:  

Michel Wolf | fotografie: Ton van Seters | vaste medewerkers: Roos 

Biemans, Cor van den Donk, Dick van Eck, Harry Havekes, Manuel 

Kurpershoek, Kwan, Jacques de Vroomen, Simone Weijs | advertenties: 

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 4 november 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.

Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Algemeen adres voor publicaties (incl. website en nieuwsbrief)

communicatie@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 € 15 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Voorzitter: Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nl 

Penningmeester: Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nl 

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

Ece Dolen, ece.dolen@dorpsbelanghees.nl 

Jan Mengde, jan.mengde@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Dommelstraat 13, 6542 SJ Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

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

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

Historie: Henk Termeer, historie@dorpsbelanghees.nl

Leefomgeving: Hans Lambert, leefomgeving@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans,  bouwdorp@dorpsbelanghees.nl

Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl

Sociaal Netwerk: Bert Jansen, sociaal@dorpsbelanghees.nl

Focusgroepen/contactpersonen 
St Jozefklooster: Bram Linssen, bramlinssen@gmail.com

Groen achter de Beuken: Wilbert Swart, wilbert.swart@gmail.com

Zwembad-West: Toine van Gaal: toinevangaal@gmail.com

Mobiliteit/Sluipverkeer: Chrit Horsels, c.horsels@online.nl

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

Veilig Hees: Marie-José Metz, m.j.c.m.metz@gmail.com

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: Marjolijn Evers, m4.evers@nijmegen.nl

Heeft u nieuwe buren? Meld het ons en stuur een mail 

naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij heten hen 

graag welkom met een informatiefolder en een gratis 

nummer van de Stenen Bank.

nieuwe buren?


