
  Bachcantates > zondagen 11 december, 8 januari, 12 februari en 12 maart om 19.30 uur in de Petruskerk  

  Kunsttentoonstelling ‘Leven en Dood’ van Andreas Hetfeld  > op zondagen 20 november (opening), 27 november, 

4 en 11 december in de Mariakapel van Sancta Maria. Zie www.mariakapel.org    Kribjesroute > van vrijdag 23 december 

t/m zondag 6 januari    Midwinter-/Nieuwjaarsborrel voor Hees > zaterdag 7 januari, 16.00-18.00 uur bij Sancta Maria 

Kerstmis is een feest van saamhorigheid en licht en dat komt 
enorm tot uiting tijdens de Kribjesroute in het prachtige Hees. 
Struinen langs nostalgische, vrolijke, duurzame, romantische 
en grappige stalletjes is een feest voor jong en oud. De kerst-
lichtjes in huizen en tuinen zorgen voor de gezellige sfeer. Ieder 
jaar trekt de Kribjesroute honderden bezoekers; niet alleen uit 
de eigen wijk, maar uit heel de stad komen mensen genieten 
van de kribjes. Bij iedere kerststal is een letter en als je ze alle-
maal hebt verzameld, kun je de spreuk oplossen en inleveren. 
Vorig jaar wonnen buurtbewoners een heerlijke slagroomtaart. 
Dit jaar is de opening op vrijdag 23 december bij de Petruskerk, 
met een optreden van het ‘Koor van de straat’ en het aan-
steken van een ster. Op zaterdag 7 januari is de feestelijke 
afsluiting, die gecombineerd wordt met de nieuwjaarsborrel 
(Midwinterborrel) van de dorpsvereniging: een feest voor jong 

en oud met glühwein, warme chocomel en versnaperingen. 
Inmiddels zijn tientallen bewoners druk in de weer om een 
mooie kerststal in de voortuin of  achter de ramen te maken. 
Wilt u ook meedoen? Kijk dan op kribjesroute.nl en meld u 
aan. Op deze website vindt u alle informatie over de route, de 
historie van de route, de sponsoren en uitleg over de puzzel-
speurtocht. Wilt u meedoen en heeft u zelf geen kribje? Dan 
kunt u er van ons een lenen!

De Kribjesroute Hees is drie jaar geleden bedacht en opgezet 
door Irene van Dongen. Zij liet zich inspireren door de talrijke 
kribjesroutes in Brabant en Limburg en vond dat Nijmegen er 
ook eentje moest hebben. En dat is meer dan gelukt, want de 
Kribjesroute is inmiddels een begrip in Hees en daarbuiten en 
trekt ieder jaar vele bewoners en omwonenden.  ◼

Het bestuur nodigt alle Heesenaren van harte uit op de nieuwjaarsborrel van onze vereniging. Dit jaar wordt 
de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Dorpsbelang Hees gecombineerd met de afsluiting van de Kribjesroute, 

op 7 januari. Wij proosten bij deze Midwinterborrel graag samen op het nieuwe jaar, op een gezond en gelukkig 2023. 
U bent van harte welkom bij Sancta Maria, tussen 16.00 en 18.00 uur.

In dit nummer

… staan de aflopende herfst, de aanstaande Kerst en ook de wellicht komende winter centraal. Dat laatste hangt 
natuurlijk af van hoe het gaat met de broeigassen. Verder dit keer ook aandacht voor cultuur en geschiedenis, voor 
Dominicanessen, ondergrondse restanten en bovengrondse plannen. Ook de natuur komt ruim aan bod met aandacht 
voor pullen, poelen, geiten en ander weidegeluk. Rest ons enkel nog alle inwoners van Hees, groot en klein, oud en jong, 
een vrolijke Kerst en een voorspoedig 2023 te wensen. 

Kribjesroute zorgt voor saamhorigheid in Hees

Dit jaar recordaantal kribjes te bewonderen
De kerstvakantie is traditiegetrouw de tijd van de Kribjesroute in Hees. Die zal dit jaar van 23 december tot en met 
6 januari worden gehouden. De opening is op vrijdag 23 december bij de Petruskerk met een kerstoptreden van het ‘Koor 
van de straat’ en het aansteken van een ster. Op 7 januari volgt dan de Midwinterborrel in Sancta Maria. De organisatie 
van de Kribjesroute hoopt dit jaar op tweehonderd deelnemende bewoners die een kerststalletje achter het raam of in 
de tuin willen plaatsen. Hopelijk doet u, net als de meer dan 120 bewoners van vorig jaar, dit jaar ook mee!

winteragenda

tekst | Chantal de Hommel
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Een lijdend voorwerp 

‘Wat schrijf je eigenlijk?’ vroeg de Oudste Kleine 
aan me. 
De stilte die over mijn lippen rolde, bleef maar rol-
len, want ik heb werkelijk geen idee hoe die vraag 
te beantwoorden. Het is geen proza, geen poëzie 
en het zijn zeker ook geen diepzinnige, filosofische 
beschouwingen die ik schrijf. Ik schrijf niet over de 
actualiteit en niet over het verleden. Maar als ik de 
stukjes voor de Stenen Bank van de afgelopen zeven 
jaar naast elkaar leg, dan zou ik kunnen zeggen dat 
ik kleine momenten uit ons leven vastleg. Maar 
geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om de 
Oudste Kleine te vertellen dat ik over haar en haar 
broertje schrijf. Want dan volgt er geheid een preek 
over privacy, kinderrechten, informed consent en 
wordt er compensatie geëist in de vorm van zak-
geldverhoging. Voor je het weet raken we dan ver-
strikt in een neerwaartse spiraal van inflatie, prijs-
stijgingen en indexatie en bouwen we in een mum 
van tijd een torenhoge schuld op bij de Oudste 
Kleine, waar ze 33 procent rente over rekent. We 
zullen telkens om uitstel van betaling moeten 
vragen en zij zal in ruil voor haar coulance steeds 
meer eisen aan ons stellen. Dan moeten we drie 
maaltijden per dag voor haar koken, de vloer waar-
op ze loopt poetsen, vegen, dweilen en haar sokken 
wassen. Vooral dat laatste bezorgt me rillingen. De 
Oudste Kleine trekt namelijk dagelijks zo’n zeven 
paar sokken aan, niet omdat ze structureel koude 
voeten heeft of omdat haar schoenen altijd te 
groot zijn, maar omdat sokken gedurende de dag 
op miraculeuze wijze van haar voeten afglijden (en 
uiteraard o-v-e-r-a-l door het huis belanden). Nee, 
daar kunnen we niet aan beginnen; dat moeten 
we koste wat het kost zien te vermijden. Dus zit er 
niets anders op dan angstvallig de brievenbus in 
de gaten te houden en de Stenen Bank alleen in het 
diepste geheim te lezen, tenminste uit het zicht 
van de Oudste Kleine. 
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Gemeente Nijmegen 
helpt u de winter door 

Heeft u geldzorgen door de hoge energiekosten? 

Gemeente Nijmegen helpt inwoners, ondernemers en 

instellingen die financiële problemen hebben door de 

gestegen energieprijzen de winter door. Tot 31 maart 

2023 biedt de gemeente u extra hulp aan. Onder andere 

met een noodfonds voor inwoners, het openstellen van 

openbare gebouwen en met energiebesparingstips. 

Geldzorgen? Wij helpen u
Heeft u geldzorgen of komt u financieel in de knel door 
de gestegen energiekosten? Om u als inwoner zo goed 
mogelijk te helpen, is het belangrijk dat u zich op tijd meldt. 
Bijvoorbeeld bij een Stip of financieel expert in de wijk. 
Medewerkers helpen u dan met uw geldzorgen. Zij kunnen 
ook extra hulp bieden vanuit het steunfonds voor inwoners 
dat de gemeente heeft ingesteld voor de winterperiode. 
Ook voor instellingen en verenigingen is een noodfonds 
ingericht voor de winterperiode. U kunt zich hiervoor aan-
melden via uw vaste contactpersoon bij de gemeente.

Openstellen van openbare gebouwen
Zit u vanwege de energiekosten thuis in de kou? Dan kunt 
u binnenkort terecht bij wijkcentra en ontmoetingsplek-
ken in de wijk. U hoeft dan thuis minder te stoken, zit niet 
in de kou en kan elkaar hier ontmoeten. Per stadsdeel of 
wijk is er aanbod op maat. Zoals een kopje koffie, een soep-
je of een buurtactiviteit. Kijk voor een overzicht van loca-
ties en hun aanbod op: nijmegen.nl/dewinterdoor.

Besparen op uw energierekening? 
Met kleine aanpassingen kunt u al energie besparen. U 
bespaart al veel energie als u bijvoorbeeld alleen de ruimte 
verwarmt waar u bent, ’s avonds de gordijnen dicht doet 
en korter doucht. Meer weten over besparen op uw ener-
gierekening? Kijk op nijmegen.nl/energietips.

Ondernemerspunt Geldzorgen
Bent u ondernemer in Nijmegen en heeft u geldzorgen? 
Op tijd hulp zoeken geeft rust. Maak een afspraak met het 
OndernemersPunt Geldzorgen. De medewerkers helpen 
u om weer grip te krijgen op uw geldzaken. Zij kunnen u 
financiële steun, advies en administratieve hulp aanbie-
den. Mail naar ondernemerspunt@nijmegen.nl of bel 
024 - 329 98 00.

Ga voor meer informatie naar: nijmegen.nl/dewinterdoor

ICT ondersteuning gezocht
Wie zou ons willen helpen met het beheren 

van e-mailadressen, software en andere 
eenvoudige ICT-zaken? 

Graag contact opnemen met Jan Mengde,
jan.mengde@dorpsbelanghees.nl
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Het bekijken van een eenzaam ransuiltje, een soort die vrij 
algemeen in onze buurt lijkt voor te komen, maar die zich 
zelden goed laat zien, is wat mij betreft nog wel te verant-
woorden. Deze prachtig getekende uil met zijn parmantige 
oorpluimpjes en indringende oranjegele ogen werd al 
gauw door ons gesignaleerd. Inmiddels gingen voordeuren 
open en stopten geïnteresseerde voorbijgangers om mee 
te genieten. De dagen daarna zat die uil daar maar onver-
stoorbaar op zijn tak. Diverse leden van ons natuurwaar-
nemingsgroepje zijn op verschillende momenten ook een 
blik komen werpen op deze tot de verbeelding sprekende 
soort. Gewetensvraag: hebben we nu toch aan een lokale 
vorm van twitching gedaan?

Er rest nog één vraag: wat heeft zo’n uil nou te zoeken op 
die plek? Ik lees op de website van SOVON dat het om een 
(relatief) jonge zwerver kan gaan. Zelf denk ik dat het best 
wel eens één van de (ouder)vogels kan zijn die zich eerder 
dit jaar succesvol hebben voortgeplant in onze wijk. Op die 
website las ik ook dat het helemaal niet goed gaat met de 
ransuil als Nederlandse broedvogel (staat van instandhou-
ding: zeer ongunstig). We moeten onze Heese uilen dus 
koesteren en ervoor zorgen dat ze voldoende groene ruim-
te behouden om in te foerageren en broeden.

Op het moment dat ik dit schrijf, is onze buurtuil weer 
gevlogen. Het enige wat ik u nog als (schraal) alternatief 
kan bieden: de braakballen liggen nog steeds onder 
de bewuste boom. Ook interessant om eens te 
bestuderen.  ◼

Natuurwaarnemingen in Hees

Ransuil

Soort: Ransuil (Asio otus)
Zeldzaamheid: (nu nog) vrij algemeen, maar uiterst 
kwetsbaar
Locatie: Bloemendaalseweg
Waarnemer: Toine en vele anderen, met dank aan Sander

Op 22 oktober ontving ik een berichtje van Sander. Hij is 
net als ik lid van de werkgroep Leefomgeving en wist dat 
ik een bovengemiddelde interesse aan de dag leg voor de 
levende natuur. Hij wist mij te melden dat zich bij hem om 
de hoek, in een boom langs de Bloemendaalseweg, een 
ransuil bevond. Later op die dag ben ik met de kinderen 
uiteraard een kijkje gaan nemen bij deze wat onwaar-
schijnlijke uilenrustplaats. Ik had tot dan toe pas één keer 
een ransuil gezien: drie takkelingen – zo noemt men jonge 
uiltjes – die zich tijdens de Vierdaagse enkele dagen luid 
piepend in ons Kometenpark ophielden.

Laat ik vooropstellen dat ik als rechtgeaarde natuur-
liefhebber de lol niet inzie van het zogeheten twitchen, 
wat erop neerkomt dat op soorten jagende vogelaars 
er massaal op uit trekken om een zelden of nog nooit in 
Nederland waargenomen soort te aanschouwen/af te vin-
ken. Het resultaat, tientallen tot soms honderden fotogra-
ferende mensen die zich verdringen om een verdwaalde 
roodkeelnachtegaal of balkanbergfluiter, staat voor mij 
ver af van een authentieke natuurbeleving.
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Column |
Henk Termeer

Is Hees nog niet vol genoeg?

Met de term ‘Hees’ gaf men in de middeleeu-
wen juist lege, onbewoonde gebieden aan, 
stukken land waarop alleen wat struikgewas 
groeide. In de 13e eeuw vonden hier de eerste 
ontginningen plaats en daarna volgde de bouw 
van enkele keuterboerderijen en een kapel. 
De bebouwing nam eeuwenlang nauwelijks 
toe. Dat kwam doordat vijandelijke legers het 
ommuurde Nijmegen herhaaldelijk belegerden 
en dan het omliggende Schependom brand-
schatten en plunderden. Rond 1700 lieten rijke 
Nijmegenaren in Hees hun eerste buitenverblij-
ven bouwen om ’s zomers niet in de stinkende 
stad te hoeven wonen. Zo kreeg het gehucht 
Hees een gemengde bevolking van katholieke 
boeren en tuinders en veelal protestantse villa-
bewoners en na 1800 ook nogal wat oud-koloni-
alen. Met de komst van trein, tram en auto werd 
het nog altijd groene Hees snel beter bereikbaar, 
vooral nadat de vesting Nijmegen rond 1875 
werd opgeheven. Het eerder beknelde Nijmegen 
dijde snel uit en vond in Hees plek voor kloos-
ters en studiehuizen en voor nieuwe industrie 
en arbeiderswoningen in Waterkwartier en 
Wolfskuil. Maar het waren toch vooral de grote 
WO2-vernietigingen in de binnenstad die na 
1945 zorgden voor de grootschalige bouw van 
nieuwe wijken rondom Hees: Heseveld en 
Jerusalem. Pas sindsdien werd het landelijke 
Hees echt een stadswijk, die dankzij de inspan-
ningen van de Vereniging Dorpsbelang Hees een 
deel van haar dorpse en groene karakter wist te 
behouden. Maar juist die essentiële groene en 
landelijke omgeving komt de laatste jaren in de 
gevarenzone. Dat komt doordat de laatste grote 
tot dan toe onbewoonde arealen in de kern van 
Hees met woningen bebouwd dreigen te gaan 
worden: de tuin van het St. Jozefklooster (in feite 
het laatst overgebleven landgoed Andelshof), 
het daarop aansluitende terrein van Zwembad 
West en op termijn ook het heel nabije kassen-
complex achter de Petruskerk. Als die allemaal 
zonder overkoepelend plan stuk voor stuk en ad 
hoc bebouwd gaan worden, dan is het met het 
groene karakter van Hees gedaan.

In het karakteristieke gebouw van Sancta Maria aan de 
Bredestraat groeit een ‘minimaatschappij’. Er wonen en werken 
mensen van nul tot in de tachtig, zorgdragers en zorgvragers, 
denkers en doeners, zoekers en zieners.

Het wordt steeds meer een huis waar bewoners met elkaar delen wat 
ons raakt, ontroert, maar ook verontwaardigt en boos maakt, waar ons 
verlangen gewekt wordt. We onderzoeken onze ervaringen in kunst, 
geloofsverhalen en de ons omringende natuur om ons leven telkens 
weer in beweging te zetten. We doen dit in Nijmegen, om te beginnen 
met onze buren uit de wijk Hees. Voor hen willen we een ontmoetings-
plaats zijn. De bewoners van de appartementen vormen de vaste kern. 
Alle beschikbare woonunits in het pensionaatsgebouw zijn in gebruik 
genomen voor een nieuw thuis.

Ook zijn er al ondernemers in ons midden:
–  Het atelier van kunstenaar Andreas Hetfeld.
–  Het ouderinitiatief Samast, dat samen met begeleiders van 

Stapz begeleid wonen voor hun kinderen mogelijk maakt op de 
zolderverdieping.

–  Firma Vriendschap, die nu al regelmatig de catering in huis verzorgt.
–  Vita community wil samen met studenten en twintigers zoeken 

naar zingeving.
–  Entrea Lindenhout voor jonge moeders die samen met hun kindje 

geholpen willen worden in het zelfstandig wonen en opvoeden.
–  Kinderopvang Ikke, die nu nog in de tijdelijke voorziening voor de 

kapel is gehuisvest.
–  Het kantoor van de Dushi-huizen. Een Dushi-huis biedt kinderen 

die niet meer thuis kunnen wonen een veilige woonplek volgens de 
Dushi-methodiek.

–  Het kantoor van de Stichting Liz, die ouders van een gehandicapt 
kind ondersteunt om hun kind zo goed mogelijk mee te laten doen 
in onze maatschappij.

–  Douwe en Ella bereiden met hun initiatief Douwel een voedselbos 
en biologische moestuin voor.

–  De villa wordt nu verbouwd en daar zal Prolis zich gaan vestigen. 
Prolis biedt specialistische ambulante begeleiding voor kinderen tot 
24 jaar met ADHD, autisme, angst, depressie, ouder-kindproblemen 
en schooluitval.

De Mariakapel moet steeds meer het hart van onze organisatie gaan 
vormen. Hier vinden ontmoetingen, voorstellingen, vieringen en 
overleggen plaats. Hier wordt het ‘Sancta Maria’-verhaal gelezen, 
gespeld, gezongen, ondervraagd, uitgelegd, betwijfeld, aangevochten, 
bepleit, en weer gezongen alsof het leven ervan afhangt. Stadsklooster 
Mariken verlaat de vertrouwde Boskapel aan de Graafseweg en wil hier 
vanaf Kerst 2022 een verbindende rol spelen.  ◼

De ontwikkeling van 
Sancta Maria

tekst | Joop Haverkort en Esmeralda Genemans
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Leerlingen Lanteerne leggen bloemen bij plaquette 
Heese oorlogsdoden (2019)

Ondergronds Hees 
tekst | Henk Termeer 

Bovenstaande fascinerende kaart laat zien op welke plek-
ken er in Hees munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden zijn. Het is een ingezoomd deel van een zogehe-
ten ‘ruimingskaart’. Die beslaat trouwens heel Nederland 
en wordt uitgegeven door een bedrijf met de fraaie naam 
BeoBOM, “Adviseur in alle vraagstukken rond ontplofbare 
oorlogsresten”. Daaronder vallen niet enkel bommen en 
granaten maar ook vliegtuigwrakken, land- en riviermij-
nen en kleinere munitie. De hier getoonde ruimingskaart 
is nog verder inzoombaar en laat dan tot op perceelniveau 
allerlei details zien. Waar luchtaanvallen hebben plaats-
gehad, waar Duitse munitiedumps zijn gevonden, waar 
mijnenvelden hebben gelegen en waar militaire vliegvel-
den lagen. Verder toont de kaart welke vooronderzoeken 
Rijkswaterstaat al heeft verricht (blauw gearceerd: met 
name Waal en Maas-Waalkanaal inclusief oevers), in welke 
stadszones er al ander vooronderzoek heeft plaatsgevon-
den (in groen: met name haven- en industrieterreinen, 
spoorwegterreinen) en vooral ook op welke plekken de 
Explosieven Opruimingsdienst (EOD) munitie of explosie-
ven heeft aangetroffen, geruimd en daarover een ruim-
rapport heeft opgesteld. Voor Hees en Nijmegen-West 
zijn dat er al enige honderden. Geen wonder als je weet 
dat de EOD-website vermeldt dat die dienst in Nederland 
per jaar gemiddeld nog 2.500 explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog opruimt. En dat na bijna tachtig jaar!

Met deze ruimingskaart en andere opsporingsdiensten wil 
het bedrijf BeoBOM zorgen voor veilige woon- en werk-
plekken. Gedegen onderzoek (historisch en ter plekke) 

voorkomt dat bouwwerkzaamheden stilgelegd moeten 
worden als gevolg van een toevalsvondst. “In een his-
torisch vooronderzoek of risicoanalyse bekijken wij de 
risico’s voor uw project. Zo kom je niet voor verrassingen 
te staan”. Daarmee vormen de BeoBOM-werkzaamheden 
een aanvulling op die van de veel bekendere militaire 
organisatie EOD. Die heeft dus nog steeds heel veel werk 
aan het ruimen van de resten van WO2, maar komt ook 
bij actuele explosiedreigingen (bomaanslagen, verdachte 
pakketten) in actie.

Al die soorten oorlogstuig trekken door de Oekraïne-
oorlog veel meer publieke aandacht dan in tientallen jaren 
het geval is geweest. Daarbij moeten we wel bedenken dat 
de vernietigingskracht van de huidige moderne wapens, 
tanks, explosieven én ook kernwapens vele malen groter 
is dan die van tachtig jaar geleden. Bovendien bestookt 
men elkaar momenteel ook met nieuwe wapens als lucht-
doelraketten, lasergestuurde kruisraketten en onbeman-
de drones. Gelukkig is er alleen nog maar gedreigd met 
de inzet van (tactische) kernwapens; die zijn vooralsnog 
alleen in 1945 tegen Japan gebruikt. 

In ons land duurde het eerst vijftien jaar om de oorlogs-
schade te herstellen (1945-1960) en na tachtig jaar zijn we 
nu nog steeds bezig met het wegwerken van de explosieve 
erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Zolang werken deze 
gevolgen van oorlog dus door. Laten we ook daarom hopen 
en wensen dat de vijandelijkheden in Oekraïne spoedig 
zullen eindigen.  ◼

Leerlingen Lanteerne leggen bloemen bij plaquette 
Heese oorlogsdoden (2019)
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De pen op de tong
Poëzie uit of over Hees

Dit keer eigengemaakte gedichten van leerlingen van De 
Lanteerne en van De Zonnewende. Die droegen ze voor op zon-
dagmiddag 25 september in de Petruskerk bij de herdenking 
van de Heese oorlogsdoden. Ook lazen ze daar de namen voor 
van alle zestig oorlogsdoden. Van De Zonnewende kregen we 
de volgende teksten van hun gedichten opgestuurd. Ze laten 
zien dat zo’n herdenking hen aan het denken zet over wat oor-
log eigenlijk is en wat de gevolgen ervan zijn. Voorwaar een 
actueel thema!

Zinedin en Sophia

Er viel een vliegtuig uit de lucht

In de oorlog gaat alles kapot

Mensen, bomen, huizen dieren alles verdwijnt in een keer

Ik kijk in de lucht

En zie jou

Ik wil vrede

Yusuf

Kinderen waren bang

Kinderen waren verdrietig

Kinderen voelden pijn

Pijn voor verlies van alles om hun heen

Laten we voor nu lief zijn voor elkaar

Dani en Erino

De lucht zag rood

De lucht zag grijs

De lucht zag zwart

Toen stopte het geluid

Iedereen was stil

Wij zijn nu stil om te denken aan die mensen

Melat

Er was een bom gevallen

Kinderen waren geschrokken, hadden niets

Ik wacht tot ik de kinderen kan zien

Ik hoop ze in de hemel te zien

Naab heeft ook namen voorgelezen. Dit heeft ie heel 

knap gedaan; hij had er veel voor geoefend.

Zogezegd, zogenaamd

Spelling
U bent zo iemand van ‘’Ach, spelling, daar kan 
weinig mee misgaan, mijn computer houdt dat 
wel in de gaten.’’ Nou vergeet het maar. Lees 
maar eens verder.
‘De filiaalhouder van supermarkt De Tevreden 
Klant ergerde zich dood aan al die klanten die, 
nadat ze hun boodschappen hadden gedaan, 
hun winkelwagentje lieten staan waar ze het 
leeggehaald hadden. Soms heel ver van de 
winkel. Daarom besloot hij een bord naast de 
ingang van zijn zaak te plaatsen met de volgen-
de tekst:
Wilt u na gebruik uw winkelwagen in de stal-
ling plaatsen. Geld voor iedere bezoeker.
Drie dagen later ging supermarkt ‘De Tevreden 
Klant ’ failliet. Als u niet begrijpt waarom die 
zaak failliet ging, bent u waarschijnlijk een van 
die mensen die voor een correcte spelling onbe-
perkt op hun computer vertrouwen.
Maar het kan nog erger. Een foutieve spelling 
kan niet alleen tot een faillissement leiden. 
Het kan u ook een levenslange gevangenisstraf 
opleveren.
‘Ans hield van koken. Dat kon ze ook fantas-
tisch. Al op jonge leeftijd wilde zij later kok in 
een restaurant worden. Op school, tijdens de 
les in spelling, had ze er nooit haar hoofd bij. 
Zat dan vaak stiekem interessante recepten te 
bedenken. Toen ze als kok gevraagd werd bij een 
vriendenfeest, liep het echter grandioos mis. 
Dat feest leidde tot een aanklacht van ‘moord 
met voorbedachte rade’. De rechter concludeer-
de dat uit het briefje dat ze aan die rechter had 
geschreven:
Edelachtbare, ik kon er niks aan doen. Ik ver-
gaste alleen mijn vrienden op een heerlijke 
maaltijd.
En als u ook nu weer niet begrijpt waarom die 
Ans al jaren in de nor zit, maak ik me ernstige 
zorgen over u. Als de wiedeweerga bijlessen 
spelling gaan volgen.

Jacques de Vroomen
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Nacht van
de Ommetjes

2022

Als oud-inwoner van Hees is het voormalige dorp voor mij 
nog altijd herkenbaar. Ik ben geboren op de Laarsendam, 
dit was een zijweg van de Bredestraat. De Laarsendam 
liep tussen het huis van beeldhouwer Charles Hammes en 
Sancta Maria. Achter ons huis lag een grote bongerd en 
omstreeks 1960 werd in dat gebied gestart met de aan-
leg van de Energieweg. Mede door deze ontwikkelingen 
moesten wij toen verhuizen. Daarom des te leuker om dit 
jaar deel te nemen aan het Ommetje Hees.

Het was bij aankomst al een drukte van belang bij 
Zwembad West, de start van het Ommetje. Wij werden 
ingedeeld bij groep A3, in totaal waren er acht groepen. De 
avond opende met een demonstratie synchroonzwem-
men, door Daphne en Marissa van Aqua Novio’94. Een ver-
frissende start! De avond bestond voor onze groep uit vijf 
verschillende onderdelen, het was aangenaam weer en we 
gingen op pad.

Messen
Op naar de Messenslijper! Bij het betreden van de huiska-
mer stonden de banken en stoelen al klaar in de richting 
van de grote tafel, waar het allemaal zou gaan gebeuren. 
Nadat iedereen een plekje had gevonden, begon Han aan 
zijn enthousiaste verhaal over de kunst van het slijpen en 
demonstreerde hij zijn vaardigheden. Hij heeft zich vooral 
gespecialiseerd in het ambachtelijk slijpen, waarbij veel 
geduld en de juiste slijp- en wetstenen de belangrijkste 
facetten zijn. Na een welverdiend applaus voor Han gin-
gen we op weg naar de volgende verrassing.  

Muziek
Onderweg was het druk op straat, met de vele deelnemers 
aan het Ommetje en iedereen was in een goed humeur. 
Ondertussen hadden we onze bestemming bereikt en 
werden we gastvrij ontvangen door Maria José en Ton. 
We gingen kijken en luisteren naar de enige echte “Bont 
en Bluegrass“ band, helaas bleek de zangeres haar stem 

kwijt, dus de mannen moesten 
zelf aan de bak. De vier mannen 
speelden lekkere akoestische pop 
en bluegrass en leefden zich uit op 
gitaar, banjo, mandoline en dobro. Ze 
bleken ook nog goed te kunnen zin-
gen. Je kon zien dat ze al lang samen 
spelen en veel plezier hebben. Het 
publiek genoot!

Film
Op naar het filmcollege. Eenmaal buiten bleek het dit keer 
maar een kort loopje te zijn, want een paar huizen verder 
lag ons volgende doel. Door een prachtige gang bereikten 
we de achterkamer waar gastheer Ton ons welkom heet-
te. Hij gaf ons een college filmhistorie, alles was perfect 
voorbereid en aan de hand van foto’s en oude fragmenten 
vertelde hij ons over de ontwikkeling van de stomme film 
tot de huidige film. Zo weten we nu dat de kortste film nog 
geen minuut duurde en begin 1900 een kermisattractie 
was. Het was een leerzaam college.

Kapel
De volgende wandeling ging naar de kapel van Sancta 
Maria, hier werden we ontvangen door de kunstenares-
sen Mieke Lankveld en Cecile Ooms. De restauratie van 
de kapel bleek nog werk in uitvoering te zijn, maar het 
belooft heel mooi te worden. Aan de wanden hingen de 
schilderijen van Mieke, met veel zeegezichten en land-
schappen. Op tafels en pallets stonden de verschillende 
objecten van Cecile, vooral gemaakt van klei en steen. 
Beide artiesten vonden het bijzonder om in de kapel te 
exposeren, wij sluiten ons daar van harte bij aan.

We liepen vervolgens terug door het v́rijerspaadjé  naar 
de Petruskerk. Onder het genot van een drankje werd daar 
nog lang nagepraat over een geslaagd Ommetje.  ◼

Een geslaagd Ommetje Hees   tekst | Rene Elmans
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De kool en de geit sparen

huis staan kolen. We kunnen beter de geit met een stevig 
touw aan een paal binden.’ ‘Vind ik zielig voor de geit,’ 
zei Loes, ‘En moeder vindt dat zeker nog veel zieliger.’ 
‘Hé Tom, doe je ook mee,’ zei Wilma tegen haar jongere 
broer die niet leek te luisteren omdat hij met zijn telefoon 
bezig was. ‘Ik heb het gevonden,’ zei Tom. ‘Kijk ik heb op 
internet gelezen dat geiten niet van coniferen, liguster 
en van kastanjeblad houden. Ze krijgen er buikpijn van.’ 
En… zo ontstond hun plan. Van hun zakgeld kochten de 
kinderen drie flinke kolen. En ze knipten stukjes groen van 
coniferen en blaadjes van ligusterstruiken bij tuinen in de 
omgeving. Tom kwam thuis met een fietstas vol kastan-

jebladeren. Loes maakte met een broodmes een paar 
diepe sneden in een grote groene kool. Wilma en Tom 
duwden er stukjes groen van conifeer, liguster en kas-
tanjeblad in. ’s Avonds, toen het donker was legden 
ze die groene kool voor het hok van de geit die lag te 
slapen. Loes, Wilma en Tom hadden moeite om die 

nacht zelf in slaap te vallen, zo spannend von-
den ze het. De andere ochtend om zeven 

uur stonden de drie kinderen bij het 

geitenhok. Normaal sprong de geit 
op, als ze kinderen zag. Maar nu bleef 
ze sloom liggen. De kool was aange-
vreten maar niet meer dan een klein 
beetje. ‘Hé,’ zei Tom, duidelijk verrast. 
‘Ik zie geen geitenkeutels, maar wel 
zoiets als diarree.’ Er was nog nooit 
iemand zo blij geweest bij het zien 
van diarree als Tom, Loes en Wilma. 
En ’s avonds deden ze weer het-
zelfde met een spitskool. En de 
avond daarna met een halve 
rode kool. Maar na die derde 
nacht at de geit niets meer 
van de kool. Ook niet als 
de kinderen er geen 
stukjes liguster, coni-
feer of kastanjeblad in 
stopten. De geit lustte 
gewoon geen kool meer. 
Het probleem was opge-
lost. Vader en moeder 
hadden geen ruzie meer. 
Loes, Wilma en Tom had-
den de kool en de geit 
gespaard. En vader en 
moeder besloten hun drie 
kinderen die week drie-
dubbel zakgeld te geven.

Een fabel van Jacques de Vroomen
Illustraties: Manuel Kurpershoek & Simone Weijs

iet alleen kinderen, 
ook vaders en moe-
ders kunnen ruzie 
maken. De 
vader en 
moeder 
van Wilma, 
Loes en Tom 
hadden allebei 
een hobby. En die 
twee hobby’s zaten 

elkaar stevig in de weg. Moeder had een geit waar ze dol 
op was. Ze kocht nooit melk in de supermarkt want de geit 
leverde genoeg melk voor het gezin. Moeder maakte ook 
yoghurt van de melk en lekkere geitenkaas. Vader kweekte 
in de tuin rond het huis groente. Groente? Eigenlijk alleen 
maar kolen. Groene kool, rode kool, boerenkool, spitskool. 
Iedereen van de familie hield van kool. Maar vooral één 
iemand was er gek op. Misschien heb je het al geraden: 
de geit van moeder. ‘Die geit moet weg,’ had vader boos 
geroepen, toen hij voor de zoveelste keer ontdekte dat 
allerlei kolen waren aangevreten. ‘Die kolen moeten weg,’ 
zei moeder, die van haar geit bijna, niet helemaal, 
maar wel bijna, evenveel hield als van haar kin-
deren. En zo kregen vader en moeder regelma-
tig ruzie. Wilma, Loes en Tom vonden die kool- 
en geitruzies vreselijk ongezellig. Dus besloten 
zij op zolder, waar niemand hen kon horen, 
te gaan vergaderen, te bespreken 
wat ze er aan konden doen. 
‘We moeten gaas kopen’ 
stelde Loes voor. 
‘Dan kan de geit 
de kolen niet meer 
opeten.’ ‘Nee’, 
zei Wilma, ‘gaas 
is heel duur en 
hoe moet dat? 
Overal rond het 
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Hoe kwamen de Dominicanessen naar Hees? In 1846 con-
stateerde Dominicus van Zeeland, priester in Neerbosch 
en Hees, een groot tekort in het onderwijs in zijn parochie. 
Hij stuurde een brief naar de provinciaal (overste) van de 
Dominicanen, waarin hij om hulp vroeg om onderwijs op 
te zetten. De provinciaal stuurde een klein groepje zusters 
uit Rotterdam naar Neerbosch. Vanaf 1848 verzorgden 
zij daar onderwijs, aanvankelijk vooral in handwerken. 
Binnen enkele jaren waren er zo veel leerlingen dat er 
meer zusters bij kwamen. In 1853 is de congregatie van de 
Dominicanessen van Neerbosch formeel kerkelijk erkend 
als zelfstandige zustercongregatie. Zuster Ludovica Keyser 
was de eerste overste.

Groei en uitbreiding
In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide de 
congregatie snel. Naarmate katholieken meer ruimte kre-
gen in de samenleving steeg ook de vraag naar katholiek 
onderwijs. De stichting die de Dominicanessen oprichtten 
voor het geven van onderwijs vernoemden zij naar de 
Dominicaanse heilige Rosa van Lima: de Rosastichting. 
Zij stichtten een school aan de Dennenstraat, de voorlo-
per van de huidige basisschool De Lanteerne. Daarnaast 
hadden ze ook een kweekschool voor het opleiden van 
nieuwe leraressen, van wie sommigen ook toetraden tot 
de congregatie.

De groeiende vraag naar (katholiek) onderwijs was niet 
alleen in Hees/Neerbosch te merken. Vanuit andere delen 
van het land kregen de Dominicanessen van Neerbosch 
verzoeken om onderwijs te komen verzorgen. Zo breidde 
de congregatie zich uit naar onder andere Laren, Den Haag 
en Goor. Ze startten zelfs een missie naar Indonesië in de 
jaren dertig. De congregatie die zij daar stichtten bestaat 
nog steeds en is nu zelfstandig.

Naast onderwijs begon de congregatie zich in de jaren 
zestig ook te richten op andere taken, voornamelijk zorg 
en sociaal werk. De Dominicanessen van Neerbosch 

We komen er allemaal wel eens 

langs: Huize Rosa, op de hoek van 

de Dennenstraat en de Rosa de 

Limastraat. Sommigen kennen 

misschien nog de school van de 

Dominicanessen die verderop aan de 

Dennenstraat lag, de voorloper van 

De Lanteerne.

Nieuwsgierig naar de geschiedenis 

achter deze gebouwen en hun oor-

sprong sprak ik met enkele zusters 

Dominicanessen van Neerbosch en 

dook ik de boeken in. In deze editie 

van de Stenen Bank vertel ik kort de 

geschiedenis van de congregatie van 

Dominicanessen van Neerbosch, de 

volgende editie meer over de gebou-

wen.

Oorsprong
De kloosterorde van Dominicanen heeft als taak 
om “het evangelie van Jezus Christus te verkondi-
gen omwille van het geluk van mensen”*, in navol-
ging van stichter Dominicus de Guzmán (1170-1221). 
Als onderdeel van de actieve verkondiging zijn 
leden van de orde vaak actief in de gemeenschap, 
bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.

tekst | Roos Biemans

Dominicanessen in Hees: 
een korte geschiedenis

* dominicanen.nl/organisatie/wie-zijn-wij/



11destenenbank   |   december 2022

namen na de oorlog de zorg over van het ziekenhuis Sint 
Elisabeth’s gasthuis in Arnhem. Op het hoogtepunt in de 
jaren vijftig telde de congregatie van de Dominicanessen 
van Neerbosch circa 500 zusters.

Met de tijd mee gaan
De congregatie aan de Dennenstraat was vrijwel geheel 
zelfvoorzienend, dankzij de huiszusters. In tegenstelling 
tot de zusters die les gaven of ander werk buitenshuis 
verrichten, werkten de huiszusters uitsluitend in de 
gebouwen van de congregatie en in de naastgelegen tuin, 
waar voedsel werd verbouwd. Voor sommigen werd dit 
te benauwend, zij wilden ook meer buitenshuis doen. 

Gelukkig had de overste in die tijd ook oog hiervoor. De 
huiszusters die dat wilden kregen de kans om buitenshuis 
te werken of een opleiding te volgen.

In de jaren zestig kwamen er moderniseringen in de 
congregatie, onder invloed van het Tweede Vaticaans 
Concilie**. Zo besloten de Dominicanessen van Neerbosch 
dat zij zich voortaan in burger zouden kleden en niet 
meer in habijt. Het habijt zorgde soms voor een gevoel 
van afstand, door zich in burger te kleden wilden zij 
dit gevoel wegnemen. Wel bleven zij het kenmerkende 
Dominicuskruis dragen, als teken van de congregatie.

Nieuwe novicen
Zoals zoveel kloosterordes hadden ook de Dominicanessen 
de afgelopen decennia een terugloop van nieuwe novicen. 
In de jaren negentig zijn twee nieuwe novicen ingetreden, 
wat toen al een tijd niet meer was voorgekomen. Zuster 
Angèle verliet haar taak in het onderwijs om de nieuwe 
novicen te begeleiden. Recent zijn er weer drie vrouwen 
ingetreden, wat de congregatie hoop biedt voor de toe-
komst.  ◼

Met dank aan Zuster Angèle Schamp en Zuster 
Therese Mentink.
Bron: Ad Lansink, Het verleden voorbij - De toekomst 
tegemoet. Van Rosastichting naar Zorgcentrum 
Huize Rosa, 2015

**Het Tweede Vaticaanse Concilie was een grote hervor-
ming in de katholieke kerk in de eerste helft van de jaren 
zestig.

Een Dominicanenkruis is een wit en zwart fleur-de-lys-kruis dat 
wordt gebruikt door de Dominicaanse Orde of de Orde van de 
Predikheren .
Op hun wapen is dat kruis omgeven door het motto Laudare, benedi-
cere, prædicare (loven, zegenen, prediken) en bekroond door de 
achtpuntige ster, het symbool van Dominicus .

Klassenfoto van de lagere meisjesschool van de St. Rosastichting van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie 
(Dominicanessen van Neerbosch)
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Een alarmbericht in de Stenen Bank van eind 2021 met 
een dringende oproep aan ‘Hees’ om je kandidaat te 
stellen voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees trok ons over de streep: wij stellen ons kandidaat! 
Alle leden van het zittende bestuur zouden in het voor-
jaar van 2022 – om verschillende redenen – aftreden, en 
er waren nog geen kandidaten om ze op te volgen. Onze 
zo actieve vereniging dreigde (be)stuurloos te worden, 
en dat mocht niet gebeuren. 

Op 20 juni, tijdens de eerste “live” algemene vergadering 
na twee coronajaren werden we voorgedragen en geko-
zen. Een (bijna) geheel vernieuwd bestuur kon aan de slag. 
Maar …  Waar te beginnen? 

De overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur 
moest vanwege de vakantie grotendeels worden uitge-
steld tot september. Eerst maar eens informeel nader 
kennismaken, dus. In de zomer hebben we een start 
gemaakt, al waren we niet compleet. (Ook senioren weten 
van reizen!) Het was lastig dat we de kennis en routine 
van de vertrekkende bestuursleden misten. Zo liepen de 
“nieuwelingen”, van wie sommigen nog maar kort in Hees 
wonen, in de zomer enigszins te dwalen in het VDH-bos…

Inmiddels heeft de formele overdracht plaatsgevonden 
en is het nieuwe bestuur een paar maal bijeengeweest. 
Nog niet alles is op zijn plaats gevallen, maar we hebben 
uitgewisseld wat we belangrijk vinden en waar we (het 
eerst) mee aan de slag willen.  Een greep – in willekeurige 
volgorde:
–  Het bestuur bestaat nu uit allemaal senioren, dus moet 

echt weer gezocht worden naar jonge aanwas. We rea-
liseren ons dat jonge mensen vaak al stevig belast zijn 
met baan en gezin, maar het is belangrijk dat ook die 
groep is vertegenwoordigd. 

–  De opkomst bij de ledenvergadering was matig, 
ondanks de inzet van het (oude) bestuur. Een hoge 
opkomst is belangrijk voor de democratische 

legitimering van het bestuur. Het aantal leden dat een 
vergadering bezoekt moet dus echt omhoog, en bij zo’n 
grote enthousiaste vereniging moet dat ook kunnen. 
We gaan op zoek naar een andere formule.

–  De vereniging kan niet drie maanden stilliggen, ook al 
is het zomer. Er spelen urgente kwesties in de wijk en 
de politiek (lees: de gemeente) wil voor het zomerre-
ces graag nog wat zaken afhandelen. Er worden dan 
nog snel allerlei besluiten genomen en die kunnen ook 
relevant zijn voor Hees. Het is belangrijk dat we blijven 
waken, om tijdig actie te kunnen ondernemen. 

–  De vereniging kent allerlei prachtige activiteiten en er 
moet voor worden gezorgd dat die door kunnen gaan. 
Sommige daarvan zijn, na twee coronajaren, alweer 
opgepakt, andere moeten een doorstart maken met 
nieuwe vrijwilligers. Voor Bouwdorp Hees zijn nieu-
we vrijwilligers nodig om Bouwdorp 2023 mogelijk te 
maken. Werk aan de winkel ook voor het bestuur. 

–  Er zijn kopstukken weg uit het bestuur, en eigenlijk zijn 
ze onmisbaar: de vereniging heeft door de inzet van de 
voorzitter, Roel van Tiel, bijvoorbeeld heel veel werk 
verzet op gebied van leefomgeving en milieu. Ook op 
het terrein van groen en cultuur zijn grote ontwikke-
lingen in gang gezet. De nieuwe bestuursleden moeten 
zich de materie (nog) meer eigen maken om de goede 
naam van de vereniging te behouden en te versterken.

–  Er moet nog meer en beter worden gecommuniceerd 
met de actieve leden en de bewoners van Hees. Zeker 
over allerlei ontwikkelingen op het gebied van milieu, 
leefomgeving en ruimtelijke plannen. 

Zo waren onze eerste 100 dagen: nog zoekende, maar 
goed gevuld. Wij zijn onder de indruk en dankbaar voor de 
vele vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk maken. En 
we hebben veel bewondering voor het vorige bestuur dat 
een indrukwekkende vereniging aan ons heeft overge-
dragen. Het is een hele uitdaging zulke grote schoenen te 
moeten vullen. Maar we pakken het op, voortbouwend op 
wat er is en met onze draai aan nieuwe ontwikkelingen.  ◼

De eerste 

100
dagen van 
een nieuw 

bestuur
tekst | Mieke Welschen
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Eind september heeft zich een ingrijpende verandering 
voltrokken in en rondom de drie poelen in Park West. 
Wandelaars zullen zich de afgelopen weken vast hebben 
afgevraagd waarom onze fraai begroeide poelen zo zijn toe-
getakeld. De poelen zullen op termijn echter enorm opknap-
pen van deze noodzakelijke renovatie. Ze zijn verdiept, de 
oevers zijn verbeterd en er zullen ook meer schuilmogelijk-
heden voor amfibieën worden gerealiseerd, zodat hun 
voor- en najaarstrek veiliger wordt. Bovendien zijn er nieu-
we bomen en struiken aangeplant en worden de oevers 
ingezaaid met passende planten. Ton Jansen, vrijwilliger bij 
onder andere RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek 
Nederland), heeft ons daarbij ondersteund. Via deze weg 
danken wij hem nogmaals voor al zijn advies en hulp. Er 
wordt nog nagedacht over het plaatsen van een informatie-
bord, waardoor de natuurwaarde van het gebied sterker 
wordt benadrukt. We hopen dat zo’n bord hondenbezitters 
ertoe zal aanzetten hun geliefde huisdieren wat meer in 
toom te houden als het gaat om de poelen.  ◼

Wat is er in vredesnaam 
met de poelen in Park 

West gebeurd?

tekst | Toine van Gaal

Het decembernummer van de Stenen Bank. Nog 
enkele uren te gaan en dan is de deadline voor deze 
column verstreken. De lege pagina kijkt me vragend 
aan.
Licht in de duisternis?
Neij…….
Associaties met sneeuw?
Neij……..
Eindeloze mogelijkheden?
Neij…..
Deze paar regels staan er in ieder geval.
De vingers hangen stil boven het toetsenbord en 
de regels staren me boosaardig aan alsof ze willen 
zeggen: “Kom op, slappe hap! Je hebt een podium van 
minimaal een half A-viertje en dat laat je ongebruikt 
liggen?”
Welnu:

dromend, bóven op de torenhoge berg van
angst
zinloos geweld  
- wantrouwen - energiecrisis  -  
woningnood  - polarisatie  - oorlog
onbegrip - toeslagencrisis - klimaatcrisis -
               stikstofcrisis - asielcrisis – machtsmisbruik          

                    - onverschilligheid

zoek ik in de verte naar licht in de duisternis. Hopend 
dat deze puinhoop verdwijnt onder een dik pak maag-
delijke sneeuw om nooit meer terug te komen. Ernaar 
uitziend dat wanneer 22 verandert in 23 er onder deze 
laag sneeuw eindeloze mogelijkheden naar boven 
komen. Mogelijkheden die we omzetten in positieve 
acties.

HET BEGINPUNT VAN IEDERE VERANDERING 
IS VERLANGEN

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

Cor van der Donk
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Diezelfde Andreas Hetfeld is sinds februari van dit jaar 
een ‘Kunstenaar in Hees’ geworden. Hij heeft een atelier 
in Sancta Maria en exposeert er ook*. Hoogste tijd dus 
om Andreas beter te leren kennen. Het contact was snel 
gelegd, maar al gauw bleek dat hij geen tijd kon vrijma-
ken voor een interview. Een nieuw kunstwerk slokt op dit 
moment al zijn tijd en aandacht op. Wat voor kunstwerk 
wist ik nog niet, maar het moest wel (heel) groot zijn want 
hij werkte eraan op een scheepswerf. Onwillekeurig moest 
ik denken aan hoe het Romeinse masker tot stand kwam. 
Om een idee te geven: dat is zo’n vijf meter hoog en weegt 

Kunstenaars in Hees 

Andreas Hetfeld
tekst | Tony Schouten   fotografie | Andreas Hetfeld 

en Dick van Eck

Op donderdag 6 okt 2022 was ik onverwacht, samen met een groep bewoners van Sancta Maria, 

onderweg naar een scheepswerf in Millingen. Dat kwam zo. De meesten van ons kennen het kunst-

werk “Het gezicht van Nijmegen” dat aan de Waal staat, maar niet iedereen weet wie de maker is. 

Met het ontwerp, met als uitgangspunt een Romeinse gezichtshelm, won Andreas Hetfeld in 2017 de 

ideeënwedstrijd voor een kunstwerk langs de Waal. Inmiddels is het enorme masker niet meer weg te 

denken en hebben vele Nijmegenaren het in hun hart gesloten. Wie is er niet de trap op geklommen 

om door de ogen van het masker naar de stad te kijken?
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1,2 ton. Om dat te kunnen maken is Andreas indertijd uit-
geweken naar … een hal op een scheepswerf. Van daaruit 
is het per schip over de Waal vervoerd naar de plaats waar 
het nu staat, met uitzicht op de stad. Maakte hij weer 
zoiets? Nieuwsgierig nam ik Andreas’ uitnodiging aan om 
mij aan te sluiten bij een groep bewoners die bij het werk 
een kijkje mochten komen nemen. Het adres? Shipyard 
Millingen!

Groot, groter, …
Op de website van Andreas Hetfeld kun je lezen dat 
hij werkt aan een kunstwerk dat in het Victoriapark in 
Eindhoven komt te staan. Samen met twee andere kunste-
naars was hij door Philips gevraagd een ontwerp te maken. 
Andreas won de opdracht met zijn ontwerp voor een bij-
zondere buste van Gerard Philips, mede-oprichter van het 
bedrijf dat voor de ontwikkeling van Eindhoven zo bepa-
lend is geweest. Het kunstwerk is een geschenk van Philips 
aan de stad en haar bewoners. Net als het Romeinse 
masker is dit kunstwerk, met de naam “Poort naar de toe-
komst”, niet alleen bedoeld om er op gepaste afstand naar 
te kijken. Je kunt er ook in, of beter: doorheen. In de buste, 
onder het hoofd, is een doorgang, een kleine tunnel, waar 
je doorheen kunt lopen. Die doorgang wordt bekleed met 
spiegelend staal waarin de omgeving weerkaatst. Doordat 
je in beweging bent, zien de reflecties er steeds anders uit.

Om de enorme buste (hoogte: zeven meter!) te realiseren 
is Andreas weer aan de slag gegaan op een scheepswerf, 
nu in Millingen. Dáár gaan we dus heen om een kijkje 
nemen bij het werk-in-uitvoering.

Sancta Maria is het verzamelpunt, waar coördinator 
Christa Biegelaar de bewoners en enkele gasten over 
de auto’s verdeelt. Om 16.00 uur vertrekken we naar 
Millingen. Andreas wacht ons op bij de ingang van de werf. 
Hij licht toe wat we binnen gaan zien en benadrukt dat we 
moeten oppassen omdat er overal materiaal en gereed-
schap ligt. Er wordt hard gewerkt, want eind mei moet 
het kunstwerk klaar zijn. De primeur om de buste dan als 
eerste ‘af’ te zien is uiteraard aan de opdrachtgevers. Dan 
mogen we naar binnen, de grote hal in. Met bewondering 
en ontzag kijken we om ons heen. Hier wordt iets groots 
verricht!
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Voorzichtig – de vloer ligt vol met onderdelen – lopen we 
naar het kunstwerk. Het is nog (lang) niet klaar, maar voor 
wie het ontwerp kent, is de vorm al herkenbaar. Van dicht-
bij is ook goed te zien dat de buste niet massief is, maar 
wordt opgebouwd uit voorgevormde metalen ‘ringen’. Die 
ringen zijn gemaakt van cortenstaal en moeten stuk voor 
stuk op de juiste plek worden opgestapeld en aan elkaar 
bevestigd. Elk van de 500 ringen van het kunstwerk is 
anders. Om vergissingen te voorkomen liggen ze genum-
merd op de vloer van de hal. 

Terwijl we om het kunstwerk heen lopen beantwoordt 
Andreas vragen. Hoe worden de ringen aan elkaar beves-
tigd? Wordt er gelast? Waarom zit er een beetje ruimte 
tussen de lagen? Hij legt het allemaal uit.
Tot slot zijn we benieuwd hoe deze enorme buste straks 
op zijn bestemming komt. Over de weg? Of per schip, net 
als het masker? Terwijl hij op een trapje klimt om de groep 
nog eens te overzien, vertelt Andreas dat ze daar nog flink 

op puzzelen. Hij legt uit dat het kunstwerk zo is ontwor-
pen dat het in drieën kan. Dat moet het vervoer verge-
makkelijken, maar ze zijn er toch nog niet uit. Vervoer over 
water lijkt uitgesloten, want het kanaal in de buurt van 
het Victoriapark is niet goed bevaarbaar. Er wordt druk 
gespeculeerd, maar wij hebben de oplossing ook niet. Met 
dit open einde wordt het bezoek afgesloten. Nog steeds 
onder de indruk en een mooie ervaring rijker rijden we 
onder de ondergaande zon terug naar Hees.  ◼

Meer informatie over kunstenaar Andreas Hetfeld: 
hetfeld.nl
Ander werk van Andreas Hetfeld in Nijmegen: o.a. 
de Zonneboom voor het Technovium
 * Tentoonstelling “Leven & dood” ; 20 november 
t/m 11 december op zondagen van 11.00 tot 16.00 uur 
in de kapel van Sancta Maria.

GEZOCHT!
De focusgroep Luchtkwaliteit bestaat sinds 1 ½ jaar 
en heeft zich met name bezig gehouden met de APN 
(asfaltcentrale).

Maar er speelt veel meer in Hees. Denk aan de kwaliteit 
van de lucht, de bodem en het grondwater. Maar ook ver-
keer, veiligheid, geluid en stof.

Zaken die te vangen zijn in één woord: Leefmilieu.
Thema’s die permanent aandacht vragen maar soms ook 
in een korte periode concrete actie. 

Daarom zoeken wij, de Vereniging Dorpsbelang Hees, 
mensen die enthousiast zijn om zich met deze thema’s 
bezig te houden of gewoon willen meedenken of zich wil-
len inzetten voor het verbeteren van het milieu in Hees.

Wil je meedoen of meer weten? 
Neem contact met ons op.
Stuur je mail naar: j.de.kanter@dorpsbelanghees.nl 

Daarom zoeken wij, de Vereniging Dorpsbelang Hees, 
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Lies Haveman

Eten en drinken uit Voedselbos Novio
ELK SEIZOEN EEN SMAKELIJK RECEPT IN DE STENEN BANK DAT JE KUNT MAKEN 

MET MINSTENS ÉÉN INGREDIËNT UIT ONS VOEDSELBOS (OF OMGEVING)

In deze extreem droge en hete zomer heeft een bosbrand ons Voedselbos getroffen. 

De meeste bomen en struiken hebben dit gelukkig overleefd! Toch weer een heerlijk recept 

gevonden.

Ingrediënten

2 handenvol wilde planten, daar 
alleen de mooie jonge blaadjes van 
bijvoorbeeld vogelmuur, brandnetel, 
paardenbloem of duizendblad
500 gram aardappel
1 ui
1 teentje knoflook
peper, zout en nootmuskaat
boter in vlokken

Voor de saus
2 eieren
150 gram zure room
peper en zout
80 gram geraspte kaas

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Schil de aardappelen, snijd ze in heel dunne plakjes en 
bestrooi deze met zout, peper en nootmuskaat.
Zoek de wilde planten uit, was ze en hak ze fijn.
Pel de ui en knoflook, hak deze ook fijn.
Leg alle ingrediënten in lagen in een ingevette 
ovenschaal.

Voor de saus: meng de eieren, de room en de kruiden en 
schenk dit over het aardappelmengsel.
Verdeel de vlokjes boter erover en bak de schotel dan in 
40 minuten in de oven.
Strooi de kaas vlak voor het eind van de baktijd over de 
gratin en bak deze even mee.

Uit : Eetbare wilde kruiden en planten van Monika Wurft

Aardappelgratin “weidegeluk”
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Dat de samenstelling van de wijk Hees aan het verande-
ren is, was duidelijk merkbaar tijdens de derde editie van 
Happy Hees. Meer dan zeventig kinderen en driehonderd 
volwassenen genoten op de weide aan de Bredestraat van 
een kleurrijke kleedjesmarkt, de Hees-race, een bingo, 
diverse inspirerende verhalen van wijkbewoners en 
natuurlijk het deelbuffet. Het dorpsfeest Happy Hees was 
na twee jaar uitstel opnieuw een groot succes, en de stra-
lende zon hielp droeg daar natuurlijk flink aan bij.

In 2018 en 2019 werd Happy Hees gehouden in de voortuin 
van Sancta Maria. De afgelopen twee jaar was er geen 
festival vanwege corona. En dit keer werd flink uitgepakt 
en verplaatste het festival zich naar het weiland naast 
Sancta Maria, met dank aan Bob van de Water die zijn 
wei beschikbaar stelde. Het was de perfecte locatie: het 

dorpsgevoel van Hees werd hier op het gras versterkt. 
Er stonden lange houten tafels met rode geruite tafel-
kleden met kaarsjes en bloemenvaasjes. Een meiboom: 
lange houten banken in een cirkel waarboven vlaggetjes 
wapperden en een prachtige bar waar kinderen onbe-
perkt ranja konden tappen als ze een duurzame leenbe-
ker van één euro kochten. De barmannen, twee jongens 
uit de wijk, serveerden drankjes voor de wijkbewoners. 
Op gekleurde meegebrachte kleedjes konden bezoekers 
zelfgemaakte armbandjes, cakejes, speelgoed en kleding 
kopen en dat was een groot succes. 

Uiteraard was de Vereniging Dorpsbelang aanwezig en 
werd de nieuwe voorzitter gepresenteerd. En Duurzaam 
Hees vertelde hoe bewoners hun woning nog duurzamer 
kunnen maken. 

tekst | Chantal de Hommel  fotografie | Ton van Seters

Record aantal kinderen op festival Happy Hees
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Ook was er weer de Hees-race waar kinderen zoveel 
mogelijk rondjes binnen een bepaalde tijd mochten ren-
nen. Kinderen konden zich laten schminken, popcorn en 
suikerspinnen eten en meedoen aan een kleurwedstrijd 
ter ere van het honderdjarige bestaan van de Stenen Bank. 
Nieuw dit jaar was de bingo met leuke prijzen. Voor het 
deelbuffet had iedereen weer flink uitgepakt: maar liefst 
vijf tafels stonden vol met salades, vleesgerechten, qui-
ches, hartige hapjes en gesneden fruit. 

De organisatie van Happy Hees kijkt terug op een meer 
dan geslaagde middag. “Ik vind het super leuk dat iedereen 
samenkomt en we er met de hele wijk een gezellig feestje 
van maken”, aldus Maud van de Water, een van de orga-
nisatoren. “Het weer hielp natuurlijk ook mee, maar het is 
fantastisch om te zien dat steeds meer bewoners naar het 

festival komen. Ook de nieuwe bewoners van Sancta Maria, 
die er pas een maand wonen, waren op het festival. En ieder 
jaar zien we als organisatie meer kinderen, dat is zo leuk!” 

Er waren dit jaar veel bewoners die bij de op- en afbouw 
een handje meehielpen. “Dat was echt opvallend dit jaar”, 
vertelt Maud. “Het is iedere keer toch een hele organisatie 
en we zijn zo blij als we zien dat iedereen dan zo geniet en 
het bijdraagt aan saamhorigheid in de wijk.” Ook de ande-
re organisatoren Janneke Boeije, Irene van Dongen, Katja 
Elmendorp en Janneke Kok kijken terug op een sfeervolle 
en succesvolle middag. 

In 2023 zal Happy Hees in het eerste of tweede weekend 
van september worden gehouden. Blokkeer dus allen uw 
agenda en houd de site van Dorpsbelang in de gaten voor 
de meest actuele informatie.  ◼
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Broei-effect
Het broei-effect is een van de grootste zegeningen die ons 
als mensheid zijn overkomen. Zonder dit effect zouden 
we verrekken van de kou en zou de gemiddelde aardtem-
peratuur zo’n 33 graden lager zijn. Het broei-effect zorgt 
er namelijk voor dat enerzijds het licht van de zon op onze 
aarde terechtkomt en anderzijds de warmte die door dat 
licht op aarde wordt opgewekt er niet zomaar uit kan. Het 
zijn de broeigassen die voor dit effect zorgdragen. Men 
vergelijkt dit wel met de werking van kassen, maar dat is 
niet helemaal hetzelfde*), vandaar dat ik het woord “kas” 
maar weglaat. 

Broeigassen
In de dampkring vinden we gassen die niet bijdragen 
(zuurstof O2, stikstof N2) en gassen die wel bijdragen aan 
het broeikaseffect (zoals waterdamp H2O, kooldioxide CO2, 
lachgas N2O, methaan CH4). De bijdragende gassen hebben 
op moleculaire schaal een zogenaamde dipool, die ervoor 
zorgt dat het kortgolvige zonlicht (de regenboog kleuren) 
gemakkelijk naar binnen komt (transmissie), terwijl de 
langgolvige opgewekte aardse warmte (infrarood) minder 
gemakkelijk naar buiten komt (absorptie).

Evenwichten
Door de eeuwen heen is het altijd zo geweest, dat de 
waterdamp voor het weer zorgt (wolken, regen, 
wind) en dat de bossen de kooldioxide 
omzetten in zuurstof. Kooldioxide 
ontstaat overal waar leven is, want 
we hebben verbrandingsener-
gie nodig om te kunnen 

bestaan. De verhouding tussen waterdamp en kooldioxide 
is redelijk stabiel en daarmee het klimaat.

De aarde is groot en overal is het klimaat verschillend in 
plaats (tropen, Hees, polen) en tijd (dag, nacht, seizoenen). 
In de loop der jaren gebeuren er allerlei incidenten die de 
boel flink in de war kunnen sturen, zoals vulkaanuitbar-
stingen, meteorietinslagen of zonnevlekken, maar in de 
meeste gevallen herstelt het klimaat zich en ontstaan er 
nieuwe evenwichten. De weermodellen die voor ons het 
lokale klimaat berekenen zijn nauwelijks in staat om het 
weer verder dan vijf dagen te voorspellen, zo complex 
is het totaalsysteem van land, water, lucht, wolken, ijs, 
sneeuw en smog.

Industriële revolutie
Het einde van de achttiende eeuw markeert 
een belangrijk moment. De mens 
vindt de stoommachine 
uit, waardoor 
mense-
lijke 

Dik doen over Natuurkunde - Dick van Eck

Als er iets de gemoederen bezighoudt dan is het wel de 

klimaatverandering die wordt veroorzaakt door broei(kas)-

gassen. De één vindt het maar flauwekul en de ander maakt 

zich serieus zorgen. We gaan het hebben over broeigassen.

Broeigassen
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spierkracht en paardenkracht, gevoed door vlees en boter-
hammen, langzaam maar zeker wordt vervangen door 
motorkracht op hout, steenkool, aardgas, kernenergie. 
Met horten en stoten heeft dat de mensheid geen windei-
eren gelegd. We worden veel ouder, we zijn met ontzet-
tend veel meer en we voorzien, zeker in het Westen, op 
een compleet andere manier in onze behoeften dan twee-
honderd jaar geleden. Als gevolg daarvan is de wereldbe-
volking gestegen van één naar acht miljard en is de levens-
verwachting gestegen van 34 naar ruim 70 jaar.

Evenwicht
De mensheid wint nu dus al zo’n tweehonderd jaar zijn 
energie uit het verbranden van gas en steenkool en zoals 
we weten komt daar kooldioxide (CO2) bij vrij. Verder 
heeft de mensheid als een bezetene bos gekapt, waardoor 
de concentratie kooldioxide enorm is toegenomen. Het 
evenwicht is in zeer korte tijd behoorlijk verstoord en je 
begrijpt het al, alleen al ten gevolge van de toename van 

kooldioxide zal er een ander evenwicht ontstaan in de 
vorm van een hogere aardtemperatuur. Je ziet het 

aan de smeltende gletsjers op aarde of aan de smel-
tende polen met stijgende zeespiegels tot gevolg. 

Nu is daar op zich niks mis mee, want de natuur 
heeft zich altijd aan veranderingen kunnen 
aanpassen. Voor de mens heeft het echter wel 
gevolgen. In de grafiek zien we de land-oceaan 
temperatuurindex vanaf 1880 met jaargemiddel-

den (zwarte vierkantjes), vijfjaargemiddelden 
(rode lijn).

Wat hangt ons boven het hoofd
Door de hogere aardtemperatuur, 
krijgen we lokaal veel sterkere lucht-

stromingen met veel heftiger weer, 
zeg maar. Je ziet het al aan de 

toename van orkanen en vooral 

de herverdeling van het water (te droog 
te nat, te hoog te laag). De natuur, voor 
zover nog aanwezig, probeert zich als een 
bezetene aan die omstandigheden aan te 
passen, maar heeft geen tijd zich te herstel-
len, terwijl hele bevolkingsgroepen worden 
geëvacueerd bij bosbranden (Australië, 
Californië, Zuid- Europa) of overstromingen 
na een orkaan (Pakistan, Texas). En in Siberië 
en Canada zien we dat de permafrost zich 
van zijn “eeuwigheid” ontdoet, waardoor er 

methaan vrijkomt en dat is ook al een broeigas. Het is dus 
niet voor niets dat milieubewegingen en sinds kort ook 
overheden de noodklok luiden.

Wat te doen
Om de stijgende aardtemperatuur te keren, moeten we 
stoppen met extra CO2 aan te maken en zoeken naar 
niet-fossiele energiebronnen. Ook moeten we onze 
behoefte aan energie verminderen. Dat is gemakkelijker 
gezegd, dan gedaan. Wij “Hollanders” hebben tweehon-
derd jaar kunnen genieten van ons verbruik en zijn daar 
steenrijk van geworden. Een privilege dat je niet zomaar 
opgeeft. Toch zullen we moeten minderen in verbruik van 
goederen en diensten en meer gebruik moeten maken van 
niet-fossiele energiebronnen zoals water, zonnepanelen 
en (tijdelijk) kernenergie. En het zal wellicht even duren, 
maar we naderen het punt dat de mensheid zonder bloed-
vergieten zijn aanwas zal moeten beperken en op zoek zal 
moeten naar nieuwe evenwichten.

De wetenschap en de politiek zullen heel veel mogelijk-
heden moeten bieden om ons daarbij te helpen. Denk 
aan: circulaire industrie, watervoorziening, geboortebe-
perking, virtuele reizen, efficiënter maken van duurzame 
energie zoals isolatie en warmtepompen. Het is natuurlijk 
een mega-operatie, met de slogan: mag het ook een beetje 
minder. We noemen dat krimp. ◼

Bronnen: Op Wikipedia (NL, Eng) vind je alles over broei(kas)gassen, 
opwarming en demografische gegevens

Figuur: NASA Goddard Inst of Space
Tekening: Joop van Eck
Dick is natuurkundige, die zich zorgen maakt over die warme okto-
bermaand, ook al is dat heel aangenaam.

*) Voetnoot: zie Broeikaseffect in Wikipedia

Figuur: Land-oceaan temperatuurindex, waarbij de 
gemiddelde temperatuur tussen 1951 en 1980 op nul 
is geschaald (dan zie je de verschillen beter).
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Hebt u ook wel eens zo’n nachtmerrie gehad, dat je vooruit 
wilde, maar dat je voeten werden vastgezogen in een soort 
stroperige modder? Dat gevoel kregen zowel Maarten als 
ik bij onze pogingen om onze bestuursleden in te schrij-
ven bij de Kamer van Koophandel, en daarna als Ultimate 
Benificial Owner van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Dat 
is verplicht, om te controleren of wij geen geld witwassen 
of terrorisme financieren. Echt, dit is geen boze droom, 
maar realiteit. En de bank stuurde een dreigmail dat ze 
onze rekening gingen blokkeren als we niet snel dat moe-
ras zouden oversteken en een digitale registratie in het 
juiste format konden overleggen.

Maar hier wil ik u niet mee lastigvallen, dat zijn nu een-
maal de dingen die moeten gebeuren in een vereniging. 
Uiteindelijk gaat het erom wat we als bestuur in Hees 
kunnen ondersteunen en ontwikkelen. Dit is de stand van 
zaken tot 2 november:

Happy Hees
Onze eerste publieke aanwezigheid was bij Happy Hees. 
Je kunt je nauwelijks een aangenamer start van het sei-
zoen voorstellen. Na drie jaar vonden de vele kinderen 
en volwassenen elkaar weer in een gezellig samenzijn. 
Het was een groot succes, de vrijwilligers kunnen niet 
genoeg bedankt worden, en ook Bob van de Water voor het 
beschikbaar stellen van het mooie terrein. Voor het eerst 
waren er ook een paar bewoners van het pas heropende 
Sancta Maria. De oud-bestuursleden Roel, Ab en Ton wer-
den nog even in het zonnetje gezet.

Verder: het was erg jammer dat in 2022 het Bouwdorp 
wegens gebrek aan vrijwilligers niet door kon gaan. We 
waren ook bezorgd over het perspectief voor 2023. In de 
bestuursvergadering van september hebben we oude en 
nieuwe betrokkenen uitgenodigd en in dat overleg zijn we 
tot hoopgevende praktische afspraken gekomen voor het 
Bouwdorp volgend jaar.

Verder zien we nogal wat aanvragen voor bestemmings-
planwijziging langskomen, die meestal neerkomen op 
bouwen waar eerst een groenbestemming was. De werk-
groep Leefomgeving gaat hiermee aan de slag, vanuit de 
doelstellingen van de Vereniging Dorpsbelang Hees.

Toekomstmuziek
Ondanks een degelijk 
onderbouwd optre-
den in de gemeente-
raad, zienswijzen en 
bezwaren werd de bestemmingsplanwijziging voor CPO 
Toekomstmuziek “Achter de Beuken” goedgekeurd. We 
onderzoeken of we hiertegen in beroep gaan. Verder heb-
ben we samen met de aangrenzende wijken een Zienswijze 
over het Bestemmingsplan Kanaalhavens 7 (Engie) inge-
diend, het laatste huiswerk van Roel van Tiel. Parallel 
daaraan diende Johan Vollenbroek  een verzoek tot intrek-
king van de natuurvergunning aan de Engie-centrale in bij 
de provincie. Een groot risico bij deze wijziging is dat de 
norm voor toelaatbare geluidsoverlast hoger komt te lig-
gen, wat dan ineens veel meer nieuwbouw in de buurt van 
de Energieweg mogelijk zou maken.

Met Nedtax (het gebouw naast de Karwei) is overleg over 
de afwatering van het dak en het terrein naar het voedsel-
bos. Verder hebben we vanuit het bestuur het initiatief 
genomen om een avond op te gaan zetten met enkele wet-
houders. De voorbereidende gesprekken met ambtenaren 
van Wijkteam West en van Stadsontwikkeling zijn gestart. 
Ook hebben we binnenkort een kennismaking met het 
wijkteam.

Oproep
Voor het bestuur en het secretariaat: eindelijk hebben we 
twee refurbished laptops en ICT-ondersteuning van Rob de 
Bruin, Viquel Automation. Het is erg fijn dat Wil van der Drift 
en Yvonne Muris hebben aangeboden om de notulen van de 
bestuursvergaderingen te verzorgen, maar verdere verster-
king voor secretariële taken en ICT zou heel welkom zijn.

Als laatste nog een oproep: we merken dat er veel lopen-
de zaken zijn waar we direct op moeten reageren. En we 
verwachten dat er in de toekomst nog veel meer op ons 
af komt rond bouwplannen. Bovendien heb ik maar voor 
beperkte tijd het voorzitterschap op me genomen. Het zou 
fijn zijn als we het bestuur nu al konden versterken met 
een of twee mensen die zich vast in willen werken als kan-
didaat bestuurslid.

Op naar een volgend productief kwartaal!  ◼

Bericht vanuit het bestuur
Jan Mengde | voorzitter
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Presentatie
Op 23 februari werden aanwonenden door Driestroom 
en Talis uitgenodigd voor een bijeenkomst waar 
Architectengroep Gelderland een presentatie gaf van het 
herontwikkelingsplan. Op deze avond werden voor het 
eerst de forse uitbreiding van activiteiten en omvang van 
de nieuwbouw duidelijk.

De huidige locatie grenst aan een aantal woningen aan 
Planetenstraat en Kerkpad en gaat in de nieuwe opzet ten 
koste van het woongenot bij een groot aantal nabij gele-
gen huizen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst werden door de aanwe-
zigen dan ook een aantal bezwaren geuit. Deze kwamen 
er kort samengevat op neer dat men onder andere pro-
blemen heeft met de bouwhoogte en hierdoor ontstane 
schaduwwerking, aantasting van de privacy, toename 
van de verkeersintensiteit en beperkte parkeervoorzie-
ningen. Met de geuite zorg werd door Driestroom, Talis en 
Architectengroep Gelderland teruggegaan naar de teken-
tafel. Ook zou een nieuwe bijeenkomst worden gepland.
Op 30 augustus jongstleden is deze nieuwe informatie-
avond geweest en bleek dat er naast wat aanpassingen 
geen noemenswaardige wijzigingen in het oorspronkelijke 
plan zijn doorgevoerd. Wel werd in overleg afgesproken 
dat een klankbordgroep, bestaande uit een afvaardiging 
van Talis, Driestroom en omwonenden, zal worden gefor-
meerd. Doel van deze klankbordgroep is om in gesprek te 
blijven over dit nieuwbouwplan.

Huidige stand van zaken
Op dit moment is een aanbesteding onder meerdere aan-
nemers uitgeschreven. Wellicht zal in het najaar van 2023 
met de bouw gestart worden. Tussentijds zal er nog wel 
een omgevingsvergunning aangevraagd dienen te worden. 
Wij zullen het traject nauwlettend blijven bewaken en jul-
lie op de hoogte houden.  ◼

Nieuwbouw Driestroom

Fred Huige

Nieuwbouwplan
Planetenstraat/Lange Vierhout

Medio 2021 bleek ons als aanwonenden van dagopvang De 
Lange Vierhout, gevestigd aan de Planetenstraat, dat de 
Driestroom plannen heeft voor een nieuwbouwproject op 
deze locatie. Het gaat om een forse uitbreiding van gebou-
wen en activiteiten. Op dit moment wordt plaats geboden 
aan vijftig cliënten met dagbesteding. In de nieuwe plan-
nen wordt uitgegaan van zes ruimtes voor dagbestedings-
groepen en 53 studio’s voor bewoners. Laat duidelijk zijn 
dat wij niets tegen de komst van deze nieuwe bewoners 
hebben. Maar we zijn wel bezorgd over de forse uitbrei-
ding van het project.

Bouwplannen
Begin dit jaar werd duidelijk dat de Driestroom in woon-
stichting Talis de investeerder voor het plan heeft gevon-
den. Waar nu sprake is van ca 1.450 m2 vloeroppervlakte 
wordt dit bijna verdrievoudigd naar 4.270 m2. Ook gaat 
men fors de hoogte in! Het huidige gebouw is grotendeels 
laagbouw en op een enkele plek voorzien van één verdie-
ping. In de geplande nieuwbouw is er straks sprake van 
een gebouw met op begane grond de dagbesteding met 
kantoren en 7 studio’s. Daar bovenop komen twee verdie-
pingen met 46 studio’s voor permanente (dag- en nacht)
opvang voor mensen met verstandelijke en mogelijke fysie-
ke beperkingen. De bebouwing gaat dus fors de lucht in: tot 
boven de in het bestemmingsplan vastgelegde 9 meter!

Focusgroep
De bouwplannen zijn voor een aantal omwonenden aan-
leiding geweest om de focusgroep Nieuwbouw Driestroom 
te vormen. Deze focusgroep bestaat uit Ingrid Thoonen, 
Joost Bressers, Naomi Verhagen en Fred Huige. De groep 
wil de belangen van de omwonenden en de wijk zo goed 
mogelijk behartigen. In hoeverre gaat deze nieuwbouw, 
naast de andere plannen (o.a. Jozefklooster, Achter de 
Beuken en straks de locatie Zwembad West) het karakter 
van Hees aantasten?
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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!

Voor al jouw reiswensen!
Voor contact, reisinspiratie of meer informatie:

travelbyanouk@personaltouchtravel.nl
www.travelbyanouk.nl

Familiereizen
Groepsreizen

Incentives
Rondreizen op maat

City trips
Honeymoons

Zomervakantie
Wintersport



25destenenbank   |   december 2022

<   advertenties van sponsoren   >

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> Geldautomaat voor storten en opnemen
> Tevens kopieren en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

Bel of mail voor: een afspraak bij u thuis | het bestellen van batterijen |
advies over onze oplossingen | overige vragen

06 - 40 59 80 20
deaudicien@janbours.nl

www. janbours.nl

Horen als vanouds
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<   advertenties van sponsoren   >

Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

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

Als gezondheid niet meer vanzelfsprekend is: 

tips rondom ontspanning, slaap, beweging en voeding 

die passen in uw leven en waarmee u de dingen 

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

www.terra-nijmegen.nl  •  info@terra-nijmegen.nl

024-3780488 |  06-23615900

te huur: groeps- en praktijkruimte

individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |

yoga | cursussen | massage | meditatie …

– Voor de individuele- en groepssporter in Hees
– Blessurepreventie en -behandeling
– Massage
– MTC taping (kinesio), o.m. effectief bij 
menstruatiepijnen en hooikoorts

– MLD/Oedeemtherapie

M : 06 13162140
E : info@massagepraktijkhees.nl
W : www. massagepraktijkhees.nl

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur
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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. 

destenenbank

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

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

Wolf | fotografie: Ton van Seters | vaste medewerkers: Roos Biemans, 

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

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 2 februari 2023 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

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

Redactieadres van de Stenen Bank
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Algemeen adres voor publicaties (incl. website en nieuwsbrief)

communicatie@dorpsbelanghees.nl

Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via 

het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap 

kost € 15 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Voorzitter: Jan Mengde, jan.mengde@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester: Maarten de Waal, financien@dorpsbelanghees.nl

Jan de Kanter: j.de.kanter@dorpsbelanghees.nl

Toon Snelder, toon.snelder@dorpsbelanghees.nl

Mieke Welschen: m.welschen@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat 
Bredestraat 31, 6542 SP Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

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

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

Historie: Henk Termeer, historie@dorpsbelanghees.nl

Leefomgeving: Hans Lambert, leefomgeving@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans,  bouwdorp@dorpsbelanghees.nl

Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl

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

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

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

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

Luchtkwaliteit: vacature

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

Nieuwbouw Driestroom: Fred Huige

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nl

Meld- en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven 

via de Meld&Herstel APP of 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.

Bezoek de website 
en volg de vereniging op facebook

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



Veilig van Spoor tot Stier

In de zomer van 2022 is de actiegroep Veilig van Spoor tot 
Stier opgericht door aanwonenden van de Tweede Oude 
Heselaan, Fuchsiastraat en Molenweg. Aanleiding hiervoor 
was de voortdurende roep van bewoners om een veilige 
straat. De actiegroep heeft daarom via een burgerinitia-
tief bij de gemeente Nijmegen een studie ‘afgedwongen’ 
naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op het tra-
ject. De uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente 
gebruiken om het traject veiliger en leefbaarder te maken.

De gemeente heeft het onderzoek toegekend aan onder-
zoeksbureau Goudappel. Zij gaan tot februari 2023 
het onderzoek genaamd “Integrale studie en ontwerp 
Molenweg – Tweede Oude Heselaan, Van stenige ver-
keersroute naar veilige, leefbare en duurzame woonom-
geving” uitvoeren. Op maandag 10 oktober was de eerste 
bijeenkomst met alle deelnemende partijen, waaronder 

ook de bewoners die actief deelnemen aan de Spoor tot 
Stier-groep. De studie deelt het traject op in drie stukken, 
waarvan het eerste stuk zich richt op het Spoor tot de 
‘chicane’ bij cafetaria Drive-Inn, de tweede van de chicane 
tot de kruising Wolfkuilseweg en de derde van de kruising 
Wolfkuilseweg tot de Stier op het Daniëlsplein. Voor elk 
stuk wordt een focusgroep in het leven geroepen waarin 
maximaal acht bewoners, ondernemers en andere belang-
hebbenden kunnen plaatsnemen. Alle bewoners van het 
traject worden verder in november en december actief 
betrokken bij online informatierondes, waarbij iedereen 
op een kaart van het traject knelpunten kan aangeven.

De contactpersonen van de groep Veilig van Spoor tot Stier 
zijn Eric Kroes – Molenweg 170 en Yannick Weesepoel – 
Tweede Oude Heselaan 440. Voor vragen en suggesties, 
mail ons gerust op veiligvanspoortotstier@gmail.com.

Voor u gesignaleerd

Veel plezier met uw Stenen Bank

Columnist Vincent Cantrijn heeft een scherpe mening over 
de gang van zaken rond het plan voor bebouwing van het 
terrein achter ‘De Beuken’. Hij vindt het onbegrijpelijk dat 
de Vereniging Dorpsbelang Hees zich tegen het plan heeft 
verzet. Cantrijn kwalificeert dit als ‘opgeklopte gewichtig-
doenerij als dekmantel voor onverdraagzaamheid van-
uit individueel belang’. Gelukkig voor Vincent heeft de 
gemeenteraad inmiddels goedkeuring gegeven aan het 

plan. Cantrijn heeft ook nog een tip voor de ‘dorpsraad’: 
‘Zouden positief ingestelde bewoners niet een coup bin-
nen het bestuur kunnen plegen om ervoor te zorgen dat 
het onderhand eens afgelopen is met dat elitaire dorpse 
denken?’ De volledige column is te lezen op 
https://www.rn7.nl/nieuws/7768349-column-
vincent-cantrijn-toekomstmuziek

Opgeklopte gewichtigdoenerij?




