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In dit nummer
Wist u dat onze hardstenen naamgenoot aan het begin van de Kerkstraat deze maand zijn honderdste verjaardag viert?
Ter herinnering aan dat jubileum zijn er weer bronzen bankjes in de maak en te koop. Met de Open Tuinendag voor Hees
wordt na de coronaperiode een langgekoesterd plan weer opgepakt; voor het Bouwdorp geldt dat jammer genoeg (nog?)
niet. Verder aandacht voor kunstenaar Geert Schiks, de zorgboerderij In het Westen en het nieuwe restaurant Plan A in
het voormalige Sonnehaertpand aan de Vlietstraat. Ten slotte wensen we onze hoofdredacteur Peter Smits een voorspoedig herstel toe!

Open tuinen in Hees op 3 juli
Nu we elkaar weer kunnen ontmoeten heeft de vereniging gezocht naar een mogelijkheid om
samen iets leuks te doen en elkaar weer tegen te komen. Waar kan dat beter gebeuren dan buiten in het Heese groen?!
Een unieke kans om een aantal leuke, kleine, grote en grotere (achter)tuinen te bekijken. Met in sommige tuinen wat
extra’s erbij, zoals kunst of een verdwaalde imker. Soms
kun je ook nog een beetje zien hoe het vroeger was. Je komt
misschien bezoekers tegen die kunnen vertellen over het
landelijke Hees van vroeger. Soms kun je ook vanuit de >>

tekst | Trees van Hal fotografie | Dick van Eck

Hees is dan wel een groene wijk, maar heel veel groen zie je
alleen vanaf de straat, van de buitenkant. Onze wijk is ook
dan al prachtig groen. Maar het maakt ook nieuwsgierig
naar de binnenkant. Nou, ik zou zeggen: kom kijken op zondag 3 juli, dan heb je alle gelegenheid om de Heese tuinen te
bezichtigen!

zomeragenda
Bachcantates > zondag 12 juni en 11 september om 19.30 uur in Petruskerk ( www.bach-cantates-nijmegen.nl)
ALV > woensdag 22 juni, 20.00 uur, in Petruskerk

Open tuinendag > zondag 3 juli, 11.00-16.00 uur

Hees > zondag 11 september, 15.00-19.00 uur, bij Sancta Maria
september vanaf 16.00 uur

Happy

Herdenking Heese oorlogsdoden > zondag 25

Ommetje Hees > zaterdag 1 oktober

Op 3 juli van 11.00 tot 16.00 uur
doen tenminste negen tuinen
in Hees hun poorten open voor
publiek. De meeste tuinen liggen
in het gebied Kerkstraat – Kerkpad
– Bredestraat.
Op de website van de vereniging
staat een plattegrond met de
adressen van de tuinen die je kunt
bezoeken. Voor degenen die niet zo
digitaal georiënteerd zijn, is deze
plattegrond met adressen op de dag
zelf af te halen op Kerkstraat 60.
De tuinen liggen niet zo ver uit
elkaar. Je zou er een mooie wandeling van kunnen maken om ze allemaal te bezoeken, maar bedenk wel
dat je in de tuinen ook al veel loopt
en staat.
Speciaal voor deze post-coronatijd
is er in de tuin van Kerkstraat 60
ook gelegenheid om te picknicken.
Neem zelf je spullen mee, eten
en drinken, een kleed of dekentje en strijk neer op een van de
grasvelden. Je eigen lunch, high
tea of gewoon een rustmoment
met appelsap. Koffie en thee zijn
ter plekke verkrijgbaar, in ieder
geval tot 14.00 uur. Je mag je picknick-spullen eventueel even daar
achterlaten om andere tuinen te
gaan bekijken. Laten we duimen
voor mooi weer, dan zorgen we
samen voor een fantastische dag! ◼

Column | Kwan

opengestelde tuinen verborgen
plekjes van Hees bekijken, die je
anders nooit zouden opvallen.

Over het weer
Iedereen doet het weleens: een praatje maken.
Het principe is simpel. Je komt iemand tegen – bij de bakker, bijvoorbeeld, of
gewoon op straat. Wanneer je elkaar bij die ontmoeting niet voorbijloopt, dan
ontstaat er vanzelf een moment dat een van beiden iets moet zeggen, voordat
het ongemakkelijk wordt. Gelukkig kun je het altijd over het weer hebben:
‘Lekker weertje, hè?’
‘Ja, hè, héérlijk die zon.’
Of:
‘Vies weertje, zeg!’
‘Nou en of, vies weer, bah.’
Het weer is een handig onderwerp voor zulke situaties, omdat iedereen er mee
te maken heeft. Iedereen kan erover meepraten. Niemand zal schoorvoetend
zeggen: ‘Wil je uitleggen wat je bedoelt met regen?’ (tenzij je weerman/-vrouw
van beroep bent). Daarnaast is het een veilig onderwerp. Er kan weinig onenigheid uit ontstaan. Hooguit ben je het een keertje met elkaar oneens, maar
niemand heeft ooit voor de Rijdende Rechter hoeven te verschijnen vanwege
onmin over een wolkje in de lucht.
En eigenlijk hebben we het best vaak over het weer.
Voor we op vakantie gaan, bijvoorbeeld. Of als we van een vakantie terugkomen. We bespreken het weer van de plaats van bestemming, evalueren de
zonuren of de kwaliteit van de sneeuw en dromen van een warm land wanneer
het in ons kikkerlandje dagen achter elkaar regent.
Kinderen hebben het echter nooit over het weer.
Als zij vriendjes of vriendinnetjes tegenkomen, volgt zelden een praatje over
hitte, kou, zon of regen. De jongste Kleine interesseert het niet of het buiten
zeven graden onder nul is; hij wil gewoon een korte broek aan! De oudste
Kleine draagt haar panterjas totdat wij mededelen dat het buiten vijfentwintig
graden is en veel te warm voor een dikke en pluizige winterjas. Zeggen wij dat
niet, dan trekt ze er gerust op uit. Veel te warm aangekleed, maar wel lekker
zacht en pluizig.
En eerlijk gezegd, waarom zouden ze zich druk moeten maken over het weer?
Het is niet dat zij enige invloed hebben op de weergoden. Mopperen op de
regen laat het regenen niet stoppen. Klagen over warmte maakt de dagen niet
koeler. Nee, voor hen is het weer helemaal niet interessant.
Toch hoop ik dat de kinderen ooit leren praten over het weer.
Ze hoeven er geen studie van te maken, of er heel enthousiast over te zijn. Maar
ik hoop dat zij over het weer leren praten, zodat wanneer zij iemand tegenkomen, ze ervoor zullen kiezen om de ander niet voorbij te lopen. Ik hoop dat ze
stil zullen staan en de tijd zullen nemen.
Om omhoog te kijken naar de strakblauwe of donkergrijze lucht.
Gewoon.
Om een praatje te maken.
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Natuurwaarnemingen in Hees

I ObsIdentify
you ...

Soort: Gewone tweevleugel (Cloeon dipterum)
Zeldzaamheid: algemeen in sloten, vijvers en langzaam
stromende wateren
Locatie: Kerkstraat
Waarnemer: Merijn
Regelmatig loop ik in de tuin en bots dan weer tegen een
onbekend plantje of beestje aan. Vroeger ging ik vervolgens
gedreven alle natuurboekjes afstruinen – ja ja, zelfs naar de
bibliotheek – om erachter te komen om welk creatuur het
nu weer ging. Tegenwoordig gaat dat toch gemakkelijker …
Er zijn een paar leuke apps beschikbaar zoals ObsIdentify
en PlantNet (deze laatste is natuurlijk voor planten). Je
maakt met je telefoon een foto van de waarneming en de
app matcht deze aan een database met foto’s om zodoende tot een ‘voorspelling’ van de soort te komen, inclusief
een inschatting van de betrouwbaarheid.
Zo viel mijn oog onlangs op een bijzonder insect. ‘Sla ‘m
dood, een boktor’, aldus mijn vrouw ... Ik had echter mijn

twijfels, vanwege de kenmerken van eendagsvliegen
(haften). Snel mijn telefoon gepakt en ObsIdentify opge
opgestart om tot een determinatie te komen. De eerste poging:
de ‘Gevorkte geelvlekkameel’ met een 100% betrouwbetrouw
baarheid. Nu ben ik niet supergoed thuis in de wondere
wereld van de insecten, maar de geelvlekkameel (what’s in
a name?) deed mij toch de wenkbrauwen fronsen.
Met een tweede poging kwam ik uit bij de ‘Gewone tweevleugel’, en die behoort inderdaad tot de familie van haften. Deze beestjes moeten het hebben van schone slootjes,
vijvers en langzaam stromende wateren. Omdat dit de
eerste keer is dat ik deze haft zie, denk ik dat de buurman
niet de enige (dier)soort is die van zijn nieuwe zwemvijver
profiteert.
Deze apps hebben echter wel een nadeeltje voor de
gebruiker. Regelmatig zie ik buiten kids op straat lopen
met hun telefoon in de hand op zoek naar nieuwe
Pokémons. Met een meewarige blik op mijn gezicht schiet
dan onwillekeurig door mijn hoofd dat we vroeger gingen
voetballen. Als ik met dit soort apps bezig ben, zie ik onze
buren met diezelfde meewarige blik kijken: vroeger gingen
we daarvoor naar de bibliotheek… ◼
de stenenbank
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Wilbert Swart

Update Focusgroep
Groen achter de
Beuken
Op 2 maart is het Ontwerpbestemmingsplan

Column |
Henk Termeer

Nijmegen West - 13 (CPO Toekomstmuziek, Kerkstraat
5) gepubliceerd. Het perceel achter Villa De Beuken
dat het onderwerp is van het plan vinden wij niet
geschikt voor een complex van tien grote apparte-

Een tunnel tussen
Hazenkamp en Heseveld?

menten, aangevuld met gezamenlijke ruimtes en

De opvallend brede straten Cavaljéweg en Daniëlsweg
waren in eerste instantie voor historicus Hans Wegman
reden om eens uit te zoeken hoe dat zo gekomen was.
En wat hij vond was een vroeg plan uit 1962 om voor het
toenemende autoverkeer een zuidelijke rondweg aan
te leggen: een verbindingsweg tussen Sint Annastraat
en Energieweg. Die nieuwe, brede autoweg zou het
verkeer zo vanaf het huidige politiebureau aan de
Slotemaker de Bruïneweg eerst via een viaduct over
het spoor voeren en meteen daarna door een tunnel
onder de Graafseweg door moeten steken naar de
Daniëlsweg. Vervolgens zou die nieuwe weg achter
het nog niet bestaande Zwembad West doorlopen en
tenslotte de Kerkstraat kruisen om aldus aansluiting
te bieden op de vers aangelegde Energieweg. Soms
gaan plannen gelukkig pas later door, want begin jaren
zeventig werd toch maar besloten tot een meer zuidelijk gelegen tracé waar nog meer ruimte was: via de
Weg door Jonkerbos en de Neerbosscheweg. Maar de
eerder al voor de autoweg gereserveerde ruimte werd
gelukkig niet gecorrigeerd. Vandaar die brede straten.
En zo ontsnapte het toen nog landelijke Hees aan een
fysieke doorsnijding die na de al te nabije aanleg van
havens en industriegebied funest zou zijn geweest. Dan
was Hees een soort Hatert geworden.

Op aanvraag van CPO Toekomstmuziek heeft de focusgroep input geleverd op de voorgestelde plannen (zoals u
ook heeft kunnen lezen in de laatste Stenen Bank). Helaas
is met deze input niets gedaan. In de planvorming van CPO
Toekomstmuziek en het voorbereiden van een aanvraag
tot wijziging van het bestemmingsplan zijn de omwonenden tot op heden niet gehoord. De enige communicatie
lijkt via de Stenen Bank te lopen.

Meer informatie is te vinden In het laatst verschenen
Nijmeegs Katern 36(2022), nr 2, pp. 42-44, een uitgave
van de historische vereniging Numaga.
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parkeerplaatsen.

Hoewel er bij de meeste omwonenden sympathie is voor
de voorgestelde woonvorm van CPO Toekomstmuziek gaat
het huidige bouwplan in tegen het behoud van het dorpse
en groene karakter van Hees. Het project zal door zijn
omvang en ontsluiting tevens een inbreuk maken op het
woongenot van de omwonenden. Om deze reden hebben
de Vereniging Dorpsbelang Hees, de focusgroep Groen
achter de Beuken en omwonenden van het perceel een
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.
De volledige zienswijze kunt u vinden op de website. Over
het vervolg informeren wij u graag weer in een volgende
Stenen Bank.
Het dorpse karakter van Hees en het groene en monumentale aanzien van Villa De Beuken en haar omgeving dienen
behouden te blijven. ◼

U bent welkom bij
zorgboerderij In het Westen!
Midden in Nijmegen-West ligt een zorgboerderij. Een
beetje verstopt, en juist daardoor zo mooi gelegen.
Bij deze zorgboerderij, die onderdeel uitmaakt van

werkzaamheden, maar ook om bijvoorbeeld samenwerken, het vergroten van zelfstandigheid of het aanleren van
sociale vaardigheden.

Onder de Bomen, komen volwassenen die om wat

Winkeltje en koffie drinken

voor reden dan ook wat extra ondersteuning nodig

Wij vinden het heel leuk om de buurt bij onze zorgboerderij te betrekken. Zo is ons winkeltje op werkdagen overdag
vaak open. Vanuit het park aan de Bredestraat bereikt u
het winkeltje, waar we u graag een kop koffie aanbieden
en waar u zelfgemaakte producten kunt kopen. Denk aan
groenten uit eigen tuin, zelfgemaakte jam, handgemaakte
kaarten of creatieve cadeaus. We vragen voor de producten een kleine prijs, waarmee u onze dagbesteding steunt.

hebben. Dat kan zijn vanwege psychiatrische problemen, een lichte verstandelijke beperking, of om weer
een dag- en werkritme op te bouwen. De leeftijd van
deze mensen varieert van 18 tot 74 jaar.
De deelnemers worden begeleid bij de stappen die zij
willen zetten, en kunnen in alle rust en op eigen tempo
verschillende werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het
schoonmaken van de dierenverblijven, het oogsten van
groenten in de moestuin of de kas, het onderhouden van
het terrein of het maken van een creatief werk.
Deelnemers voeren veel taken zelfstandig uit, en denken
ook mee over wat er moet gebeuren en hoe dat het beste
kan. Zo is het ontwerp voor onze paden door een deelnemer gemaakt. Hij heeft die paden samen met andere
deelnemers ook aangelegd. Een ander bedenkt elke vrijdag
een lekker recept voor de lunch, en maakt dit voor de hele
groep. Het gaat hierbij niet alleen om het uitvoeren van

Ook bent u elke woensdagochtend om 10.00 uur welkom
om gratis deel te nemen aan een les Tai Chi. Hierna is er
tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar onder het genot van
een kop koffie of thee te ontmoeten en meer te weten te
komen over de zorgboerderij. We hopen u snel te mogen
ontvangen!
Meer informatie vindt u op onze website:
www.inhetwesten.nl. Ook als u interesse heeft in dagbesteding bij onze zorgboerderij, kunt u contact met ons
opnemen. ◼
Sjaan Huisman
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1943: Botulisme in Hees kostte negen
paters en broeders het leven
Henk Termeer

In totaal negen paters en broeders van de Orde van het Heilig Hart (SCJ), veelal rond de dertig
jaar, stierven tussen 28 november en 7 december 1943 in het Canisiusziekenhuis ten gevolge van voedselvergiftiging. Hun studiehuis Sint Joseph in de Kerkstraat was in 1942 door de
Duitse overheid gevorderd voor de huisvesting van SS-troepen. Voor de 94 bewoners moesten toen andere huizen gevonden worden. Zo kwam het dat er op 26 november 1943 in drie
Nijmeegse noodonderkomens de naamdag werd gevierd van hun overste. Dat gebeurde in
de destijds al behoorlijk vervallen en thans allemaal afgebroken villa’s Ricordo aan de huidige
Korte Bredestraat, Leeuwenstein aan de Voorstadslaan en Boschlust aan de Dorpsstraat in
Neerbosch. Het feestmaal bestond onder andere uit konijn met gerookt spek en in blik geconserveerde mirabellen.
De oorzaak van de sterfgevallen was botulisme in het
binnenste gedeelte van het genuttigde spek. Het vlees
was bewaard en gesneden in een van de drie noodvestigingen van de orde in Nijmegen en vervolgens over die
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vestigingen verspreid. Een gedeelte van het spek bleek
besmet of bedorven door botulisme. Die besmetting leidde
de dag daarna tot verschijnselen van zware voedselvergiftiging die soms ook de ademhaling verlamde. Dit botulisme

werd veroorzaakt door een gebrek
aan reinheid bij de bereiding of de
bewaring. Dat kwam vaker voor in
de bezettingstijd; men slachtte clandestien thuis en rookte zelf het spek,
maar niet altijd grondig genoeg. Dat
is waarschijnlijk ook bij deze vergiftiging de oorzaak geweest. Verder is
nog van belang dat er toen in bezet
Nederland geen botulismeserum
beschikbaar was en door de oorlogsomstandigheden ook niet uit het
buitenland betrokken kon worden.
Volgens de Provinciale Overijsselsche
en Zwolsche Courant van 30 november 1943 hadden de geestelijken in
Hees geconserveerde levensmiddelen
uit blik gebruikt, die al enige jaren oud waren.
In de ochtend van 28 november werden zes doodzieke
geestelijken vanuit Hees het Canisiusziekenhuis binnengebracht, waar destijds nog maar één zogeheten
‘ijzeren long’ beschikbaar was, een in 1927 uitgevonden
medische vernieuwing, een voorganger van de huidige
hart-long-machine. In totaal werden daar toen dertien
patiënten uit Hees met ernstige en minder ernstige vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis behandeld.
Acht van hen bezweken daaraan. Wat later bleek dat er
ook nog drie gasten aan de maaltijd hadden deelgenomen, die meteen daarna naar elders waren vertrokken.
Van hen kwam er één te overlijden, wat het totale aantal
slachtoffers op negen brengt: vier paters en vijf broeders.
De uitvaarten werden gehouden in de parochiekerk van
Neerbosch; op dat kerkhof vonden zij ook een voorlopige
rustplaats. Na de oorlog zijn de stoffelijke overschotten
overgebracht naar het eigen kerkhof van het studiehuis;
in 2020 zijn deze stoffelijke resten overgebracht naar de
Begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteegseweg. De
namen van de acht Heese slachtoffers staan hieronder
vermeld.

Voorbeeld van een ‘ijzeren long’

Paters
Max Soehardja 20 december 1909 - 28 november 1943
(33 jaar)
Antonius Knobel 20 december 1916 - 28 november 1943
(26 jaar)
Bernardus Hendrikus Wolkorte 15 juli 1914 - 1 december
1943 (29 jaar)
Martinus Wilhelmus Antonius Verrijdt 17 januari 1914 7 december 1943 (29 jaar)
Broeders
Wilhelmus Bernardus Jozef (Casimirus) van Kesteren
14 maart 1898 - 28 november 1943 (45 jaar)
Willem Gerardus Alphonsus ( Claudius) Verschelden
5 mei 1914 - 28 november 1943 (29 jaar)
Martinus Johannes (Justinus) van der Velden 9 februari
1915 - 30 november 1943 (28 jaar)
Antonius (Pancratius) Koek 16 mei 1896 - 3 december
1943 (47 jaar)

Meer gegevens zijn te vinden op www.oorlogsdodennijmegen.nl. Bij de komende herdenking van de Heese
oorlogsdoden op zondag 25 september zullen we ook hen
gedenken. ◼
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Zogezegd, zogenaamd

Eigenlijk
Je hoort het iedere dag. En iedere dag veel te
vaak. Het woord ‘eigenlijk’. ‘Eigenlijk heb ik
geen zin om te stofzuigen’. ‘Eigenlijk zou ik
moeten stoppen met roken’. ‘Eigenlijk had ik
eerder moeten scheiden.’
Het woord eigenlijk gebruiken we als we een
uitspraak willen relativeren. We vinden dat
ons oordeel te hard klinkt als we het woord
eigenlijk er niet aan toevoegen. En om de
een of andere rare reden doen we dat doorlopend. Ik stel voor daarmee te stoppen. Als
u ergens geen zin in hebt, zeg dat dan wel
of niet maar zeg het niet met dat irritante
woordje ‘eigenlijk’ erbij. En dat stoppen met
roken moet gewoon. Moet niet ‘eigenlijk’. Die
scheiding, die had inderdaad tien jaar eerder
gemoeten. Weet u best en weet uw luisteraar waarschijnlijk ook. Dus zeg het dan ook
onomwonden. Zonder die overbodige relativering ‘eigenlijk’. Dat eigenlijk te voor en te
na is gewoon gezeur. Stoppen ermee.

De pen op de tong
Poëzie uit of over Hees

Fietsen op de dijk
De wind is sterk
Wolken hangen laag
Het hart bonkt in de keel
Paardjes rennen in de wei
Zwaluwen duiken op de wind
Kan ik dit trotseren
Mijn gemoed fleurt op
Ik laat de wind vrij spelen
Mijn hart komt tot rust.
Een dame gaat yoga doen
aan de Waal.

Jacques de Vroomen
Jef van Kuijk
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Oproep Ommetje Hees 2022

Tekst: Bert Jansen
Fotografie: Ton van Seters

Interessante hobby of bijzondere interesse? Deel hem met Hees!

Nacht van
de Ommetjes

Vaste waarden
In april zijn we gestart met de
eerste voorbereiding. Het is
een vast ritueel. Welk deel van
de wijk is aan de beurt? Is er
een plaats voor start en finish?
Hebben we mensen op specifieke
locaties of met interessante activiteiten die we gaan benaderen?
Zijn er eventueel activiteiten uit
voorgaande jaren die we willen
laten terugkomen?

Nu kunnen we in onze buurt vaak
terugvallen op een aantal vaste waarden. Zo wil de dansschool Flex
altijd meedoen en hebben
we een aantal historici die altijd wel
mooie verhalen
uit het verleden
willen vertellen en
verbeelden. Maar
we zijn ook ieder jaar
weer op zoek naar
mensen in de buurt
met een interessante hobby of
bijzondere interesse (voordracht,
muziek, beeldende kunst, verhalen, ambacht), of een buitengewone woon- en/of werklocatie.

2
0
2
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We waren blij dat we in 2021 tussen alle lockdowns door
toch een Ommetje Hees konden organiseren. Maar dat
we ons tot twee vaste locaties moesten beperken, gaf
wel een opgesloten gevoel. Bij een Ommetje moet
gewandeld worden, mensen moeten met elkaar
in gesprek kunnen en
verrassende plaatsen
en mede-Heesenaren
bezoeken. Dat willen we
bij het Ommetje in 2022
zeker weer in ere herstellen! Blokkeer alvast
de avond van 1 oktober in
je agenda, met hoofdletters:
OMMETJE HEES. We zien jullie
ook dit jaar weer graag aan de
start.

Oproep
Voel je je hierdoor aangesproken,
laat weten of je je hobby, interesse,
of woon/werkplek tijdens een ommetje wilt delen met je mede-Heesenaren, op eigen locatie of een door ons
geregelde plek.
Reacties kunnen naar:
gcf.jansen@chello.nl.
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Geert Schiks is geboren in Deurne, en grotendeels opgegroeid in Venray. Dat hij in Nijmegen terecht is gekomen
komt onder meer ‘doordat hier een paar dames wonen
die óók uit Venray komen’. Hij heeft altijd contact met ze
gehouden.

Kunstenaars in Hees

Geert Schiks –
Ontwerper van de
Heese ecoruïne
Tony Schouten

Na de middelbare school wist Geert niet meteen wat hij
wilde. Hij vertrok uit Venray, had verschillende baantjes
en volgde een tekencursus in Utrecht, maar hij had (nog)
geen plannen om in die richting verder te gaan. Weer terug
in Venray kwam hij via zijn werk zijn vroegere tekenleraar
tegen. Toen die de tekeningen en ander werk zag dat Geert
in zijn vrije tijd maakte, constateerde hij dat Geert aanleg had voor ruimtelijk werk en hij adviseerde hem naar
de kunstacademie in Maastricht te gaan. Geert vond een
baan in Sittard en meldde zich in Maastricht aan voor de
avondopleiding Beeldhouwen. De combinatie met een volledige baan bleek zwaar, maar hij voelde zich thuis op de
opleiding en leerde er veel. Met wat financiële steun van
zijn ouders kon hij na een jaar overstappen naar de dagopleiding. In 1982 studeerde hij af.

Ontwikkeling naar buitenkunst
In de hoek van de Wolfskuilseweg en de
Energieweg is een ecoruïne aan het verrijzen. Wie er met de auto langs rijdt, ziet
op het eerste gezicht wat hopen grond en
stenen, maar er ligt dus niet zomaar een
berg aarde en puin. Er zit een verhaal achter; én een ontwerp. Het verhaal gaat over
groen in plaats van stenen en over hergebruik van die stenen om er groen op te
laten groeien. Dat verhaal is te lezen in het
artikel van Cor van der Donk in de Stenen
Bank 2021 nr. 3, maar hoe zit het met dat
ontwerp en de ontwerper, de Nijmeegse
kunstenaar Geert Schiks? Wie is hij, hoe
kwam hij tot het ontwerp en wat maakt
hij nog meer? Ik sprak hem in zijn huis in
de wijk Hengstdal, waar hij vertelt hoe
hij zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld in de richting van wat ik voor het

Bij de opleiding in Maastricht behoorden ook ontwerpopdrachten voor kunst in de openbare ruimte. Daarbij
werd Geert geconfronteerd met de vraag hoe je rekening
houdt met de omgeving waarin het werk komt te staan: de
lichtval, de ruimte zelf. Geert: ‘Wat doet de omgeving met
je en hoe kun je daarop reageren?’ Het sprak hem aan om
daarmee bezig te zijn en hij besloot zich meer in deze richting te ontwikkelen. Hij volgde een cursus over kunst in de
publieke ruimte, en dankzij zijn zus schreef hij zich in voor
een cursus stedelijk design op microniveau in Utrecht. Daar
leerde hij veel over de inrichting van pleinen en andere
open ruimten in de stad. Dankzij workshops in Barcelona,
Istanboel en Helsinki deed hij bovendien waardevolle
internationale contacten op. De ontmoeting met een
Italiaanse landschapsarchitect bracht hem
daarnaast in aanraking
met land art, kunst in de
natuur, in het landschap.
Geerts recente werk laat
dan ook een mix zien van
kunst in de bebouwde
ruimte en landschapskunst: buitenkunst.

gemak maar even buitenkunst noem.
Werk uit academietijd
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Grindelwald, 2017: Een vreemd object…

Wolfskuil, 2006: Samenwerking

Incubatietijd
Op Geerts website lezen we: ‘De uitgangspunten van mijn
werk zijn de menselijke beleving, natuur en het landschap.
Vanuit deze gedachtenwereld ontstaat bewust een verscheidenheid aan verbeelde onderwerpen.’ De omgeving
waarin het kunstwerk gestalte moet krijgen is dus altijd
Geerts vertrekpunt en hij vindt het belangrijk de tijd te
nemen om die te leren kennen: ‘Er is incubatietijd nodig. Je
moet de plek gaan aanvoelen.’
Kunstwerken van Geert Schiks in de bebouwde omgeving
zijn hier in de buurt te zien; onder andere in de Wolfskuil,
in Leuth en in Cuijk. Maar ook in het buitenland kun je zijn
werk tegenkomen, bijvoorbeeld als onderdeel van een project, zoals dat in Florence in 2015.
Florence, 2015: land art project

Bij zo’n land art project worden teams van kunstenaars uit verschillende landen uitgenodigd om in een
bepaald natuurgebied een kunstwerk te realiseren. De
teams laten zich door het landschap inspireren en de
kunstwerken worden ter plekke gemaakt. Geert heeft
de afgelopen jaren met veel plezier aan een aantal land
art projecten meegewerkt. ‘Het is heel inspirerend. Je
leert andere kunstenaars kennen en iedereen helpt
elkaar. Je moet wél inzet tonen, maar je houdt er mooie
vriendschappen aan over.’ Als voorbeeld noemt hij de
projecten in het beschermde natuurgebied Grindelwald
in Zwitserland. ‘Zwaar werk’, opper ik terwijl ik de foto’s
bekijk. ‘Rotsblokken verplaatsen, geulen graven… ‘ Geert,
laconiek: ‘Ik heb geleerd hoe je een shovel bestuurt. Dat
was wel even wennen, met al die handels.’ Dat soort land
art projecten is vaak tijdelijk. Tijdens de projectperiode,
als de kunstwerken worden gerealiseerd, vormt het geheel
een expositie in de natuur die je kunt bezoeken. Als de
projectperiode voorbij is worden de kunstwerken aan de
natuur overgelaten. Ze blijven vaak nog vele jaren in het
landschap herkenbaar, waardoor je ook goed kunt zien hoe
omstandigheden erop inwerken.

Het ontwerp van de ecoruïne
Naast dit werk in teamverband heeft
Geert Schiks ook kunstwerken ontworpen voor parken en andere (natuur)
gebieden in Nederland en daarbuiten.
Een voorbeeld daarvan is ‘onze’ Heese
ecoruïne.
De werkgroep Groen Hees wilde in
de elleboog van Wolfskuilseweg en
Energieweg, in het verlengde van het
de stenenbank
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Irene van Dongen
Ecoruïne: eerste ontwerp
(boven) en definitief ontwerp
met afgeknotte pylon

Wolfsbosje, ‘iets groens
met oude stenen’, een
‘ecoruïne’. Geert Schiks,
met wie een van de
werkgroepleden al eerder had samengewerkt,
werd uitgenodigd een
ontwerp te maken.
Nadat hij de plek een paar maal had bezocht, ontstond het idee voor een U-vormige wal die het drukke
verkeer op de Energieweg wat aan het zicht zou onttrekken. Na enthousiaste reacties van de werkgroep,
werkte Geert het basisidee uit tot een speelse wal, te
bekleden met gebruikte stenen en groen.
Toen de basis, de aarden wal, was gelegd, voelde de
vorm nog niet helemaal af; er miste iets. Zo kwam in
het ontwerp de pylon erbij, een contrasterende ronde
kegelvorm. Daarmee leek het klaar, en de werkgroep
begon samen met een aantal vrijwilligers met de verdere uitvoering van het werk: het bekleden van de wal
en de pylon met stenen. Vanwege een bezwaar in verband met de verkeersveiligheid moest het werk echter worden stopgezet. Cor van der Donk vertelt erover
in zijn artikel in de vorige editie van de Stenen Bank
(2022, nr. 1) Uiteindelijk is de wal een aantal meters
verschoven en de pylon afgetopt. Al gauw daarna is
de bekleding met stenen opnieuw opgepakt. Het is
een hele klus, maar je kunt inmiddels al goed zien hoe
mooi het wordt! ◼

Meer informatie over Geert Schiks en zijn werk:
www.schiks.com

Stenen bank
bestaat 100 jaar

Je fietst of wandelt er wel eens langs. De stenen bank op de
hoek van de Bredestraat en de Kerkstraat. Vroeger was het
een halteplaats voor de tramverbinding tussen Nijmegen
en Neerbosch. De bank werd in 1922 feestelijk in gebruik
genomen als eerbetoon voor eenieder die zich had ingezet voor de aanleg van de nieuwe tramlijn. Op 17 juni 2022
bestaat de stenen bank 100 jaar. Een jubileum dat we niet
onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.
Om het 100-jarig bestaan van de stenen bank te vieren
organiseert de vereniging bij het dorpsfeest Happy Hees
op 11 september aanstaande een kleurplaatwedstrijd. Ook
is er bij het buurtfeest de mogelijkheid om in te tekenen
voor de bestelling van een bronzen miniatuurversie van
deze stenen bank.
Herma van de Water reageerde
enthousiast toen ze hoorde dat
de stenen bank dit jaar 100 jaar
bestaat. Jarenlang woonde zij in
het huis naast de bank. In haar
atelier aan de Bredestraat maakte Herma veel verschillende beelden, waaronder ook een miniatuurversie van de stenen bank.
Herma: “Vanuit mijn huiskamer kon ik de stenen bank zien
staan. Toen de bank 75 of 80 jaar oud was maakte ik al eens
een miniatuurversie van deze bank die gegoten werd in
brons. Bij verschillende families in Hees staat dit bronzen
beeld op de schoorsteenmantel. Ik vind het heel mooi dat
nu bij het 100-jarig bestaan van de bank de mal die ik destijds maakte opnieuw gebruikt kan worden. In de zomermaanden ga ik in gesprek met verschillende bronsgieterijen. Brons is een hoogwaardig materiaal, het symbolische
beeld kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Ik schat in dat het beeld zo’n 200 euro gaat kosten.”
Heeft u interesse om ‘de stenen bank van Hees’ te bestellen? Schrijf dan uw naam op de intekenlijst tijdens het
dorpsfeest Happy Hees of mail uw contactgegevens naar
secretariaat@dorpsbelanghees.nl.
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Happy Hees:
het mag weer!
Eindelijk verdwijnen langzaam de corona-maatregelen, dus we zijn als commissie snel weer bij
elkaar gekomen voor de voorbereidingen voor
Happy Hees. Namens Vereniging Dorpsbelang Hees
organiseren we na de zomer weer met veel plezier
hét zomerfestival- voor en door Heesenaren.
Dus noteer het alvast in je agenda: 11 september
van 15.00 tot 19.00 uur bij Sancta Maria aan de
Bredestraat. Wat er allemaal te doen is? Je leest
het hieronder!
Natuurlijk staan we weer klaar met een lekker
drankje en hapje. Als commissie vinden we het
belangrijk om geen bomvol programma neer te
zetten, maar vooral de tijd te hebben om gezellig
bij te kletsen met je buurtgenoten.
Voor de kinderen is er van alles te doen. Ergens
halverwege de middag wordt het startschot
gelost voor de Heesrace. Ren zoveel mogelijk
rondjes en verdien een schitterende medaille!
Deelnemende kinderen kunnen zich op de dag zelf
inschrijven voor deze klassieker. Verder is er weer
een kleedjesmarkt, dus begin vast met het opruimen van je zolder! Ook zijn er nog allerlei andere
leuke activiteiten voor de kids, maar wat precies,
dat is nog een verrassing.
Ook mag het deelbuffet natuurlijk niet ontbreken.
Happy Hees is pas echt geslaagd als iedereen hapjes meeneemt naar het festival. Gekocht of zelfgemaakt, alles is goed. Iedereen die zelf een hapje
meeneemt kan proeven van het deelbuffet.
Houd de website van Dorpsbelang Hees en je brievenbus in de gaten deze zomer voor het complete
programma!

Help mee op de dag zelf!
Zoals je ziet is er op de dag van alles te doen. Wil jij
ook gezellig met anderen uit je buurt je handen uit
de mouwen steken tijdens de opbouw, bij een van
de activiteiten of de afbouw van het zomerfestival?
Stuur dan een mailtje naar:
zomerfestivalhappyhees@gmail.com
Het enthousiaste organisatieteam bestaat dit
jaar uit: Janneke Kok, Maud van de Water, Katja
Elmendorp, Irene van Dongen en Janneke Boeije

de stenenbank
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Bericht vanuit het bestuur
Roel van Tiel | voorzitter

Fris beginnen
Op het moment van schrijven is het half mei. In het
voorjaarszonnetje, op het terras van Tachys, is het
prima toeven. De donkere wolken van vorig jaar lijken
opgetrokken en het uitlopende groen herinnert ons
hoe mooi onze wijk kan zijn. Een fris begin van 2022.
Onze oproep in de vorige Stenen Bank heeft gelukkig respons opgeleverd. Als het goed is, hebben we inmiddels
een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe bestuursleden
kunnen een nieuwe dosis energie in de vereniging stoppen.
Hopelijk inspireert dit iedereen om zelf te kijken: waar
krijg ik energie van? En zou dat leuk zijn om samen met
buurtbewoners te doen?

overleg met TPN-West lag stil nadat het Kronenburger
Forum was gestopt. We verkennen hoe we de gesprekken
weer vorm kunnen geven zonder direct met de gemeente
aan tafel te zitten: TPN-West blijft toch onze buurman
en goed contact blijft daarmee belangrijk. Om die reden
hopen we ook dat er veel bewoners naar de open dag van
TPN-West zijn geweest om zich te laten informeren.

Er kan veel in de vereniging, of het nu samen nieuw groen
planten is, de gemeente de juiste plannen laten ondersteunen, mooie verhalen schrijven voor de Stenen Bank of
de website, een kribje bouwen of meehelpen een mooie
tocht, ommetje, buurtfeest of sportuitje te organiseren.
Of een bouwdorp, want dat gaat dit jaar helaas niet door.
We zoeken een club van minimaal tien personen per eind
september zodat we dat ook samen met frisse energie
weer kunnen opzetten. De draaiboeken liggen klaar, er is
budget, er zijn zelfs een paar ‘oudgedienden’ die graag mee
helpen bij een volgende editie, er zijn alleen een handvol
extra enthousiaste vrijwilligers nodig die het kinderfeest willen organiseren. Geïnteresseerd? Meld je aan op
bouwdorphees@gmail.com.

Verder hebben we geconstateerd dat het goed zou zijn
om de wijk snel en eenvoudig te kunnen informeren over
nieuwe ontwikkelingen. De nieuwsbrief is een mooie
optie, maar vergt veel werk. Laagdrempeliger zijn de vele
WhatsApp-groepen die er al in de wijk bestaan om elkaar
te informeren over loslopende konijnen, om een ladder te
leen te vragen of om elkaar te attenderen op verdachte
personen. Als één beheerder per groep zich meldt bij het
bestuur (secretariaat@dorpsbelanghees.nl) dan kunnen we zorgen dat we al deze beheerders en het bestuur
samen in een wijk-appgroep plaatsen om bij nieuws
snel een flink deel van de buurt te kunnen informeren.
Laagdrempelig, eenvoudig en effectief!

Ook het bestuur heeft niet stil gezeten. We hebben uitgezocht hoe u de vereniging fiscaal vriendelijk kunt ondersteunen (https://www.dorpsbelanghees.nl/donatie-aanvhd/), er is een bijeenkomst geweest met de Werkgroep
Cultuur en Sociaal om nieuwe activiteiten op te starten
(Midzomernachts-festijn, Jeu de Boules-festijn) en er zijn
contacten gelegd met het horeca-initiatief Plan A.
Ook de contacten met Yuverta en TPN-West zijn aangehaald: bij Yuverta is een nieuwe directie begonnen en het
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Als u nu denkt: poeh, dat was een hoop leeswerk: excuus!
Op een heerlijk zomerterrasje is er nu eenmaal de neiging
om iets te lang te blijven doorgaan. Dus genoeg gepraat,
weer aan het werk nu. We wensen iedereen een mooie
zomer! ◼

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)

In het Voedselbos groeien onder andere bramen en frambozen waar we
deze gefermenteerde thee van kunnen maken.

Gefermenteerde thee met braamblad
Benodigdheden

Bereiding

2/3 braamblad
1/3 frambozenblad
deegrol
theedoek

Met looi- en melkzuurhoudende bladeren kan een lekkere en gezonde gefermenteerde thee worden gemaakt.
Melkzure gisting levert altijd een gezond product op,
denk maar aan zuurkool.
Dit fermentatieproces is in principe hetzelfde als dat
van zwarte thee: verwelken, kneuzen of breken, vochtig
maken, laten gisten en drogen. Geschikte bladeren voor
deze thee zijn braam en framboos, maar ook zwarte bes
en bosaardbei kunnen hiervoor worden gebruikt.
Pluk mooie, gezonde bladeren van braam, of van braam
en framboos. Rond de langste dag hebben ze voldoende
looizuur opgebouwd. Kijk goed of ze schoon zijn en laat
ze vervolgens één dag verwelken. Niet wassen dus. De
verwelkte bladeren vervolgens met een deegrol kneuzen,
dan met water besprenkelen tot ze vochtig (maar niet
nat) zijn, stevig in een theedoek rollen en 36 uur met rust
laten, liefst bij een temperatuur van 20 graden.
De bladeren worden door het melkzure gistingsproces
donkerder (en krijgen een rozengeur) en ontwikkelen een
intensiever aroma. Haal de bladeren vervolgens uit de
theedoek, droog ze snel en grondig, bij voorkeur in een
droogoven en bewaar ze in blikken op een droge plaats. Je
kunt ook je eigen oven gebruiken op de laagste stand, op
een kier zetten en goed in de gaten houden dat het blad
niet verpulvert.
Zet de thee niet te sterk, vooral de looizuurhoudende
braambladeren kunnen stoppend werken.
Uit : Eten en Drinken met Wilde Planten, Laurette van Slobbe
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Interview met Jesse Akkers

Plan A – ontmoetingsplek voor bewoners

Tekst: Wilma van Seters | Fotografie: Ton van Seters

Jesse is geboren in Nijmegen in
de Weezenhof, heeft Vastgoed en
Makelaardij gestudeerd in Eindhoven
en heeft daarna in Nijmegen een projectontwikkelingsbedrijf opgericht.
Op zoek naar interessante locaties viel

Flexwerkers

A gaan verwezenlijken.

Plan A is sinds maart 2022 open. Naast een bar en restaurant heeft Plan A
ook kantoorruimten voor flexwerkers. Hierdoor kan er optimaal gebruik
gemaakt worden van de aanwezige ruimte in het pand. In Hees zelf is
bijna geen horeca en Plan A past zodoende goed voor de bewoners van
Hees en de omliggende wijken, zoals het Waterkwartier. Plan A wil mensen professioneel en sociaal verbinden. Het wil een plek zijn waar mensen
uit de buurt samenkomen, waar ondernemers elkaar kunnen versterken
en waar vrienden en familie elkaar kunnen ontmoeten. Verder organiseert Plan A twee keer per week een sportmoment (kickboksen en bootcamp). Buurtbewoners kunnen hier tegen een geringe vergoeding aan
deelnemen.

Toen ik hem vroeg naar de naam Plan A

Sociaal

zijn oog op het pand aan de Vlietstraat
dat al zes jaar leegstond. Hij stapte
naar de gemeente met de vraag of
hij in dit pand een restaurant mocht
beginnen. Het duurde lang voordat hij
een horecavergunning kreeg. Nadat de
gemeente toestemming gaf kon hij Plan

antwoordde hij: ‘Heel eenvoudig als je
plan A eenmaal hebt, heb je plan B niet
meer nodig!’

16

Jesse werkt samen met zijn compagnon Bob Reede en zijn broer Sep. Bob
komt uit de evenementenwereld en Sep had een horecazaak op Aruba. Zij
hebben het pand volledig gestript en verbouwd. Ze hebben geschilderd,
meubels gekocht, de bar ingericht, kantoorruimten gecreëerd, tafels
gemaakt en de keuken ingericht. Daarna konden ze definitief aan de slag.
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Plan A heeft twee mensen in vaste dienst als kok. Voor het overige heeft
Jesse tien parttimers – voornamelijk studenten – in dienst. Plan A werkt
veel samen met Het Huis van Compassie, dat in een ander deel van hetzelfde pand gevestigd is. Het Huis van Compassie is een stichting die zich
inzet voor vluchtelingen en mensen met een ‘moeizame’ start. Op maandagavond mogen zij gratis gebruik maken van de Plan A ruimte. Via het

Bob Reede en Jesse Akkers

Huis van Compassie hebben twee vluchtelingen hen geholpen bij de verbouwing van het pand. Een van hen is nu, na een
opleiding daarvoor te hebben gevolgd, als kok-pizzabakker
werkzaam bij Plan A. Verder is er nog iemand uit het AZC in
Tilburg, die acht jaar als chef werkzaam is geweest in Dubai
en via het Huis van Compassie nu in dienst is bij Plan A. Ook
is Jesse de mogelijkheden aan het onderzoeken om in de toekomst samen met buurtverenigingen en andere partners in
de wijk een jaarlijks terugkerend evenement op te zetten.

Openingstijden
Plan A is open als werkplek en vergaderruimte op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur. Hiervoor kun je een
abonnement nemen. Voor de bar en het restaurant kan iedereen terecht vanaf 17.00 uur en in het weekend vanaf 12.00
uur. Op maandag is het restaurant gesloten. Op vrijdagmiddag is er soms ook live achtergrondmuziek.
Kijk voor meer informatie op www.plan-a-nijmegen.nl.
De mensen in Hees die er al eens binnen zijn geweest zijn
enthousiast over Plan A. Jesse kan 150 man kwijt in zijn restaurant. Hij is niet ontevreden over de hoeveelheid mensen
die al regelmatig binnen lopen. Het is voor onze lezers zeker
de moeite waard om een keer bij Plan A te gaan borrelen of
eten.
de stenenbank
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Dik doen over Natuurkunde - Dick van Eck

Ik wil het hebben over het getal pi. Dat getal
duikt op zodra je te maken krijgt met kromme
dingen die je met rechte dingen wilt vergelijken.
Zoals het berekenen van inhouden, oppervlakken of omtrekken van doucheputjes, tuinslangen, spaghetti, wokkels, de maan of de pylon
van de ecoruïne in Hees. Je kunt het zo gek niet
bedenken of je hebt dat getal pi nodig.

Dat recht met krom vergelijken uit zich al direct in de definitie van pi. Pi is namelijk de verhouding tussen de omtrek
en de diameter (D) van een cirkel. Dat klinkt simpel, maar
het is nog een hele klus om gewapend met een meetlint en
een potloodje de omtrek van bijvoorbeeld een fietswiel te
meten. Maar hoe je het ook wendt of keert, er komt altijd
een verhouding uit die wat groter is dan drie (3,14….) en
dat is onafhankelijk van de grootte van het fietswiel.

4xD, terwijl het ingeschreven vierkant met zijde D/√2 (met
de stelling van Pythagoras) een omtrek heeft van 4xD/√2
= 2V2 x D= 2,83xD. Het oppervlak van de cirkel moet er
ergens tussenin liggen. Dus een eerste schatting van pi
levert (4+2,83)/2 = 3,41 en dat is bij lange na niet nauwkeurig genoeg.
Zo’n dikke tweeduizend jaar geleden berekende diezelfde
Pythagoras pi door, anders dan een vierkant, veel meer
om- en ingeschreven veelhoeken te gebruiken. Hij was
heel handig met passer en liniaal en schopte het tot een
veelhoek van 96(!) zijden en kwam tot een waarde van pi
die moest liggen tussen 223/71 en 22/7 en dan te bedenken dat hij met Romeinse cijfers rekende (I, V, X, L, C, M).
Als wij deze breuken in decimalen uitschrijven, komt er
3,14084507 en 3,14285714 uit, en dat is niet slecht, het is
minstens op twee decimalen nauwkeurig.
Sinds Pythagoras heeft de wereld niet stilgezeten.
Wiskundigen hebben bewezen dat pi nooit geschreven kan
worden als een breuk van twee gehele getallen, en achter
de komma een cijferreeks ontstaat, die zich nooit zal herhalen. Je kunt pi dus nooit exact uitrekenen.
In 1674 produceerde de Duitser Leibniz een benadering
voor pi met de volgende breukjesreeks:
Pi = 1/1 -1/3 + 1/5 -1/7 + 1/9 - ……. enzovoorts

Je kunt proberen het getal pi met passer en liniaal aan te
vallen door bij een cirkel (diameter D) een omgeschreven
(blauw) en een ingeschreven (geel) vierkant te tekenen (zie
figuur). Het omgeschreven vierkant heeft een omtrek van
18
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Het probleem bij deze eenvoudige reeks is wel dat je erg
veel (wel duizend!) van die breukjes moet uitrekenen
en bij elkaar optellen om pi in twee decimalen goed te
krijgen.

De formules voor de reeksen werden geavanceerder en
met de komst van computers zijn er voortdurend wereldrecords gevestigd. In 2021 is het laatste record gevestigd
door pi in 62,8 biljoen decimalen te berekenen. Is dat nuttig? Ja dat is nuttig, want het is de methode om computers
te testen op hun snelheid en hun rekenmethodes (algoritmes). Er zijn algoritmes ontwikkeld waarbij er bij iedere
rekenslag zo’n veertien decimalen in pi bijkomen.

Met een gronddiameter Dg =5,5m, een bovendiameter
Db=3,1m, een hoogte H=0,7m en een mantellengte S=1,2m
(zie foto) kunnen we de oppervlakken M en B en de inhoud
V van de π-lon met de formules uitrekenen: Het volume V
bedraagt zo’n elf kuub, terwijl het te bekleden oppervlak
voor plantjes en stenen (M+B) zo’n 23+8,5=31,5 vierkante
meter bedraagt. Echt nauwkeurig zijn de uitkomsten niet,
maar daar kan π niets aan doen.

In huis-, tuin- en keukenrekenwerk gebruiken we pi, zoals
die in je rekenmachientje staat. En dat is nauwkeurig in
veertien decimalen. In de 17de eeuw werd de Griekse letter
π gereserveerd voor pi. We accepteren de grilligheid van
dit getal en die veertien decimalen zijn meer dan voldoende om oppervlakken en inhouden van wiskundige figuren
uit te rekenen.

Tot slot: π is voor de natuurkunde een belangrijk getal. Het
duikt overal op waar we niet alleen te maken hebben met
cirkels, bollen, en ellipsen, maar ook met trillingen in de
breedste zin: geluid, licht, slingers, wervelwinden, de stabiliteit van de auto van Max en die π-lon natuurlijk. ◼

CIRKELOMTREK
π = 3,141592653589793……
Een pier beet zich vast
in de staart van zijn vrouw,
waarop zij enthousiast
vroeg: ‘Mag ik ook bij jou?’

Toen ik voorbij de pylon liep aan de Wolfskuilseweg vroeg
ik me af hoeveel steen en zand ze voor deze ecoruïne nodig
hadden. Om dat uit te rekenen moet je die bult wel even
opmeten en gebruik maken van de formules voor een afgeknotte kegel.

Kop-staart kwam zo het span
in een cirkel terecht,
tot verwondering van
een passerende specht.
‘Rond is mooi,’ sprak het dier
‘en men ziet reeds van ver:
een pier en een pier
maakt tesaam 2 pi-er!’

r

Het volume (V) van een afgeknotte kegel wordt gegeven
door:
V= π/12 x H x (Dg2 + Db2 + Db x Dg)

De omtrek van een cirkel: 2πr
Drs. P en Marjolein Kool

Het manteloppervlak (M) wordt:
M = π/2 x S x (Db + Dg)
Dick is natuurkundige en kwam π dagelijks in zijn werk tegen.

De grootte van het boven oppervlak (B) wordt:
B = π/4 x Db2
Je ziet het, π komt er als constante overal in voor. De formules stellen ons in staat de hoeveelheid oppervlak aan
stenen en de hoeveelheden grond snel uit te rekenen.

Literatuur:
Wikipedia: pi, kegels
Polytechnisch Zakboekje (42e editie) voor de formuletjes van meetkundige figuren
Tekening:
Joop van Eck
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Tekst: Irma Bogers
Fotografie: Karin Greeber

Gym vind ik leuk omdat j
KIND IN ZIJN KAMER

Lotte Diesveld (10 jaar)

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader Pieter, moeder Inge en mijn broers Joep en
Teun van 13 en 14 jaar. Ik ben de jongste. We hadden een
hond, Takkie, maar die is doodgegaan. We willen wel een
nieuwe hond. Een puppy.’
Waar zit je op school en in welke groep?
‘Ik zit op de Petrus Canisius in de stad in groep 5. Mijn juffen heten Marion en Lilian. Ze kunnen allebei heel goed
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t je dan helemaal kunt losgaan
met kinderen omgaan. Mijn lievelingsvakken zijn geschiedenis en gym. Geschiedenis vind ik gewoon leuk om te
leren. We zijn nu bij de Romeinen. Die leefden vroeger in
Nijmegen en ook in het Waterkwartier. Gym vind ik leuk
omdat je dan helemaal kunt losgaan. We spelen vaak het
spel ‘Tien tellen in de rimboe’. Daar ben ik goed in.’
Heb je ook hobby’s?
‘Ja, ik zit op hockey, twee keer per week bij HCQZ en in het
weekend speel ik ook nog een wedstrijd. Ik zit in een heel
leuk team. Ik knutsel ook vaak, met papier of met klei, en ik
houd van bakken en koken. Mama heeft mij haken geleerd.
Dat doe ik vooral thuis. En ik houd van skiën. Daar ben ik op
mijn vierde jaar al mee begonnen en ik ben ook een paar
keer bij een wedstrijd eerste geworden.’
Lees je ook wel eens?
‘Ja, ik lees nu het boek Maanrovers uit de serie Dolfje
Weerwolfje.’
Speel je ook computerspelletjes?
‘Meestal Roblox en soms een paardenspel. Allemaal op
mijn telefoon.’
Welke muziek vind je leuk?
‘Ik zing vooral de muziek van Dua Lipa.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Ik kijk iedere dag naar Klokhuis en naar het Jeugdjournaal.
En verder kijk ik vooral naar Netflix.’

Wie zou je een dagje willen zijn?
‘De koningin. Gewoon, omdat ze altijd heel mooi is gekleed.
Daar houd ik van. En ze heeft ook mooie sieraden om.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Mijn sproetjes. Mijn tanden vind ik niet zo leuk, die steken
een beetje naar voren. Maar ik ben nog aan het wisselen.
En ik ben altijd heel vrolijk.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Ik heb een heel mooi muizenhuis. Dat zijn allemaal kleine
knuffeltjes. Het huis was eerst roze en voor de Barbies
bedoeld, maar nu is het voor de muizenfamilie. Mama en ik
hebben het helemaal geverfd en samen opgeknapt.’
Wat vind je leuk aan je moeder?
‘Dat ze altijd heel mooi gekleed is en dat ze zo lief is.’
Wat vind je leuk aan je vader?
‘Hij is heel handig en heeft voor ons een boomhut
gemaakt. Hij maakt allemaal leuke dingen.’
Wat is je lievelingseten?
‘Pasta met pesto en op zondag een croissantje met een
eitje, jus d’orange en een kaneelbroodje. En ik houd van
smoothies. Die maak ik zelf. Eentje met yoghurt, banaan
en jus d’orange.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan ben ik stagiaire bij een school en aan het studeren
voor juf. Ik woon op een studentenkamer.’

Speel je ook wel eens op straat?
‘Ja, met Elin en Maartje. We gaan vooral naar mijn oude
school, de Lanteerne. Daar staat een familieschommel en
dan gaan we een beetje schommelen en kletsen.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Oostenrijk, daar gaan we ieder jaar skiën. Dit jaar gaan we
naar Griekenland in de meivakantie. Dat lijkt me echt een
bijzonder land.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je leuk vindt, wat
zou je dan gaan doen?
‘Naar een pretpark met de hele familie. De Efteling, maar ik
zou ook heel graag naar Toverland gaan.’
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Operatie Regenpijp
Duurzaam Hees afgerond
Vorig voorjaar ging Operatie Regenpijp van Duurzaam Hees
van start. We hebben steeds vaker te maken met flinke
hoosbuien en het regenwater komt dan grotendeels in het
riool terecht. Daardoor kan het riool overbelast raken met
als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kelders en
natte voeten. Het afkoppelen van regenpijpen voorkomt dit.
Daarnaast helpt het ook om het grondwater op peil te houden en dat is erg prettig voor de planten en bomen in de wijk.
Na een goed bezochte digitale informatieavond in het voorjaar
van 2021, die we met studenten van de opleiding Stad en Mens
van (toen nog) Helicon hebben georganiseerd, konden bewoners
met belangstelling zich melden bij Duurzaam Hees. We hoopten
dat corona wel snel weg zou zijn en dat we dan aan de slag zouden kunnen.
Er was veel animo, ook al omdat het afkoppelen van regenpijpen
of het plaatsen van regentonnen geen dagelijkse kost is voor
bewoners, en een duwtje in de rug hierbij wel handig kan zijn.
Zo ook voor mij, inwoner van Hees en voorzitter van Duurzaam
Hees. Duurzaam Hees werkte voor deze actie samen met
Lentekracht voor de uitvoering en met de gemeente Nijmegen
voor de mogelijkheid tot subsidie. Omdat we bij alle adressen de
situatie moesten bekijken en de mogelijkheden bespreken met
de bewoners, duurde het tot het najaar voordat we aan de slag
konden gaan. De bewoner kreeg precies te horen of er een regenpijp afgekoppeld kon worden en hoe. Ook keken we desgewenst
of een regenton mogelijk was of dat er andere maatregelen
voor het afvoeren van het water noodzakelijk zouden zijn. De
gemeente gaf aan welke mogelijkheden voor subsidie er waren.
Van de 41 adressen die we bezocht hebben, zijn er 28 subsidieaanvragen voor het afkoppelen van één of meer regenpijpen binnengekomen bij de gemeente. Een deel hiervan is al uitgevoerd
en een aantal is nog in uitvoering. Een aantal mensen is zelf aan
de slag gegaan, anderen lieten het plaatsen van een regenton en
het afkoppelen over aan TonTon Regenton. Duurzaam Hees heeft
heel wat foto’s ontvangen van regentonnen van inwoners.
In mei 2022 rondt Duurzaam Hees formeel Operatie Regenpijp
af. We kijken met tevredenheid terug op de resultaten die,
ondanks de lastige coronaperiode, behaald zijn in de wijk.
Met dank aan de actieve houding van de inwoners zelf. Ook
bedanken we Lentekracht voor hun bijdrage en kennis. En
natuurlijk Sjoerd Hoenselaar van het Waterservicepunt van de
gemeente Nijmegen, voor de coöperatieve afhandeling bij de
subsidieaanvragen.
Namens Duurzaam Hees, Marion Doveren, voorzitter
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V IJF TI G
T I N T E N
G R O E N
Cor van der Donk

De frisgroene blaadjes schitteren in de zon. Corona is wereldwijd op zijn
retour. Alle reden voor een optimistische column. Helaas.
Terwijl het toch erg dicht onder mijn huid zit ga ik u niet vervelen met het
zoveelste commentaar op de oorlog in Oekraïne. Wat mij vandaag puzzelt
kan aan de basis van oorlog liggen, namelijk boosheid. Niet de bevrijdende, kortdurende boosheid, maar de ongezonde boosheid die zich vastzet.
Gisteren ving ik in het voorbijlopen een flard op van een gesprek tussen
twee mannen: “En toen zei die ambtenaar tegen mij dat ik … moet doen en
toen zei ik hem: het enige dat ik moet doen is ademhalen. En als je niet je
bek houdt trek ik je over de tafel”. Mogelijk een beroepsdeformatie, maar
ik meende aan het gezicht van ‘de ontvanger’ iets anders gezien te hebben
dan ‘de zender’ beoogde. Mij bekroop althans een gevoel van gêne.

De gemeente Nijmegen neemt
dit jaar grootschalig initiatief tot
gezamenlijke inkoopacties voor
warmtepompen en isolatiemaatregelen. Dit in het kader van gasbezuiniging en klimaatbeheer.
Op dinsdag 24 mei om 19.30 uur is
een digitale voorlichtingsavond
over (hybride) warmtepompen.
Op woensdag 22 juni om 19.30 uur
is er een digitale voorlichtingsavond over muur-, vloer-, dak- en
glasisolatie.
Kijk voor meer informatie op
regionaalenergieloket.nl/
nijmegen/acties en meld je aan
voor de avond naar keuze. Daarna
kun je een persoonlijke offerte
ontvangen of een afspraak maken
voor een woningopname. Nu de
gemeente Nijmegen deze acties
inzet, zal Duurzaam Hees dit niet
ook op wijkniveau doen.

En dan de keeper van Veendam over Johan Derksen: ‘Niemand die nog
durft te vertellen wat hij echt denkt. Dat deed Derksen wel!’ (einde
citaat).
Het lijkt ineens over mogen, durven en kunnen vertéllen te gaan, terwijl
het volgens mij over het dénken zelf gaat. Te denken dat er een noodzaak
is om de doorgaans flauwe, in dit geval misselijkmakende verhalen op
televisie te moeten vertellen … dat dénken roept vraagtekens op.
En ja, we moeten elkaar niet constant de maat nemen en ja, we moeten
gedrag in een context en in de tijd weten te plaatsen, maar daarmee is
hufterig gedrag niet goedgepraat. Is de woke-cultuur niet vooral bedoeld
als oproep tot alert-zijn en voortschrijdend inzicht?
Hoe dan ook: mensen boos omdat Johan de mond gesnoerd is; mensen
boos omdat hij zijn mond opendeed. Mensen boos omdat de media er
zoveel aandacht aan besteden. Bennie Jolink ook al boos. Boosheid zet
zich vast in een eigenwijze verongelijktheid en leidt zelden naar reflectie
op eigen gedrag.
De Gelderlander geeft de oplossing: ‘Mediteren is goed voor het brein. Het
vermindert de grijze massa in de rechteramygdala en dat wijst weer op
vermindering van stressvolle ervaringen.’
Helaas is Oekraïne hier nu niet mee geholpen en komen woorden als
reflectie en meditatie niet voor in het brein van Poetin.
Gelukkig schitteren er nog steeds frisgroene blaadjes in de zon.

MEDITATIE IS DE BRIES DIE NAAR BINNENWAAIT
ALS JE HET RAAM OPEN LAAT.
Jiddu Krishnamurti
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< advertenties van sponsoren >
De redactie draagt deze sponsoren 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!

te huur: groeps- en praktijkruimte

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

www.terra-nijmegen.nl • info@terra-nijmegen.nl
024-3780488 | 06-23615900
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
: 06 13162140
E : info@massagepraktijkhees.nl
W : www. massagepraktijkhees.nl
M

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs
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Uw advertentie in

de Stenen Bank?

Dat kan!

Bel of mail voor meer
informatie:
024-3779839 | secretariaat@
dorpsbelanghees.nl
of kijk op onze website:
www.dorpsbelanghees.nl

< advertenties van sponsoren >

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

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Voor meer
informatie kunt
u bellen met:
(024) 377 40 03

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> 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
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< advertenties van sponsoren >

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.nl

Uw advertentie in

de Stenen Bank?

Dat kan!

Bel of mail voor meer
informatie:
024-3779839 | secretariaat@
dorpsbelanghees.nl
of kijk op onze website:
www.dorpsbelanghees.nl

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

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

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

Penningmeester

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,
Irma Bogers, Cor van der Donk, Dick van Eck, Sanne Geurts, Harry Havekes,
Marie-José Kommers, Manuel Kurpershoek, Kwan, Jacques de Vroomen,
Simone Weijs | advertenties: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

financien@dorpsbelanghees.nl
IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 4 augustus 2022 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

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

Focusgroepen/contactpersonen

communicatie@dorpsbelanghees.nl

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

Lid worden?

Wijkagenten: 0900-8844

Redactieadres van de Stenen Bank
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Algemeen adres voor publicaties (incl. website en nieuwsbrief)

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, Bredestraat 31, 6542 SP Nijmegen
secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Bezoek de website
en volg de vereniging op facebook

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 bel 14 024.

Wijkregisseurs Nijmegen-Nieuw-West (Hees en meer):
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman
Projectmedewerker: Sara Boumghait
mail wijkregisseurwest@nijmegen.nl, of bel 14 024.

www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees
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Voor u gesignaleerd
Van spoor tot stier
Na het accepteren van het
burgerinitiatief in februari (zie
de vorige Stenen Bank), wordt
er de komende tijd onderzoek
verricht naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het
Spoor-Stier traject (Tweede
Oude Heselaan, Molenweg).
Eind van dit jaar moeten
de resultaten duidelijk zijn.
Voor 2023 staat er groot
onderhoud gepland voor de
Molenweg (het traject DriveInn en de kruising met de
Wolfskuilseweg).

Recreatief 50+ volleybal in Hees
Wil je ook op een sportieve manier kennismaken met Hees? Wij – mannen en vrouwen, 50+
– spelen met veel plezier volleybal elke dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de gymzaal van basisschool De Lanteerne (Florence
Nightinggalestr. 3). Heb je zin en wil je komen
kennismaken, neem dan contact op met Paul
Ligthart, Uranusstraat 32,
(06) 3005 8927 of via
uranus32+volley@gmail.com.
Je bent van harte welkom!

Petanque (jeu de boules)
Petanque is een sport die in 1907 in het zuiden van Frankrijk is ontstaan. Vele mensen beoefenen deze sport tijdens hun vakantie in
Frankrijk. Ook in Hees is het mogelijk het spel te spelen, en wel in
het Distelpark. Een leuk weetje: dit jaar viert de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB) het 50-jarig bestaan. Van 13 tot 17 juli vindt ter
ere van dit jubileum het EK petanque in Nederland plaats, en wel
in Den Bosch. Meer informatie: www.njbb.nl. ‘De Valkatties’ is de
Nijmeegse petanque-vereniging, zie www.valkatties.nl

De stille kracht(en)
Een editie van de Stenen Bank vullen met tekst & beeld is één
ding, het laten drukken is óók zoiets. Maar wanneer de Stenen
Bank uiteindelijk niet op de deurmat valt, is al het voorwerk voor niets geweest. De afgelopen 10 jaar hebben Bart,
Matthijs en Dirk deze nobele taak op zich genomen. Tijd nu
om het stokje over te dragen. Ontzettend bedankt jongens!
Veel plezier met uw Stenen Bank

