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Q Bachcantates > zo 11 december, zo 8 januari, zo 12 februari > 19.30 uur in de Petruskerk

Q Gitaarconcert  Argentine & Baroque Music > zo 15 januari > 15.15 uur in de Petruskerk > zie pag. 15

Q VDH-nieuwjaarsreceptie > za 21 januari > 19.30 uur in de Petruskerk

 In dIt nummer…
…kijken we, vooruitlopend op Kerst en Oud en Nieuw, alvast even terug en vooruit. Naast de geschiedenis van 

twee oude Heese panden (Heeslust en Stadwijk), komen wijlen huisarts Ooms, het dorpsfeest, de onthulling van 

de herdenkingsplaquette en het ommetje aan bod. De VDH heeft waarachtig niet stil gezeten dit jaar! Onder de 

toekomst scharen we in elk geval tennistrainer Hugo Leenders en het niet minder veelbelovende voedselbos. 

Ten slotte lijkt er ook voor Sancta Maria een nieuw perspectief aan te komen. Hier alvast een eerste indruk van 

de plannen.
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Winteragenda Hees

Een toekomst voor Sancta Maria
Ton Ellenbroek

Op 3 november vond de presentatie plaats van het ambi-

tiedocument “Sancta Maria”. Het was een geslaagde mid-

dag, waarin stedenbouwkundige Tjeerd Timmermans en 

Bas Crebolder van de gemeente Nijmegen de herbestem-

mingsplannen toelichtten. De wijk was goed vertegen-

woordigd en positief over de uitgangspunten: een langdu-

rige bestemming, behoud van cultuurhistorische waarden 

en een wijkgerichte aanpak. 

 

Wat houden de plannen in? Kort samengevat: zelfstandige 

senioren-(zorg)appartementen in het voormalige dames-

pensionaat, een zorggerelateerde Bed & Breakfast in Villa 

Madeleine en de toevoeging van een blok van 46 levens-

loopbestendige woningen op het achterterrein.  

 

Het ensemble wordt gecompleteerd door een buiten-

schoolse opvang (BSO/KDV) en een dans-/ toneelschool 

met ondersteunende faciliteiten achter de Mariakapel. Zo 

zal ook die kapel weer functioneel kunnen worden voor 

bijvoorbeeld bruiloften en uitvaarten. 

 

Al met al een ambitieus plan met heel veel potentie. Op 

YouTube (www.youtube.com/watch?v=8MT5jPHniDM&fe

ature=youtu.be) staat inmiddels een video van 20 minuten 

over deze presentatie waarin meer gedetailleerde infor-

matie is te vinden.
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Waarom een  
herdenkingsplaquette?

We hadden bepaald geluk met het weer. Het was immers in de laat-
ste warme uren van de prachtige, zomerse septemberweken dat vele 
Heesenaren op zondag 25 september 2016 getuige waren van de onthul-
ling van de fraaie plaquette van de hand van Jef van Kuyk, ter herdenking 
van de oorlogsslachtoffers van hun dorp/wijk.

Henk Termeer

Petruskerk
De goedgevulde Petruskerk vormde 

daarbij het natuurlijke centrum. Op de 

voormuur van de linker beuk van die 

kerk is voortaan een plaquette te zien 

met daarop de twee vorige gedaanten 

van deze kerk. Dat zijn de oorspronke-

lijke smalle kerk zoals ze vanaf onge-

veer 1500 tot 22 juli 1942 bestond; en 

de gehavende kerk, zoals ze eruit zag 

tussen 22 juli 1942 en 1950, toen de 

herstelde en van twee nieuwe beuken 

voorziene kerk in zijn huidige vorm 

gereed kwam. 

Plechtigheid
Deze septemberzondag was ook zelf 

zeer de moeite waard. Allereerst door 

de aanwezigheid van vele tijdgenoten 

van de Tweede Wereldoorlog en van 

nabestaanden van degenen die toen 

omkwamen. Verder droegen de rake 

woorden van wethouder Van Hees 

en dominee Gols bij, de passende 

artistieke bijdragen van blaaskwintet 

Factor 5 en dichteres Ria Roerdink, 

en bovenal de deelname aan de 

plechtigheid van leerlingen van 

basisschool De Lanteerne. Die school 

heeft het nieuwe monument immers 

geadopteerd. 

Column | 
Henk Termeer

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

Heese wortels (2)

Wethouder Ben van Hees heeft, zo bena-

drukte hij bij de onthulling van de her-

denkingsplaquette op 25 september, niets 

bijzonders met de wijk Hees. Als wethouder 

moet je er natuurlijk voor zorgen dat je alle 

wijken gelijkelijk bemint en bedeelt, en een 

combinatie van zo’n voornaam en zo’n ach-

ternaam is dan wel een hele last. Maar ergens 

in de mannelijke lijn van het geslacht Van 

Hees heeft een voorvader waarschijnlijk ooit 

in Hees gewoond en dus wél iets bijzonders 

met Hees gehad. De band tussen Hees en de 

grote aantallen mensen die na vele generaties 

inmiddels Van Hees heten, is dus inderdaad 

erg dun. Het zijn er zelfs veel meer dan Hees 

momenteel aan inwoners telt (volgens de 

gemeente zo’n 3200). Dat is toch wel een heel 

eigenaardig verschijnsel. Al die mensen met 

achternamen die ooit heel betekenisvol en 

veelzeggend waren, maar nu eigenlijk nergens 

meer op slaan en enkel nog dienen als herken-

ningsteken. Dat kunnen heel vaak plaatsna-

men zijn, zoals bij Ben, maar ook beroepen 

of patroniemen (Jansen, zoon van Jan, enzo-

voort). Heel soms pakt zo’n combinatie aardig 

uit, maar meestal leidt het tot vreemde kop-

pelingen. Zo heb je slagers die Bakker, Van 

Haren of Van Hees heten en woonboulevards 

die Bakker heten, en maar heel af en toe heb 

je een banketbakker die nog Bakker heet, een 

kapper die Van Haren heet of een taxibedrijf 

met de naam Van der Wielen. In dat opzicht 

mag Ben nog blij zijn dat hij Ben van Hees heet 

en niet Ben van Arnhem.

De herinnering blijft leven
Dat laatste betekent dat de herden-

king een plek krijgt in het omgevings-

onderwijs van die school en dat leer-

lingen van de groepen 6 en 7 jaarlijks 

aandacht gaan besteden aan de oor-

logsdoden van Hees. Op die manier 

hebben de Vereniging Dorpsbelang 

Hees en alle sponsoren eraan bijge-

dragen dat de herinnering aan die 

zware tijd van oorlog en bevrijding en 

aan de toen omgekomen Heesenaren 

blijft leven.
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Huize Stadwijk:  
Hees’ huis met rijke historie
Céline Habes

Een geheimzinnige koepel, burgemeesters als bewoners en bouwjaarschattingen 
waartussen tweehonderd jaar verschil zit: als er één huis in Hees is met een lange 
geschiedenis, dan is het wel huize Stadwijk aan de Kerkstraat. De historie van de villa wordt 
door René van der Heijden, samen met zijn vrouw en vier zoons de huidige bewoner van 
het pand, minutieus uitgeplozen – en daarbij komen een heleboel interessante en soms 
eigenaardige feiten boven tafel.

gemeente van uitging. De oudste informatie die tot nu 

toe gevonden is, betreft een zekere Aernt Beijer, mogelijk 

familie van burgemeester Justinus de Beijer, die in 1655 het 

bezit kreeg over “6 ½ mergen met een huijs”. Het “huijs” 

betreft de villa, die toentertijd veel kleiner was dan nu; de 

“6 ½ mergen” is een lengtemaat die een lap grond tot aan 

de Graafseweg omschreef. 

Raadselachtige koepel
In de loop der eeuwen hebben de villa en het perceel een 

aantal grondige veranderingen ondergaan. Vanaf 1865 

wordt melding gemaakt van een koepel die bij het huis 

gestaan zou hebben. Het is echter nog steeds niet duidelijk 

waar die koepel stond en of het daadwerkelijk een koepel 

was. Wellicht gaat het om het theehuis dat oudere inwo-

ners van Hees nog kennen en dat na 1979 is afgebroken. 

Een foto uit 1965 laat echter zien dat dit bijgebouwtje geen 

koepelvorming dak had. 

Toch duikt de term in allerlei documenten op, bijvoorbeeld 

in een koopakte uit 1892, waarin sprake is van een “huis 

met erf en koepel”. De koepel was in ieder geval al weg 

toen René en Marike het huis in 1996 kochten. Ook het 

bijbehorende perceel was toen al heel anders dan in de 

oorspronkelijke vorm. In 1979 werd de grond à “27 aren en 

32 centiaren gesplitst”. Op een helft van de gedeelde grond 

kwamen later twee nieuwe huizen te staan. 

Opmerkelijke bewoners
Door de eeuwen heen heeft het huis ook heel wat ver-

schillende eigenaars en bewoners gehad, waaronder een 

aantal opmerkelijke. Direct na de oudst bekende eigenaar, 

Aernt Beijer, heeft burgemeester Nicolaas Fagel het huis 

verworven. Daarna hebben nog twee andere burgemees-

ters het pand in hun bezit gehad. Dokter Degener—of 

Degner, of Degnerus, zoals hij ook wel in de archieven 

voorkomt—was naast geneesheer ook burgemeester van 

Nijmegen. Diderik van Eck van Panthaleon, op wiens naam 

de villa in 1717 stond, heeft eveneens de functie van burge-

meester bekleed. 

In de tijd tussen burgemeesters Van Eck van Panthaleon 

en Degener waren onder andere Jacob de Mist en Maria 

van Notten eigenaar van het huis. Zij waren de ouders 

van Abraham en Jacob de Mist, de grondleggers van de 

Dobbelmanfabrieken in 1733. Het klinkt aannemelijk dat 

de oprichting van deze fabriek bekostigd werd met de 

opbrengst van het huis; dit werd namelijk in dezelfde tijd 

uit de erfenis verkocht. 

Bouwlust 
Zo’n anderhalve eeuw later was Theodorus de Groot eige-

naar van het huis. Hij bezat ook bierbrouwerij De Leeuw 

in Nijmegen. Theodorus was een bouwlustig persoon. Hij 

vroeg allerlei bouwvergunningen aan, bijvoorbeeld voor 

de ereboog in de Dennenstraat. Ook staan er verschillende 

sloopvergunningen op zijn naam, maar wel voor andere 

percelen dan dat van huize Stadwijk. 

Goed voorbeeld doet goed volgen, want net als Theodorus 

is ook René een tamelijk bouwlustige eigenaar. Nu de 

villa in de staat verkeert waarin de familie haar graag wil 

hebben, wordt het tijd voor een nieuw project: in de ach-

tertuin bouwt René aan een nieuwe variant op de mysteri-

euze koepel uit de oude documenten. In de stijl van Gaudí 

herrijst er een “koepel” die René zelf ontworpen heeft. En 

zo zullen René van der Heijden en zijn vrouw Marike uit-

eindelijk de boeken ingaan als één van die eigenaren die 

de toch al prachtige villa Stadwijk weer een beetje mooier 

hebben gemaakt. 

Grondige renovatie 
Twintig jaar geleden waren René van der Heijden en zijn 

vrouw Marike Jacobs op zoek naar een huis. Ze bezichtig-

den het pand aan de Kerkstraat 127 en moesten daarbij 

door allerlei varianten van achterstallig onderhoud heen-

kijken. Ondanks de slechte staat waarin het huis verkeer-

de, besloten ze de villa te kopen. Een lange tijd van klussen 

en restaureren brak aan. De roze en paarse muren kregen 

een metamorfose, lekkages werden verholpen en oude 

tegeltjes doken op na het verwijderen van de “moderne” 

lambrisering. 

De vorige bewoner had het pand niet onderhouden en 

daar kwamen René en Marike als nieuwe bewoners iedere 

dag opnieuw achter. “Voeten vegen als je naar buiten 

gaat” werd het motto van René en Marike, want de hele 

binnenkant van het huis ging op de schop. In 1999 was de 

villa grotendeels geworden zoals de nieuwe eigenaars het 

voor zich hadden gezien: authentieke details waren weer 

zichtbaar, maar de ruimtes waren ook verbeterd met bij-

voorbeeld isolatie. 

1865 of 1655?
In de zomer van 1997 kregen René en Marike van vrienden 

een cadeautje. Ze mochten laten uitzoeken hoe de histo-

rie van hun huis in elkaar stak. Hans Giesbertz, die zoals 

hij het zelf noemt aan “stamboomonderzoek van huizen” 

doet, dook de archieven in, op zoek naar informatie over 

voormalige eigenaren van het pand. Een opvallende con-

statering werd al eerder gedaan: de gemeente Nijmegen 

schatte het bouwjaar van Stadwijk op 1865, terwijl een 

bouwkundige vaststelde dat er onder andere een anker-

punt in het huis zit dat uit de 17de eeuw komt. 

De zoektocht in de archieven bevestigde dat dit huis 

inderdaad minimaal twee eeuwen ouder is dan waar de 
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Hugo & Hees
Hugo is een alleraardigste man van 

rond de dertig die op zijn zevende 

zijn eerste balletjes begon te slaan bij 

tennisclub Tachys. Rond zijn negende 

verjaardag werd hij gescout door 

de bond als talent en mocht hij mee 

gaan spelen bij een club met een 

wat hoger niveau. Ook het leren ging 

hem gemakkelijk af. Zijn roots  liggen 

in Hees. Hij doorliep versneld De 

Lanteerne en was met zeventien jaar 

klaar met het Stedelijk Gymnasium. 

Hij doet daar zelf bescheiden over: hij 

vindt zijn broer echt hoogbegaafd. 

Omdat ik daar naar vraag, laat Hugo 

weten dat hij in zijn jeugdjaren tot 

de top van Nederland behoorde. Zijn 

grote voorbeelden zijn Patrick Rafter 

en Gustavo Kuerten.

USA
Hugo had bedacht dat hij na de mid-

delbare school naar Amerika zou 

gaan om daar studie en tennis te 

combineren. Bij voldoende niveau 

krijg je een beurs om te studeren. 

Dit was mogelijk in Milwaukee, 

Wisconsin. Deze droom werd, laten 

we het netjes zeggen, door een 

gebrek aan chemie tussen Hugo en 

zijn coach niet wat hij ervan had ver-

wacht. Hij voelde zich afgebrand wat 

betreft tennis. Na een jaar keerde hij 

terug in Nijmegen en begon hij aan 

een studie rechten. Ook deze beant-

woordde niet aan zijn verwachtin-

gen. Op zijn achttiende kreeg hij de 

beschikking over een mooi geldbedrag 

waarvan hij zijn rijlessen kon bekosti-

gen én een opleiding tot tennistrainer. 

Hij behaalde daarnaast zijn bachelor 

financiële economie.

Directeur
Op zijn 23e kreeg hij het aanbod 

om een tennisschool in Nijmegen/

Molenhoek over te nemen. Hij stapte 

erin; aanvankelijk alleen en later 

kwam Robert van Wijk erbij als 

compagnon. Zo ontstond Maximum 

Tennis. Hugo begon de meest getalen-

teerde jeugd tot en met zestien jaar 

te trainen. Dit gaf hem weer zoveel 

inspiratie door de vorderingen die 

ze lieten zien, dat hij zelf ook weer 

geprikkeld raakte om te trainen en 

wedstrijden te spelen. Als senior wel-

teverstaan, want in de sportwereld 

ben je al snel een senior. Hugo werkte 

zich in noodtempo weer op tot de top 

en zijn oude drive kwam weer terug. 

Voor zichzelf had hij bewezen in de 

top te kunnen staan en zijn tactisch 

inzicht kon hij als leraar meteen door-

geven. Ook de tennisschool liep goed. 

Hij verzorgt inmiddels lessen voor 

dertien verenigingen. 

Tachys
Anderhalf jaar geleden ontstond er 

een vacature bij Tachys. Hugo sol-

liciteerde met zijn tennisschool 

Maximum Tennis. Tijdens het sollici-

tatiegesprek vroegen ze of hij geen 

zin had om de trainingen weer zelf 

te geven. Eigenlijk was het niet zijn 

ambitie om recreatieve clubleden te 

trainen, maar blijkbaar was de tijd er 

bij hem rijp voor. Als tegenhanger van 

de ambitieuze leden die de top wil-

len bereiken (met vaak dito ouders), 

en altijd bezig zijn met de resultaten, 

leek het hem niet gek om weer eens 

te genieten van de gezelligheid, het 

groepsgevoel en de recreatieve func-

tie van tennis. Bovendien was dit de 

club waarvan hij nog veel mensen 

kende uit vroeger tijden. Hij zag er 

ook de kracht van vrijwilligers die 

de schouders eronder zetten en een 

sfeer waarbij iedereen erbij hoort. Een 

feestje met een biertje op zijn tijd is 

ten slotte ook niet verkeerd. Intussen 

bedient Hugo het hele palet van ten-

nissers. Hij draait ook met veel plezier 

een groep voor mensen met een ver-

standelijke beperking. 

Werk en hobby(s)
Tennis is zijn werk geworden. Is het 

dan ook nog zijn hobby? Dat blijft een 

vraag die moeilijk te beantwoorden 

is. Ja, hij speelt graag gitaar en hij rea-

liseert zich dat hij daar nooit zo goed 

in zal worden als Eric Clapton of Jimi 

Hendrix. Maar hij weet intussen dat 

hij niet alles maximaal kan doen. Het 

blijft zoeken naar een evenwicht tus-

sen al zijn activiteiten. Dit lukt hem 

– met hulp van zijn vriendin – steeds 

beter. Hugo hoopt dat dit ook voor 

anderen te merken is. Op de baan pro-

beert hij maximaal met tennis bezig 

te zijn, en daarnaast is hij meer mens 

geworden. 

Terugkijkend vindt hij dat zijn ouders 

goed met zijn talenten zijn omgegaan. 

Ze hebben hem altijd gestimuleerd 

om ook te studeren naast zijn ten-

nisactiviteiten. Hugo is iemand die 

zich graag meet met anderen. Ook 

op tennisgebied weet hij dat hij niet 

de allerbeste is, maar hij kan op alle 

niveaus goed lesgeven. Materiële din-

gen interesseren hem sowieso niet. 

Met zijn vriendin wil hij nog eens een 

grote reis maken.

Bankgeheim
En zijn geheim? Typerend voor 

zichzelf vindt Hugo dat zijn geheim 

vroeger eigenlijk ook al geen geheim 

hoefde te zijn. Zo heeft hij als jongetje 

een “barbieperiode” gehad, waarbij 

hij roze en paarse kleertjes prachtig 

vond. Maar hij vond toen al dat hij zich 

daar niet voor hoefde te schamen. En 

blauw haar heeft hij ook nog gehad. 

Hugo eindigt filosofisch met de uit-

spraak dat “je alleen echt geaccep-

teerd wordt als je jezelf bent”.

Hugo Leenders
“Belangrijker is wat je ervoor laat
dan wat je ervoor doet”
Petra Kateman  Fotografie: Ton van Seters

Ik ontmoet Hugo in de kantine van tennisvereniging Tachys. Aan het gegiechel 
van de 40+ dames is te merken dat Hugo de damesharten sneller laat kloppen. 
Maar… hij heeft al een vriendin (en een pick-up truck).
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Panelen

Ik wil het dit keer hebben over zonne-energie en met welk rendement je die zonne-energie 
kunt opwekken. Al ons doen en laten is afhankelijk van de zon. De vraag is hoe we dat zo 
zonnig mogelijk kunnen doen.

atmosferen en bewolkte dagen moeten die rekenmodellen 

toch wel complex zijn. In de eerste plaats was ik nieuws-

gierig hoeveel stralingsvermogen (energie per seconde) er 

nu maximaal beschikbaar is op 1 vierkante meter opper-

vlak. Schijnt de zon loodrecht op zo’n vierkant op een 

heldere dag, dan is dat 1kW (van de 1,4kW die binnenkomt 

blijft 0,4 in de atmosfeer steken). Dat is het vermogen van 

een straalkacheltje, zeg maar. Het duizelt je natuurlijk 

wel als je bedenkt hoeveel straalkacheltjes die zon in zijn 

totaliteit uitstraalt. Op internet vind je dat dit 3,9x1023 (1023 

is een 1 met 23 nullen) straalkacheltjes zijn. De fractie die 

de aarde bereikt, houdt ons hele ecologische systeem in 

stand.

Rendement
Terug naar de panelen. Als je de specificatie van een paneel 

van 0,9x1,65m2 bekijkt, dan lees je dat het maximaal 250W 

elektrisch vermogen kan leveren (Watt-piek). Dat gebeurt 

ook weer op een heldere dag bij loodrechte inval van de 

zon.  Dit betekent 250/(0,9x1,65)=150W/m2. Het elektrisch 

rendement is dus 150/1000=15%.

Ik heb 12 panelen op het dak, dus maximaal heb ik 

12x250=3000W (Watt-piek) beschikbaar. In een jaar zou ik 

dus 3000x24x365/1000 = 26.000kWh kunnen opbrengen. 

Genoeg energie voor ruim zes huishoudens, ware het niet 

dat de zon niet altijd schijnt, nooit loodrecht op de pane-

len staat, het KNMI roet in het eten gooit en we ook wel 

eens naar bed willen als de zon niet schijnt. In de praktijk 

kwam ik uit op 5200kWh in 2 jaar (zie figuur). Dat is dus een 

rendement van 2600kWh/26000kWh= 10% vanuit de zon-

nepanelen zelf of 0,15x10%=1,5% vanuit de zonne-energie 

zelf.

U ziet, de getallen worden steeds kleiner, maar in vergelij-

king met het rendement van fossiele brandstof is dit een 

goudmijn. Voor niets gaat de zon op, terwijl benzine en 

aardgas verre van gratis zijn en bovendien zorgen ze ook 

voor een flinke portie broeikasgas.

Regeltjes
Ik heb een week lang gebouwd aan een virtueel planeta-

rium om met zon, aarde en oriëntatie van mijn panelen de 

rendementen te berekenen. Allemaal vergeefse moeite, 

want op internet staan heel veel modellen die je mooi 

vooruit kunnen helpen.

Wat vuistregels voor een Hees’ huis dat op 51ºNB (en 3ºOL) 

staat:

 − Een schuin dak onder 30º op het zuiden is het mooist, je 

zult boven de 10% paneel rendement uitkomen. Mijn dak 

staat onder 45º en op het zuidwesten en dat werkt ook 

nog goed. 

 − Bij een plat dak moeten de panelen oost-west staan en 

ook onder 30º.

 − Een grote boom in je tuin is mooi, maar voor het paneel 

is het een horizonvervuiler. Kijk je 15º boven de horizon, 

ter hoogte van je panelen, dan mogen daar geen objec-

ten in de weg staan. De kans dat de zon ’s avonds achter 

een wolk verdwijnt is tenslotte ook aanzienlijk!

 − Het klinkt onbenullig, maar huur een erkend installateur 

in die verstand van zaken heeft. Niet alleen technisch, 

maar ook financieel (want er zijn subsidies te scoren).

Opslag
De energie die we opvangen gaat rechtstreeks het net 

op. Dat gaat overigens niet zomaar. Speciale omvormers 

die van gelijkstroom wisselstroom maken zijn daarvoor 

nodig. Dat is maar goed ook, want waar laat je je energieke 

elektronen als je ze niet nodig hebt? Onze netbeheerder, 

opwekkers (groot en klein), verbruikers (groot en klein) en 

de overheid hebben gelukkig goede afspraken met elkaar 

gemaakt, zodat de verdeling efficiënt, maar vooral ook vei-

lig gebeurt. Op “slimme” meters in je meterkast is precies 

af te lezen welk gedeelte van de energie aan de netbeheer-

der terug wordt geleverd. Die meters zijn rechtstreeks via 

internet af te lezen, terwijl ook je eigen centrale via wifi is 

uit te lezen.

Het kan natuurlijk zijn dat u in een flatje woont. 

Zonnepanelen zijn dan geen optie.  In Nijmegen draaien 

diverse duurzame energieprojecten waardoor iedereen 

geld kan investeren in zonne-energie of windenergie. 

Want hoe je het ook wendt of keert, die zon brandt de 

komende miljard jaar nog wel even door.

Dick is natuurkundige, die graag in de zon loopt, met als 

specialisatie golfoptica van diode-lasers.

De Zon
Al zo’n 4,5 miljard jaar zorgt de zon voor wat leven in de 

aardse brouwerij. Zo heeft zij zo’n 350 miljoen jaar geleden 

onze olievoorraad aangelegd, die wij stervelingen er in 

goed 200 jaar doorheen dreigen te jagen met veel extra 

CO2 broeikas gas. Het ligt dus voor de hand om te zien of 

we de energie van de zon direct kunnen benutten zonder 

al die extra bijproducten (duurzaam dus). Zonnepanelen 

zijn een mooi voorbeeld van duurzame energieproductie: 

ze worden steeds goedkoper, de energie is echt gratis en 

de overheid stimuleert het gebruik ervan.

Bijna alle straling en energie van de zon die we hier ont-

vangen bestaat uit zogenaamde fotonen. Het zijn golf-

deeltjes die we, als ze zichtbaar zijn, licht noemen.  Bij 

onzichtbare langgolvige deeltjes spreken we van infra-

rood, microgolven of radiogolven, terwijl we bij kortgol-

vige deeltjes spreken van UV, Röntgen– of radioactieve 

straling. In de natuurkunde vatten ze deze stralingsfamilie 

samen met de term Elektro-Magnetische-Straling (EMS). 

In de figuur is de EMS die de zon uitzendt nog eens weer-

gegeven, waarbij de golflengte varieert van femtometers 

(femto=10-12 = 0,000000000001) tot 

kilometers.

Vreselijk veel straalkachels
Voordat ik zonnepanelen wilde aan-

schaffen, wilde ik zelf uitrekenen of 

dat allemaal wel nuttig was. Want 

met een draaiende zon, wisselende 

seizoenen, schuine daken, stoffige 

Dick van Eck

Bronnen: 
www.windparknijmegenbetuwe.nl/nieuws/bestuur-windpowernijmegen/hemel.waarnemen.com

https://nl.wikipedia.org/wiki/Foto-elektrisch_effect

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Nobelprijs

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell

Illustratie: Joop van Eck

Elektro Magnetische Straling (EMS) loopt van korte golven (hoge energie gammastraling) 

naar lange golven (lage energie radiostraling).

De energieopbrengst in kWh (5200kWh) van mijn zonnepanelen 

over de afgelopen twee jaar (1144EU).
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Jacobus en Petronella Giesing
Vele tientallen jaren bestiert Jacobus H. Giesing (1841-

1901) het voorname hotel met zijn vrouw Petronella 

Ensink (1844-1901). Hij neemt de zaak in 1868 over van 

zijn ouders, die rond 1850 zijn gestart met Heeslust als 

een pleisterplaats met koetshuis. Een portret van de 

Heeslust-uitbaters: 

“Giesing was een droogkomiek, die er een zeer eigenaardig 

genre van moppen op na hield. Hoogst eenvoudig, maar 

netjes gekleed, meestal met een zijden pet op het hoofd, 

een keurig gekamden baard, was hij een schraal en lenig 

kereltje. 

Moeder Giesing daarentegen zeer zwaarlijvig, met groot 

hoofd, roodgekleurde wangen en mooie, donker-bruine 

oogen. Wanneer men haar goed opnam en met haar een 

gesprek aanknoopte, bespeurde men al heel spoedig, dat 

het haar niet in de bovenkamer schemerde. Zij kon gees-

tig over velerlei dingen van ouderen of jongeren datum 

vertellen. 

Ook was het eene gevoelige vrouw, die bij droefenis in 

een anders leed meeleefde. Zij sprak een zeer beschaafd 

Nederlandsch met een niet onaardig klinkend accent uit 

het graafschap Zutfen. Haar kostuum was steeds een 

zwarte japon met blauwe schort, en zwart stoffen schoe-

nen of pantoffels aan de voeten. 

Zij liep steeds blootshoofds, slechts zelden werd een soort 

kapothoedje opgezet. Dit hoofddeksel droeg zij slechts 

bij gelegenheid van het verrichten van boodschappen te 

Nijmegen, begeleid door hare adjudante Gerritje, een ver-

stooten vrouwtje, wier lot zij zich had aangetrokken.”1

Concerten en bals
Giesing organiseert muziekavonden en bals in een nieuwe 

feestzaal. De muziek komt van dorpsfanfare Ons Genoegen 

of van militaire kapellen uit de Nijmeegse kazernes. Giesing 

legt een speeltuin aan en organiseert kinderfeesten, met 

kerst onder een fraai versierde kerstboom. Ook komt er een 

mooie gietijzeren veranda aan de voorgevel. Heeslust is 

destijds dé vergaderlocatie voor Heese verenigingen. 

Het kinderloze echtpaar Giesing sterft eind 1901; zij in sep-

tember en hij in november. In januari 1902 wordt Heeslust 

geveild, de inzet is 19.000 gulden. Reinier Hoenselaar (1875-

1913), is de nieuwe eigenaar. Hij begint later schuin tegen-

over Heeslust, naast de Petruskerk een grote komkommer-

kwekerij. In 1912 komt Heeslust in handen van J.R. Verhoeff: 

“Al wat hij dus opdischt, streelt de tong en is overheerlijk”, 

zo oordelen tijdgenoten over deze Haagse kok. 

Hendricus Verbeek en zoon
In 1920 komt vanuit Zwolle, waar hij het Poolsche Koffiehuis 

had geleid, Hendricus Verbeek als voorlopig laatste pen-

sion houder naar Heeslust. Johannes, de oudste van de acht 

kinderen, is de chef-kelner. Het toeristisch blad Holland 

Express van 25 augustus 1924 maakt een reportage. Als 

men voor de deur uit de elektrische tram stapt maakt 

Heeslust “met zijn groote warande en zijn dito garage al 

direct een flinken indruk”, aldus het blad. 

“De logeerkamers, vijftien in aantal, zijn bijzonder ruim 

en vele hebben een groot balcon. Een pracht van een 

tuin ligt achter het hotel, het perceel is 110 meter diep. 

Het hotel bezit electrische verlichting en een badkamer. 

Beneden zijn zeer groote gemeenschappelijke kamers, 

o.a. een magnifieke danszaal. Er worden dan ook talrijke 

diners en partijen, alsmede muziekuitvoeringen gege-

ven in Hotel Heeslust. De pensiongasten behoeven zich 

nooit te vervelen, zelfs niet bij slecht weder, want vanuit 

de serre, kan men op den grooten weg zien, waar steeds 

druk verkeer is.” 

Voorname gasten
Ook bekende Nederlanders vertoeven in Heeslust.  

De grote antirevolutionaire politicus Abraham Kuyper 

 bijvoorbeeld, wanneer hij op visite gaat bij zijn zus in Hees. 

Ook de “held van Atjeh”, de houwdegen J.B. van Heutz, 

later gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, 

logeert in Heeslust als hij op bezoek gaat bij militaire vrin-

den, die zich zo talrijk in Hees hebben gevestigd. En regel-

matig zou ook de vermaarde Nederlandse spionne Mata 

Hari, Margreet Mac Leod–Zelle, in Heeslust zijn geweest, 

als zij de Nijmeegse oom van haar man, E. Mac Leod 

bezoekt. Wat zouden we graag eens door het gastenboek 

van Heeslust willen bladeren…

Brand en Kruisheren
Op zaterdag 9 maart 1935 gaat het mis met Heeslust.  

Er breekt een grote brand uit die de bovenverdieping van 

het pand grotendeels verwoest. Triest is dat door brand 

ook een aantal interessante schilderijen verloren gaat. 

Gebruikelijk in die tijd is namelijk dat kunstenaars-gasten 

met schilderijen betalen. 

In 1936 kopen de paters Kruisheren van St. Agatha het 

pand. Zij verbouwen het grondig tot missieprocuur. 

Missionarissen op verlof uit Congo kunnen er logeren, even-

als novicen die studeren aan de Nijmeegse universiteit. Er is 

zelfs een klein museumpje met Afrikaanse etnisch-culturele 

spulletjes. Nadat de Petruskerk door bommen zwaar is 

beschadigd, kan de protestantse gemeente bij de paters 

diensten houden, totdat de kerk weer is gerestaureerd. In 

1967 wordt het gebouw afgebroken en vervangen door vier 

moderne woningen. Alleen een stukje oude zaal van het 

voormalige Heeslust, grenzend aan ’t Gengske, resteert nog. 

Hotel Heeslust
Jan Brauer

Af en toe komen lezers met interessant historisch materiaal op de proppen. Zo 
kreeg ik onlangs materiaal over hotel Heeslust, van een dochter van de laatste 
eigenaar Verbeek. Hotel Heeslust bepaalde met z’n fraaie gevel en grote veranda 
zo’n honderd jaar het beeld van hartje Hees. Hier volgt een portret van dit stukje 
Heese horeca en vergane glorie, met mooie plaatjes uit het door hotelier Verbeek 
rond 1925 uitgegeven mapje met ingekleurde ansichtkaarten van Heeslust en 
Hees.

1   Het schependom van Nijmegen in woord en beeld, Vereeniging 

Dorpsbelang 1912, p. 152
2   Holland Express, 25 augustus 1924

Horeca in Hees 
Veel dorpen kenden in vroeger tijden kleine huiskamercafés. De eige-

naren worden vaak aangeduid als “koffiehuishouders”, die we volgens 

de archieven ook in Hees aantreffen. In de 19e eeuw vragen  Heesenaren 

ook regelmatig vergunning aan voor de bouw van een feesttent tij-

dens de kermis, waarin men dansmuziek verzorgt en drank tapt. Oude 

 namen van horecagelegenheden in Hees zijn: herberg Batavia, café de 

Witte Poort, pension Buitenlust, café Juliana, café De Zon oftewel de 

Kiep en het grote Hotel Heeslust, dat zo’n honderd jaar het  centrum 

van Hees heeft beheerst. Alleen de Witte Poort heeft nu nog een 

 horecabestemming en kennen we als Gasterij ‘Als toen’.

De familie Verbeek (1931) De speeltuin van Hotel Heeslust Hotel Heeslust na de verwoestende 

brand op 9 maart 1935

Gezicht op de Breedestraat

Een citaat uit het gastenboek van die dagen: 

“Wie voor zijn vacantie-dagen,

Zoekt een echt gezonde streek,

Ga naar Hees en neem zijn intrek

Bij den hotelier Verbeek,

En ik wed, heeft hij slechts eenmaal, 

Daar in Heeslust gelogeerd,

Dat hij stellig nog heel dikwijls

En met vreugde wederkeert.”2
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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.com schrijft ze over haar leven.

Dolende dertigers

Het schijnt dat mijn leeftijdsgenoten behoorlijk worstelen met aller-

lei grote levensvragen. Gaan we voor die glansrijke carrière, een grote 

wereldreis of voor de rammelende eierstokken? Er is zo veel druk om 

vooral je eigen unieke zelf te zijn dat we van alle keuzestress niet 

meer weten wie we (willen) zijn. En de tijd dringt, want de toekomst 

is al begonnen en je moet tussen het werken, sporten en reizen door 

ook nog contact onderhouden met alle zevenhonderd vrienden.

Ik herken me er wel een beetje in. Net als de 

meeste dertigers vraag ik me af hoe het kan dat 

het schattige buurmeisje van vroeger een baan 

bij de gemeente heeft – ze was toch pas zestien 

geworden, een jaar of tien geleden? En waarom 

vraagt niemand meer om een legitimatie als je 

een fles wijn wilt kopen? De toekomst ligt niet 

meer aan je voeten, maar het startsein is al lang 

en breed afgegaan en jij staat nog je veters te 

strikken.

Niet gek dus dat er tussen alle bedrijven door 

getwijfeld en getobd wordt over het leven. Zelf 

dwaal ik (ook) rond door het leven. Gelukkig 

heb ik wel een redelijk vaste route. Ik loop door 

de straten van Hees, langs de Sofa van Opa, de 

Stenen Bank en via de klokkentoren van het 

Dominicus College weer terug. In mijn zoektocht 

vind ik echter weinig antwoorden. 

Waarschijnlijk omdat ik niet op zoek ben naar de zin van het leven, 

maar naar Pokémon: virtuele wezens die je met je telefoon kunt 

vangen, trainen (op bovenstaande locaties) en evolueren (in waarde 

verhogen).

Het heeft weinig maatschappelijk nut, noch kun je er aan verdienen 

– behalve misschien wat hoge ogen bij de neefjes van acht. Toch kan 

ik het iedereen, van dolende dertigers tot twijfelende tachtigers, 

aanraden om vooral op zoek te gaan naar Pokémon. Je trekt er op uit, 

maakt kilometers en je kunt je hoofd goed leegmaken tijdens je zoek-

tocht. Eenmaal uit alle chaos en drukte daalt de rust neer. En met wat 

afstand wordt het allemaal duidelijk. Als je écht niet meer weet wat je 

met het leven aan moet, kun je nog altijd Pokémontrainer worden!

Nieuws van de werkgroep 
Leefomgeving 
Paul Buijs en Jan de Kanter

Soms zou je willen dat je in een glazen bol kon kijken. Als werkgroep Leefomgeving 
proberen we ons voor te stellen welke veranderingen in de (nabije) toekomst op Hees 
afkomen. Dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Het doel van de VDH is immers om het 
groene, open en dorpse karakter van de wijk te behouden en waar mogelijk te versterken. 
Daarom zijn we als werkgroep proactiever geworden met de bedoeling om wat meer greep 
te krijgen op de toekomst van Hees.

Lopende zaken
Daarnaast zijn er voor de werkgroep de “lopende zaken”, 

zoals reageren op aanvragen van een vergunning of op 

aanpassingen van een bestemmingsplan. Enkele voor-

beelden hiervan zijn: vergunningstraject Puinbreker 

Ambachtsweg, bestemmingsplan West Kanaaldijk, omge-

vingsvergunning Engie (de vroegere energiecentrale), 

maar ook de toegang naar Park Lugtigheid vanuit de Oscar 

Carréstraat die de gemeente maar niet wil realiseren. We 

volgen verder ook de ontwikkelingen rond het vroegere 

scoutingterrein aan de Godfried Bomansstraat. 

Soms wordt een plan voor de toekomst uitgesteld. 

Toen Helicon uit het administratiekantoor aan de 

Schependomlaan trok, maakten we als werkgroep plan-

nen voor een nieuw “kerkplein” rondom de Petruskerk 

(Helicongebouw, terrein kassen Kerkpad). De gemeente 

besloot echter het pand alsnog te verhuren voor een peri-

ode van 10 jaar. Nu is daar tijdelijk de zorginstelling ZAHET 

gevestigd.

Doe mee!
Hebt u ideeën of wensen ten aanzien van de toekomst 

van Hees? Laat het ons weten. Ziet u kansen voor een 

project(groep), start het samen met ons op. Wij, de werk-

groep Leefomgeving, helpen u daar graag bij. Maar ook 

voor de werkgroep zelf is er genoeg te doen voor de toe-

komst van Hees. Ook aan de werkgroep kunt u daarom 

deelnemen. Dat vergt wel structureel enige tijd en inzet.

U kunt contact opnemen met ons via dekanterjan@gmail.com

Kronenburger Forum
In het Kronenburger Forum praten overheid (Beuningen, 

Nijmegen, Provincie), milieugroepen (Leefmilieu, GNMF) 

en wijkverenigingen over het milieu in Nijmegen West en 

Weurt. De bewonersverenigingen in het Forum zijn proac-

tief de discussie gestart om te komen tot een milieubeleid 

waarin permanent wordt gewerkt aan een verbetering 

van dat milieu. Het voldoen aan normen en regels is niet 

voldoende. Het streven moet zijn om zo ver mogelijk van 

de (maximaal toegestane) overlast weg te komen. Deze 

discussie is door het Forum opgepakt. 

Behoud van gebouwen
In de wijk Hees staan een aantal grote gebouwen 

omringd door veel groen. Denk aan Sancta Maria, het 

St. Josephklooster, het vroegere Breedterrein, de kas-

sen aan het Kerkpad, eventueel het Sportfondsenbad. 

Mooie gebouwen soms, die we graag willen behouden. 

Maar kan dat met de huidige functies? En wat kunnen we 

doen om dat te realiseren? Er is recent een projectgroep 

ontstaan die meedenkt over de renovatie van Sancta 

Maria. Zo krijgen we in een vroeg stadium invloed op de 

koers van de plannen voor de inrichting van het terrein 

van Sancta Maria. Maar we zijn als werkgroep ook gaan 

praten met het St. Josephklooster en hebben contact 

gelegd met de huurders respectievelijk eigenaren van het 

Tiemstra-gebouw.

Versterken van het groen
Samen met de werkgroep Groen proberen we voorstellen 

te maken voor het versterken van het groen, zoals het her-

stel van de oude lanenstructuur, het uitbreiden van Park 

West en het combineren van de Groene Buffer met groen. 

Het zijn allemaal voorbeelden van de werkgroep om actief 

de toekomst van Hees mee vorm te geven.

Een Drowzee bij 

de Sofa van Opa
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Nachtommetje 
een tevreden terugblik
Bert Jansen

Door Hees

Het is inmiddels alweer even geleden dat we meer 
dan tweehonderd mensen door Hees zagen lopen. En 
weer komt dat gevoel van opwinding terug. Dit jaar 
was de route gecentreerd rond de Dennenstraat en 
Kerkstraat, op de grens van Hees en Neerbosch. Met 
weer een aantal interessante punten, prachtige ver-
halen en leuke activiteiten. 

De voorpret van het 

Ommetje begon al op de 

zaterdagmiddag in het 

Rosarium van Huize Rosa, 

waar zo’n veertig mensen 

die betrokken waren bij de 

organisatie, een inkijkje kre-

gen in wat er in de avond zou 

gaan gebeuren. Een korte 

presentatie van geplande 

activiteiten volgde. Een 

leuke bijkomstigheid was 

dat ook bewoners van Huize Rosa op 

deze manier konden meegenieten.

Start en finish
Ook in de avond vormde Huize Rosa 

het centrale punt voor start en finish. 

We werden gastvrij onthaald met kof-

fie en thee en konden na afloop gezel-

lig napraten. Na een kort bezoek aan 

de fraaie Dominicuskapel, waar wet-

houder Bert Frings (Zorg en Welzijn) 

het Ommetje opende, gingen acht 

groepen van ongeveer 25 personen 

onder leiding van een gids op weg. 

Iedere groep kon vier van de in totaal 

acht activiteiten bekijken en beleven, 

en natuurlijk samen wandelen.Om in 

twee uur vier activiteiten te bezoe-

ken, moest er stevig worden doorge-

lopen. Dat viel niet voor iedereen mee. 

Daar moeten we de volgende keer 

meer rekening mee houden.

Groot scala
Wat was er een groot scala aan 

belevenissen! Bijzondere muziek 

in de kerk, een crypte met de over-

blijfselen van de eerste nonnen die 

zich aan de Dennenstraat vestigden 

en de klokkentoren van het oude 

Dominicuscollege. In de Kerkstraat 

werden fraaie stukjes geschiedenis 

van Hees belicht. Het verhaal van de 

familie Hutting met hun bloemisterij, 

de tuin en kas van Trees van Hal, en de 

indrukwekkende geschiedenis van het 

monumentale pand op huisnummer 

127. Maar er was ook een huiskamer-

voorstelling op nummer 84. 

De optredens van Dansschool Flex 

zijn ieder jaar zeer de moeite waard. 

Dit jaar verzorgden Jasmijn en Mira 

met hun leerlingen van de dansstudio 

zelfs op twee plaatsen een voorstel-

ling. Wethouder Frings, zoals gezegd 

deelnemer aan ons rondje, zal zeker 

geïnteresseerd zijn geweest in de 

nieuwe plannen van basisschool De 

Lanteerne en de Groene BSO (buiten-

schoolse opvang).

Spontaan meewerken
Zelf stond ik onder de boog bij het 

Pieter Postplein. Samen met de 

architect Paul van Hontem die nauw 

betrokken was bij de renovatie van de 

woningen daar, en iemand die haar 

hele jeugd in dit wijkje heeft doorge-

bracht, wisten we in vijftien minuten 

dit prachtwijkje tot leven te 

brengen. We mochten stroom 

gebruiken bij de buurvrouw 

en bouwlampen lenen van 

twee bedrijven in de buurt. 

Mensen die zich spontaan 

melden of bij een verzoek 

direct ja zeggen, is typerend 

voor de organisatie van het 

rondje, maar misschien ook 

wel voor de wijk.

Tevredenheid
Kortom: er heerst tevreden-

heid tijdens de evaluatie. 

Maar er is ook enige zorg 

over de vraag of we dit suc-

ces volgend jaar weer kunnen 

evenaren. In de afgelopen 

jaren hebben we veel mooie 

locaties in de wijk bezocht 

en een grote diversiteit aan 

cultuuruitingen gezien. Het 

aantal deelnemers is enorm 

gestegen. Zo waren we ook 

dit jaar weer het Ommetje met de meeste 

deelnemers.

Gaan we op deze voet door of moeten we 

naar een andere vorm? Pakken we top-

pers van voorgaande jaren terug en welke 

zouden dit dan moeten zijn? Laat u uw 

gedachten hier ook eens over gaan en geef 

suggesties door aan de Werkgroep Cultuur 

van Vereniging Dorpsbelang Hees via 

WGCultuur@dorpsbelanghees.nl. 

Argentine Concert
Gitaar & Bandoneon 

Het concert Argentine & Baroque Music is een 

ideale gelegenheid om de tango te beleven. 

Laat u verleiden door Omar en Luciano Massa 

met hun kleurrijke gitaar- en bandoneonklan-

ken. Zondagmiddag 15 januari 2017 treden zij 

vanaf 15.15 uur op in de sfeervolle Petruskerk in 

Nijmegen. Na afloop is er een gezellig meet & 

greet.

Groots
Omar en Luciano voltooiden een studie klas-

sieke muziek in hun geboorteland Argentinië. 

Zij musiceerden met internationale grootheden 

als Placido Domingo. Diverse prijzen in binnen- 

en buitenland hebben zij op hun naam staan. 

Zo bracht hun concertcarrière hen uiteindelijk 

naar Europa. 

Meeslepend
U gaat genieten van de meeslepende muziek 

van Astor Piazzolla en Diego Máximo Pujol. Ook 

zullen Omar en Luciano de bijzondere klanken 

van Atahualpa Yupanqui, Carlos Guastavino en 

uit de barokperiode Ernst Gottlieb Baron laten 

horen.

Dit nieuwjaarsconcert wordt u aangeboden 

door Stichting GiCoN – Gitaar Concerten 

Nijmegen. De kerk wordt heerlijk voor u 

verwarmd.

U kunt reserveren via www.GiCoN.org

Fo
to

's
: T

on
 v

an
 S

ee
te

rs



destenenbank   |  december 201616 17destenenbank   |  december 2016

Relaxen met Engelse kerstcake
Henk Termeer

met de vanille, de kaneel, de nootmuskaat en 

de kardemom. Voeg aan het kokende vocht 

alle ingrediënten voor de vulling toe (noten, 

vruchten) en meng die goed door elkaar. 

Laat de massa op een laag vuur 10 minuten 

doorkoken en voeg zo nodig wat water toe als 

alle drank eerder door noten en vruchten is 

opgenomen. Laat de geurige massa afgedekt 

afkoelen en zet ze twee dagen in de koelkast. 

Begin op dag 3 met het cakedeeg. Eerst de 

oven voorverwarmen op 140º. Maak dan in 

een kom een romig mengsel van de boter en 

de basterdsuiker en voeg al roerend vervol-

gens stuk voor stuk de vijf eieren toe. Voeg 

daarna de bloem erbij en meng het geheel tot 

een glad beslag. Roer vervolgens de afgekoel-

de en gerijpte vruchten-notenmassa gron-

dig door het beslag en giet/schep die zware 

massa in een ingevette springvorm (22 cm.) 

die je eerst bekleed hebt met bakpapier. Zet 

Wie met Kerst echt wat bijzonders op tafel 

wil zetten, maakt een Engelse kerstcake. Dat 

kost wel wat meer moeite en tijd dan een 

gewone taart, maar dan heb je ook een cake 

om U tegen te zeggen. Dit traditionele feest-

gerecht (vrij naar 24kitchen.nl) is een staaltje 

van slow cooking. Het eindresultaat is heel 

erg machtig, rijk gevuld met noten en vruch-

ten, geurend van de rum en bovendien weken 

of zelfs maanden houdbaar. Heerlijk met een 

frosting of gecombineerd met slagroom of ijs. 

Tijdig beginnen is wel nodig, liefst een paar 

weken voor de feestdagen, zodat de smaken 

in de cake verder vermengd kunnen raken. 

Je begint met de vulling. Hak eerst de vijgen, 

dadels, abrikozen en de diverse noten in stuk-

ken ongeveer zo klein als een flinke erwt. 

Splijt de vanillepeul in de lengte en schraap 

het merg eruit. Neem een pan en breng daar-

in de brandy en de rum aan de kook samen 

de vorm met inhoud vervolgens in de oven 

en bak je cake daarin gedurende vijf kwartier 

gaar. Laat hem daarna helemaal afkoelen. 

De vanillefrosting kun je maken terwijl de 

cake in de oven staat of al afkoelt. Eerst meng 

je in een pan de eidooiers met de slagroom, 

de suiker en de vanillesuiker. Laat dat meng-

sel dan op een laag vuur gaar worden, maar 

zonder dat het aan de kook komt. Laat het 

mengsel daarna afkoelen, meng beetje bij 

beetje de boter er doorheen zodat er een 

romige frosting ontstaat en spatel die gelijk-

matig over de kerstcake. Voor de verdere 

garnering kun je rondom de cake een rood 

lint strikken en de frosting bedekken met een 

eigen kerstversiering. Hulstblaadjes met rode 

bessen en gesuikerde druiven doen het daar-

bij erg goed.

Ingrediënten 

– Vulling –

80 g. amandelen

80 g. hazelnoten

80 g.. pecanoten

200 g. krenten

200 g. rozijnen

100 g. gedroogde abrikozen

80 g. gekonfijte sinaasapppelschil

50 g. gedroogde vijgen

50 g. dadels (zonder pit)

1 vanillepeul

1 tl. kaneelpoeder

1 kardemompeul (geplet of als poeder)

1 mespunt nootmuskaat

200 ml. brandy

200 ml. bruine rum

– Cakedeeg –

250 g. bloem

250 g. boter

250 g. bruine basterdsuiker

5 eieren

– Vanillefrosting –

6 eidooiers

110 g. suiker

1 el. vanillesuiker

130 ml. slagroom

160 g. boter (zacht)

Zogezegd, zogenaamd | 
Jaqcues de Vroomen

U kent het bijbels scheppingsverhaal. Eerst schiep God 

een man, Adam. Toen die niet zo gelukkig bleek te zijn, 

want alleen is maar alleen, schiep hij een vrouw, Eva. Een 

vrij oude waarheid maar als ik de huidige wetenschap-

pers moet geloven, klopt het niet want de oervorm van de 

mens zou vrouwelijk zijn. De man is afgeleid van de vrouw 

en niet omgekeerd. Je kunt het nog zien aan die minimale 

tepeltjes van mannen. 

Maar de evolutie is een ander verhaal dan het maatschap-

pelijke krachtenspel. In dat krachtenspel werd de “jon-

gere” man de baas. De meeste samenlevingen, waaronder 

de Nederlandse, kregen een patriarchaal karakter. En die 

machtsverhouding zie je weerspiegeld in de taal. Een man 

kan bijvoorbeeld boer, waard, priester of dief zijn. Als een 

vrouw hetzelfde beroep kiest, wordt ze boerin, waardin, 

priesteres of dievegge. Bij alle beroepsaanduidingen in het 

Nederlands is het basiswoord mannelijk. Als het om een 

vrouw gaat, wordt dat in alle gevallen aangeduid met een 

klein achtervoegsel: -e, -in, -es, -egge. 

Maar er is één uitzondering: het huwelijk. In het huwelijk 

is de vrouw de baas, of “bazin” om het juister te zeggen. De 

mannelijke bruidegom is een afgeleide van de vrouwelijke 

bruid. En die rangorde blijft overeind als een van de twee 

overlijdt. Dan spreken we van weduwe en weduwnaar.

Het is een veelzeggende taalkundige uitzondering. Duidt 

die uitzondering op het feit dat de vrouw het binnen het 

huwelijk voor het zeggen heeft? Ik denk dat het wat anders 

ligt. Het huwelijk is ongetwijfeld een belang voor man én 

vrouw, maar niet in dezelfde mate. Tenminste tot voor 

kort. Trouwen is of was binnen de maatschappelijke tradi-

tie voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Pakweg 

vijftig jaar geleden heette een ongehuwde vrouw nog 

“juffrouw”. Trouwde ze, dan steeg haar status en heette 

ze “mevrouw”. Mannen hadden geen huwelijk nodig om 

“mijnheer’ te worden.

Je staat er doorgaans niet bij stil maar achter de talige 

uitzondering van de huwelijksterminologie gaat een diepe 

betekenis schuil.En als een vrouw er niet in slaagde een 

man aan de haak te slaan, want zo heette dat nog heel 

recent, noemde men haar een “oude vrijster”. Bepaald 

geen vriendelijke aanduiding. Een ongehuwde man heette 

geen “oude vrijer”. Nee, zijn status leed niet onder het feit 

dat hij vrijgezel was en bleef.
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C.J. Ooms
dokter met een groot hart
Peter Altena                Foto's: familie Ooms

In de Schependomlaan, de straat met het grote aantal huisartsen, hield op nummer 108 
dokter Ooms praktijk. Het was een mooi huis, met een serre en een voortuintje, en aan de 
linkerkant van het huis was de weg naar de wachtkamer. Soms stond er buiten een houten 
bankje. In mijn herinnering waren mannen daar aan het roken.

Trefzeker
In de ruim 35 jaar dat dokter Ooms er 

spreekuur hield en velen op weg naar 

de wachtkamer het grint deden knar-

sen, zag hij duizenden mensen ouder 

worden, zich met hun ziekte, angsten 

en verhalen, geluk en verdriet bij hem 

melden. Sommigen kwamen wan-

hopig. Anderen waren boos op hun 

kwaal of noodlot. Hij luisterde en keek 

de mensen aan. 

Ja, dat was misschien wel het opval-

lendste talent van dokter Ooms: je 

aankijken zonder stethoscoop. Hij 

vroeg wat er aan de hand was en ik 

had het idee dat hij vaak al gezien 

had wat er was. Mijn moeder, ja het 

klinkt vreemd, ging niet graag naar de 

dokter, maar wel graag naar dokter 

Ooms. Hij was begaan met de mensen 

die in de spreekkamer zaten, en hij 

was na enig nadenken trefzeker in zijn 

diagnose.

Gouden appeltjes
Kees Ooms werd geboren in Tilburg, 

op 24 december 1929. Vader was er 

slager en de dag voor Kerstmis was 

het topdrukte. De verjaardag kwam 

later wel. Na de middelbare school, 

zo kort na de oorlog, vertrok hij naar 

Utrecht, om er geneeskunde te stude-

ren. Kees sprak met genoegen over die 

jaren als student. “Gouden appeltjes”-

jaren waren het. Die appeltjes kregen 

ook kleur door de liefde voor een 

meisje uit Limburg. De afstand tot 

Limburg overbrugde Kees door brie-

ven; honderden brieven, waarin hij 

zich als mens ontdekte en zijn schrijf-

talent ontwikkelde. 

In 1958, toen de studie medicijnen 

voltooid was, was het niet zo gemak-

kelijk om als huisarts te beginnen. Wie 

wilde beginnen, moest een bestaande 

praktijk overnemen van een arts die 

ermee ophield. Overnemen betekende 

Hun karakters bepaalden de patronen 

van hun intensieve samenwerking. 

Graag hield Kees in alle vroegte in 

de gaten of het al druk werd bij het 

spreekuur. Als er veel volk over het 

pad kwam—en er kwam veel volk—

dan werd hij onrustig en wilde hij 

eigenlijk meteen aan de slag. Hij had 

geen rust op de stoel met de rug naar 

de straat, hij wilde de straat in de 

gaten houden. Willy zorgde, zeker in 

de eerste jaren, voor de regelmaat die 

Kees in evenwicht hield en die ook zijn 

regelmaat werd.

In de begintijd was er ’s ochtends en 

’s middags spreekuur, zes dagen in 

de week. Dat middagspreekuur en de 

zaterdag vielen na verloop van tijd 

weg. Wat bleef was het bezoek aan 

de ziekenhuizen: op dinsdag naar het 

Canisius, donderdag het Radboud, 

meteen na het spreekuur, om zijn 

patiënten op te zoeken. Dan waren er 

nog de bijzondere afspraken buiten 

het spreekuur om, de keuringen, en bij 

nacht en ontij kon er gebeld worden. 

En er wérd gebeld. Kees schoot uit bed 

en ging op pad.

“inkopen”, een geweldige investering. 

Via via kreeg Kees te horen dat in Hees 

bij Nijmegen huisarts Van Aerssen 

ging stoppen, aan Schependomlaan 

108. Als 28-jarige “man alleen” zei hij 

ja, kocht het huis, nam de praktijk 

over en betaalde goodwill.

Ja tegen het leven 
“Man alleen”, maar niet zo lang 

alleen. Ook al toen Kees ja zei 

tegen Schependomlaan 108 

woog het oordeel van zijn Willy 

mee. Kort erna zeiden ze ja tegen 

elkaar. Samen zeiden ze ja tegen 

een druk bestaan. In de praktijk 

en het leven deden zich meer 

dan eens moeilijke vragen en 

dilemma’s voor en Kees besprak 

dat vrijelijk met Willy. De wijs-

heid, die aan de huisarts werd 

toegeschreven, was in gesprek-

ken samen gevormd. 

Geloof
Kees Ooms was een gelovig man. Hij 

wilde anderen niet vertellen hoe zij 

het moesten zien. Zijn geloof inspi-

reerde hém, het inspireerde hem tot 

dienstbaarheid. Zijn geloof en zijn 

ervaring verboden hem hoogmoedig 

te zijn: hij wist dat hij uit onwetend-

heid ook wel eens verkeerd had 

gehandeld en wenste niet op een 

voetstuk geplaatst te worden, maar 

naast de mensen te staan, onder de 

mensen te zijn.

Dokter Ooms was al die jaren onze 

huisarts en ook als je hem in de stad 

of onderweg ontmoette, was hij dok-

ter Ooms. Hij zocht nooit lang naar je 

naam en zijn glimlach was een medi-

cijn, ook al mankeerde je niets. In mijn 

agenda heb ik jarenlang bij huisarts 

“Ooms” ingevuld. Ooms en arts waren 

synoniem. 

Groot hart
Hij blééf huisarts, ook nadat hij in 1993 

met zijn praktijk gestopt was. Ooms 

was een goedmoedige man, die zich 

verbonden voelde met de mensen van 

wie hij de namen en verhalen in zijn 

hoofd bewaarde. Hij blijft ook verbon-

den met de straat en het huis, waar hij 

zo veel jaren, samen met zijn vrouw, 

geleefd en gewerkt heeft: hun straat, 

hun huis, het verhaal van hun leven. 

In 2009 overleed Kees Ooms, huisarts 

met een groot hart. 

In verhalen, herinneringen en foto’s, 

én in zijn spreekkamer die nog altijd 

intact is, is de geest van dokter Ooms 

in alle kracht aanwezig.

Met dank aan mevr. Ooms, Birgitte 

Ligtenberg-Ooms en Reinier Ligtenberg.

Huisarts in Hees

Zeg 'ns                   AAA

Dokter Kees Ooms

Huis aan de Schependomlaan

Dokter  Kees Ooms met dochter 

Ellen voor het naar bed gaan
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Zaterdag 10 september 2016 
luiden we de klokken voor het

 

DorpsFeest Hees
 van 16.00 -21.00 uur in en om de Petruskerk

hoek Schependomlaan | Korte Bredestraat.

Iedereen is van harte welkom! 

We gaan samen feesten, praten, eten, drinken, kijken en luisteren. 

Wie wil kan rennen, spelen en quizzen 

of  het podium opklimmen om van zich te laten horen!  

Zaterdag 10 september 2016 
luiden we de klokken voor het

 

DorpsFeest Hees
 van 16.00 -21.00 uur in en om de Petruskerk

hoek Schependomlaan | Korte Bredestraat.

Iedereen is van harte welkom! 

We gaan samen feesten, praten, eten, drinken, kijken en luisteren. 

Wie wil kan rennen, spelen en quizzen 

of  het podium opklimmen om van zich te laten horen!  

Dorpsfeest Hees 10 september 2016

wel dorst van dat geloop). Daarna kon 

je uitrusten in de hangmat.

Deelbuffet
Van zo’n feest krijg je natuurlijk 

ook trek. Iedereen was uitgenodigd 

om hapjes mee te nemen voor het 

deelbuffet. Dat was een groot succes. 

Veel Heesenaren hadden dagen 

in de keuken gestaan om er iets 

bijzonders van te maken. Er was een 

keur aan gerechten te bewonderen 

en te proeven. Het buffet overtrof 

menig driesterrenrestaurant. De 

zelfgemaakte baksels, kooksels en 

salades zagen er niet alleen prachtig 

uit; het was ook allemaal erg lekker, 

al moest je er soms lang voor in de rij 

staan. Dat was niet zo erg want je kon 

ondertussen genieten van de band 

Knuckleheads. De kinderen hadden 

de meeste belangstelling voor de 

zoetigheden, waarbij wij wel eens 

moesten opletten of de bordjes niet al 

te hoog werden opgeladen.

Klokgelui
Het feest werd geopend met het 

luiden van de klokken. Heel Hees 

schrok op uit het middagslaapje. Tijd 

om naar de kerk te gaan. Daar wachtte 

een feestterrein met drank, hapjes 

en muziek. Voor de kinderen was er 

de mogelijkheid om te knutselen, 

te schminken en reuzebellen te 

blazen, onder leiding van Filimo (De 

buitenschoolse opvang, naast De 

Lanteerne). Ondertussen konden de 

ouderen bijpraten over hun vakantie 

en belevenissen van de afgelopen 

zomer. Ceremoniemeester Theo 

Verheggen had het af en toe moeilijk 

om boven het lawaai uit te komen.

Heese Run
Om 17.00 uur begon De Heese Run, 

voor alle kinderen van 5 tot en met 

12 jaar. Ongeveer veertig kinderen 

deden hieraan mee. Maar om goed 

te kunnen lopen moet je wel eerst 

een warming up doen! De kinderen 

stonden op het grasveld voor de kerk 

te rekken en te strekken, onder leiding 

van Marjon en een laatkomer die zich 

nog net op tijd bij het groepje kon 

voegen om mee te doen aan de run. 

Het parcours was één kilometer lang. 

Elke deelnemer mocht net zoveel 

rondjes doen als hij/zij wilde. Zo kon je 

je PR van vorig jaar verbeteren.

Wethouder Renske Helmer gaf het 

startschot … maar door de spanning, 

een valse start… iedereen terug en 

opnieuw beginnen. Nog eens PANG! 

En dan renneeeeeeen!!! Na ieder 

rondje kregen de deelnemers een 

knip van Jeannette of Anneke, want 

het moest wel allemaal officieel 

geregistreerd worden. Zweet, rode 

wangen, trillende benen maar tóch 

nog een rondje erbij. Sommige 

kinderen liepen wel acht rondjes. 

Na afloop was er voor iedereen een 

mooie medaille en een heerlijk glas 

ranja (of twee of drie, want je kreeg 

Open Podium
Daarna was het tijd voor het open 

podium. Ingrid Thoonen vertelde iets 

over de Facebookgroep Hees ontmoet 

Hees. Dit is een nieuw initiatief 

van het bestuur om de onderlinge 

contacten tussen de leden van de 

vereniging te verbeteren. Je moet het 

zien als een virtueel dorpsplein waar 

mensen spullen en diensten kunnen 

aanbieden en vragen, vergelijkbaar 

met Nextdoor Hees. Het verschil met 

Nextdoor is dat Hees ontmoet Hees 

alleen voor leden toegankelijk is.

Hadden we vorig jaar de 

burgemeester op ons dorpsfeest, 

dit jaar kwamen Willem Alexander 

en Maxima ons feest opluisteren, 

om afscheid te nemen van onze 

afgetreden voorzitter Nico de Vos en 

om hem de versierselen om te hangen 

die daarbij horen. Her Koor van de 

Straat liet weer eens van zich horen 

met  Le carillon de Vendôme. 

 

Verrassingen
Jeroen Otten vertelde iets over 

Stichting Maria. Deze is ontstaan 

vanuit de behoefte om mensen 

Ton en Thea Ellenbroek

Foto's: Ton van Seters 

Alles zat mee: heerlijk warm weer (300 C), accordeonmuziek van Henk Amelink, 
kinderen met hun ouders, oma’s en opa’s, overige feestgangers en de buren 
van Zahet gezellig bij elkaar op het plein bij de Petruskerk.
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te helpen op een persoonlijke en 

passende manier. “Wij halen er veel 

voldoening uit om mensen verder te 

helpen in hun leven, te ondersteunen 

en te stimuleren tot ontwikkeling 

zodat ze een plekje kunnen verwerven 

in de maatschappij”, alsdus Jeroen. Er 

zijn diverse mogelijkheden om mee 

te doen aan de dagbesteding. Je kunt 

er onder meer gezamenlijk lekkere 

bonbonnetjes maken. Kijk maar eens 

op www.stichtingmaria.nl

Een grote verrassing was het leuke 

gedicht over de wolf en de zeven 

geitjes, dat werd voorgedragen door 

een mevrouw die pas negen maanden 

in Hees woont en die meteen de 

stoute schoenen aantrok. 

Knuckleheads
De Heese Quiz 

van Anneke 

Kolman was een 

groot succes. We 

moesten allemaal 

straten en parken 

raden waarvan 

ze foto’s had 

gemaakt. Er werd fanatiek geraden 

en door elkaar geroepen. Het was zo 

moeilijk dat de quizmaster het zelf af 

en toe ook niet meer zo precies wist. 

Het feest werd afgesloten met 

opnieuw een optreden van Teun 

Bus en zijn band Knuckleheads (vier 

mannen met een eigen geluid). 

Mooie luistermuziek maar zeker 

ook dansbaar. Heb je het optreden 

gemist? Dan is het nog te bekijken op 

hun Facebook-pagina. 

Een film over het dorpsfeest is te 

bekijken op: www.youtube.com/

watch?v=JrqW2h0keUs

Self Storage           Ton Ellenbroek

Na afloop van het recente dorpsfeest moesten de 

partytenten naar de opslagruimte terug gebracht 

worden. Het hele spul werd in mijn auto gepropt, zodat er 

niemand meer bij kon. Zo reed ik met een slakkengangetje 

(de kofferbak kon niet dicht omdat de tentstokken er 

een halve meter uitstaken) naar de Budgetbox aan de 

Hogelandseweg. 

Alarm
Met een code gaat de roldeur open. Je rijdt met je auto 

naar binnen en de deur sluit automatisch. Daar sta je dan, 

moederziel alleen in een afgesloten ruimte. Plotseling 

gaat het alarmsignaal af. Zou er ergens een schakelaar zijn 

waarmee je dat kunt uitzetten? Ik kan niets vinden. Dan 

maar laten loeien en aan de slag; ik moet die rommel kwijt. 

Lift
Met de eerste dozen ga ik de lift in. Is het wel slim om 

die te pakken als je alleen in een gebouw bent? Gelukkig, 

de lift blijft niet steken. Op de eerste verdieping is het 

alarmsignaal echt oorverdovend. Er brandt ook een rood 

zwaailicht. Niets van aantrekken. Ik maak de deur van 

onze opslagbox open. Wat een puinhoop! Eerst maar eens 

wat ruimte maken, anders krijg ik het er niet eens in.  

Haast je langzaam
Na een tijdje houdt het alarm op. Zou nu de beveiliging 

binnenkomen om te zien wat ik aan het uitspoken 

ben? Ik heb net met veel moeite alle vijftig tentstokken 

(ijzeren buizen van 2m lengte) op de kar geladen als 

uit de luidsprekers een stem klinkt: “U moet de ruimte 

binnen een kwartier verlaten, anders heeft dit financiële 

consequenties.” Als penningmeester ben ik natuurlijk erg 

gevoelig voor zo’n waarschuwing. Een beetje opschieten 

dus. Maar ook weer niet te snel want die buizen rollen 

zo van de wagen af. En ja hoor, in de bocht gaat het hele 

zaakje schuiven. Opnieuw opstapelen en nu rustig aan 

doen. 

Past niet
Hèhè, ik ben bij de box. Nu snel de stokken erin en 

wegwezen. Vijftig buizen is veel. De eerste tien uitladen 

lukt het best aardig, maar dan gaat er toch weer wat 

rollen. En wat erger is, het licht gaat uit. Daar sta je dan in 

je eentje in het donker, met je buizen. Het zweet breekt me 

aan alle kanten uit en ik denk alleen maar: “Weg met dat 

spul!” Op goed geluk schuif ik alles de box in... O god, daar 

valt weer wat om. Geen idee wat het is, maar de stokken 

passen er nu niet meer helemaal in. Iets zit in de weg. 

Wegwezen!
Plotseling gaan alle lichten 

weer aan en een stem beveelt: 

“U dient NU het pand te 

verlaten”. Ik durf niet meer 

te kijken naar de aangerichte 

puinhoop en probeer nog om 

de box dicht te krijgen. Dat 

lukt ook niet; er blijven buizen 

uitsteken. “Laat maar zitten, 

weg hier.” Zonder nog om te 

kijken, ren ik naar de auto. 

Gelukkig, de roldeur gaat 

open. Maar de poort blijft 

dicht. Waar is mijn sleutel? 

Oeps, die ligt nog binnen. Dan 

maar de intercom. Daar wordt 

niet op gereageerd. Nog eens 

proberen. Weer niets. Naar huis 

bellen gaat ook niet want de 

batterij van de telefoon is leeg. 

Ineens gaat de poort open?! Ik 

spring in de auto, geef plankgas 

en ga er als een haas vandoor…

Kerstmis in ItaliëKerstmis in Italië
Ben je op vakantie in het buitenland als je op een camping links en rechts en voor en achter tus-

sen Nederlanders zit? Ook de eigenaar van de camping in Italië was een Nederlander. We waren 

dus ver weg maar ook min of meer thuis.

De vrouw rechts van ons was helemaal thuis want druk in de weer met thuisproblemen. Aan 

de telefoon. Alles wees erop dat ze een broer of zus aan de lijn had. Gaandeweg het telefoon-

gesprek groeide haar ergernis. En ze sprak daarom steeds luider. Want dat denken we met zijn 

allen al sinds mensenheugenis, dat je aan overtuigingskracht wint als je harder gaat praten. Dat 

het om een gesprek met een broer of zus ging, maakte ik op uit de volgende opmerking:

Maar iemand zal met kerstmis moeder toch moeten nemen?

Een Nederlandse kerstmis, in juli in Italië. Ik hoop dat moeder het over twee weken een beetje 

leuk heeft bij “iemand die haar toch maar heeft genomen.”

Jacques de Vroomen
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<   advertenties   >

<   ingezonden reacties   >

Vijftig tinten groen
De eerste herfstbladeren (op de rails) hebben de krant 

gehaald. Hees kleurt zoals alleen de herfst kleuren kan. 

Licht melancholisch dwing ik mezelf om de herfst niet 

alleen als het einde van de zomer of de opmaat naar de 

winter te zien. De hemelbomen in het Kometenpark zijn 

al nagenoeg kaal. De herfstbuien leren omarmen gaat me 

echter nog steeds moeizaam af. Gevoeligheid en prikkel-

baarheid liggen nu eenmaal dicht bij elkaar. 

De kleuren geel en groen komen de afgelopen weken gere-

geld voorbij; in termen van ergernis welteverstaan. Eind 

oktober zien we een groenbedrijf overijverig de parken 

onderhanden nemen. Geattendeerd door Arie, die net 

als de overige werkgroepleden ogen en oren wil zijn voor 

“ons” groen in de wijk, staan we machteloos tegenover een 

in onze ogen verdoemde opkroner en bomenmishandelaar. 

De werkgroep Groen heeft heldere afspraken gemaakt 

met de gemeente over het snoeibeleid. Laat bomen bomen 

zijn en geen lollies in een wei! Daar waar bomen elkaar op 

een gevaarlijke manier verdringen of takken voor gevaar-

lijke situaties kunnen zorgen, moet natuurlijk ingegrepen 

worden. Maar het testosteroneffect van de combina-

tie man-met-motorzaag (nóg een tak en nóg een tak), 

maakt de snoeier doof voor ieder redelijk tegenargument. 

Opdracht is opdracht. De maaimachines moeten eronder 

door kunnen. Die maaimachines worden overigens steeds 

groter, ze maaien steeds dieper en ze laten een bijna 

onherstelbare kaalslag achter. Dat is een andere ergernis 

die we al verschillende keren hebben aangekaart.

Onze contactpersonen bij de Gemeente wisselen als de 

seizoenen. Onze rots in de branding, Janneke, is een paar 

dagen met verlof. Op onze noodkreet reageert ze gelukkig 

en ze geeft een naam door bij wie Arie zijn verhaal kan doen. 

Uitkomst: het had niet mogen gebeuren. Daar waar eigenlijk 

alleen maar blaadjes hadden mogen vallen, laten onnodige 

witte wonden hun sporen na. Vallende takken in de herfst.

Genoeg gemiezerd. Herfstige gevoeligheid kent ook aan-

gename kanten. Bij het verschijnen van deze Stenen Bank 

zijn de plantdagen van het Voedselbos Novio aan de 

Bredestraat (25 en 26 november) alweer achter de rug. 

Terwijl ik deze column schrijf, ligt de plantenlijst zoals 

Wouter van Eck die per deelgebied bedacht heeft naast 

me. Er is een zone Pluknatuur, een zone Zonnig Balkon, 

verder een Notenland, Fruitgaard en Proeftuin. Ik tel meer 

dan honderd botanische namen die vaak weer een veel-

heid aan variëteiten hebben en die in verschillende aantal-

len aangeplant zullen worden.

De bebossing van het Novioterrein is een lang gekoesterde 

wens van de werkgroep. Het vooruitzicht deel uitgemaakt 

te hebben van groen dat met het verstrijken der jaren 

mooier en weelderiger wordt, krijgt een extra dimensie 

door het besef dat mijn pas geboren kleindochter Janne 

ooit tegen haar kinderen kan zeggen: “Kijk nou, mijn opa 

was één van de initiatiefnemers…”

De toekomst is de dageraad van het verleden:  

groen is het nieuwe goud.

Allereerst mijn complimenten voor de Stenen Bank, het ziet 

er echt professioneel uit. Op de voorkant van het septem-

bernummer staat volgens mij wel een fout: het Eindhovens 

gymnasium heet het Augustinianum en het Rotterdamse 

Gymnasium heet het Erasmianum.

Toevallig kom ik zelf uit Eindhoven, vandaar dat het mij 

opviel.

Groeten Carry Hoenselaars

Als lid van VDH lees ik de Stenen Bank altijd met belang-

stelling. Zo las ik ook het artikel van Dick van Eck: Bruggen 

oversteken. In dit artikel wordt onder andere een alinea 

gewijd aan “De crossing”. Wat ik hierin heb gemist is de 

vermelding van de Sunset March. Ter nagedachtenis aan 

de 48 gesneuvelde militairen loopt elke avond een vete-

raan bij zonsondergang mee met de 48 lampenparen, die 

paar voor paar in wandeltempo aangaan. Misschien is het 

een idee om in een volgend nummer een artikel te wijden 

aan deze Sunset March? 

Met vriendelijke groet,

Kees Bleijerveld | Secretaris Stichting Sunset March

Cor van der Donk

GDF SUEZ Energie Nederland is onderdeel van de Groep GDF SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, services, 
water en milieu. Met zes moderne productielocaties, waaronder Centrale Gelderland in Nijmegen, wekken wij meer dan 20% 
van de elektriciteit in Nederland op. De centrale in Nijmegen speelt een belangrijke rol in de energiemix. De biomassa-installatie 
kan ongeveer een kwart van de hoeveelheid steenkool die jaarlijks wordt verbrand, vervangen door biomassa. Door deze  
investering steeg de capaciteit aan biomassa, voldoende om 250.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. 

www.gdfsuez.nl

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

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

 – Voor de individuele- en groepssporter in Hees
 – Blessurepreventie en -behandeling
 – Massage
 – MTC taping (kinesio)

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

Anne Hoekstra

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

m +31 6 5161 0631  |  @ k.dinnessen@midl.nl  |  i www.midl.nl

Midl bv
Postbus 40119

6504 AC, Nijmegen

Bijsterhuizen 1156

6546 AS, Nijmegen

The Netherlands

de Mens In De Logistiek
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<   advertenties   > <   advertenties   >

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

de Nijmeegse
Ondernemer

van het jaar 

2014

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

RES
TA

U
RATIESTEN

E
N

BANK •

1997

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
 
RAMEN & DEUREN  WINKELPUIEN & GEVELS  

TERRASSCHERMEN & OVERKAPPINGEN ROKERSRUIMTES

FIJN STAALWERK BEVEILIGDE TOEGANSSLUIZEN EN -BALIES   

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Uitgebreid assortiment in de winkel

> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)

> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)

> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel

> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt

> U bent van harte welkom

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

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur

op donderdag tot 20:00 uur

en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

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

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

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

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

MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

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

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

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04
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Veel plezier met uw Stenen Bank

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Redactie
Vacant (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),  

Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen | vormgeving: Simone Weijs, 

Michel Wolf, Miranda Thoonen | fotografie: Ton van Seters | vaste mede-

werkers: Dick van Eck, Petra Kateman, Kwan, Jaques de Vroomen, Céline 

Habes,  Cor van den Donk, Harry Havekes | advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 19 mei 2016 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 lidmaat-

schap kost € 10 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien 

u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om tevens uw adres en postcode te 

vermelden.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Marjon Otten (voorzitter-ad-interim),  

e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (Penningmeester), e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Tony Schouten (Secretaris), e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 

tel: 024-3779839 | Ada de Groot, e-mail: adg2401@yahoo.co.uk  | Toon de 

Goede, tel: 024-3556299 | Jef van Kuyk, tel: 024-3771477

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, tel: 024-3779839

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

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914

Historie: Jan Brauer, e-mail: j.brauer@planet.nl

Leefomgeving: Jan de Kanter, e-mail: dekanterjan@gmail.com

Bouwdorp Hees: Debby Wilschut, e-mail:  

debby.dorpsbelanghees@hotmail.nl

Cultuur: Dick van Eck, e-mail: wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: tel: 0900-8844

Bel- en Herstellijn: meldingen kunnen worden doorgegeven via de 

Bel&Herstel APP of  tel: 14024

Wijkmanager: Anne-Marie Nannen, e-mail: a.nannen@nijmegen.nl

Wijkbeheerder : Sanne Teeuwsen, e-mail: s.teeuwsen@nijmegen.nl

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

Kijk ook op www.facebook.com/dorpsbelanghees

facebookDe medewerkers van de Stenen Bank 
wensen u fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2017


