
  Bachcantates > zondagen 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni om 19.30 uur in de Petruskerk    Bewonersmarkt  > 

zaterdag 15 april, 12.00 – 16.30 uur (zie ook de website)    Algemene Ledenvergadering  > 14 juni, 19.00-21.00 uur  

  Bouwdorp > 21-23 augustus, weiland bij Sancta Maria

Heel Hees onder water en Nijmegen half:
de grote overstromingen van maart 1784

De Hollandsche weeklijksche Nieuwsvertelder van 13 maart 
1784 bericht het volgende:

De berichten welke men van zeer veele plaatsen ont-
vangt, wegens de watervloeden, zyn allertreurigst; 
wy zullen ‘er hier slechts eenigen van opgeeven. 

Nymegen, den 3den Maart. Gepasseerden Maandag was 
de gansche Stad in ontsteltenis, doordien het Water, 
hetwelk te vooren maar even op de Kaay gestaan 
had, des nachts schielyk tot zulk eene hoogte rees, 
dat de Groote- en Heezelstraat, voor een goed gedeel-
te onder stonden; des morgens kwamen verscheide 
doorbraken in den Ooy-dyk, waardoor de Ooye 
geheel Overstroomd werd; dien zelfden dag kwamen 
‘er veele andere doorbraken, te Millingen, te Alfen, 
te Ogten en op verscheiden andere plaatsen, onder 

andere twee te Weurt, waardoor het Water ook te 
Hees is gekomen; gisteren stond het reeds tot by den 
grooten Lindeboom, die op den Hoek der Tuin van 
Heyenbeek1 staat; de buitenplaats van Mevrouw Smit2

is geheel Overstroomd; Insgelyks de Kerk te Hees: De 
Koster heeft de vlucht moeten neemen op den Zolder: 
Al het Vee is uit de Stallen naar de hoogtens gebracht 
en veele Menschen, die boven geen verblyf hadden, 
hebben hunne Huizen verlaaten. De tweede Barriere3  
buiten de Heezelpoort is geheel wechgespoeld, zo is 
ook eene Sluis in de Ooye, en de tweede denkt men, 
dat wel haast volgen zal. 

Ik ben voorleden Maandag op Belvedere4 geweest, 
alwaar eenige honderden van Menschen waren: Dit 
gezicht was alleräkeligst; de Rivier was zo vol Dryf-
Ys, dat het een beweeglyk Land geleek, en waar men 
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In dit nummer

… hebben de redactie en de diverse auteurs zich laten inspireren door de lente en allerlei mooie en lelijke verschijnselen 
die zich dan zoal voordoen. Natte voeten in het voorjaar lijken iets van het verleden, maar of dat ook echt zo blijven zal? 
Stadsklooster Mariken heeft het in elk geval aangedurfd om van de hooggelegen Boskapel te verhuizen naar Sancta 
Maria in het laaggelegen Hees. Die hoopvolle stap spoort met de veelbelovende bewonersmarkt die het bestuur voor 
april heeft gepland, met de uitnodiging voor een natuurwedstrijd om de soortenrijkdom van Hees in kaart te brengen en 
met de maar liefst zes soorten witte vlinders in de Heese lentezon. 

In plaats van mijn gebruikelijke column laat ik dit keer een anonieme ‘journalist’ van een van de 
eerste kranten van het land aan het woord. Hij doet in de nog goed leesbare taal van toen en met 
een fraaie tekening verslag over de ongekende rampspoed die Hees, Nijmegen en de omgeving 
ruim twee eeuwen geleden in de maand maart zwaar trof.

tekst | Henk Termeer

voorjaarsagenda
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ook de oogen sloeg was niets als Water en Ys, waaruit 
de toppen der Huizen zich vertoonden: Verscheide 
Schuyten of Aaken zyn door de Burgstraat voorby 
ons Huis gesleept, om de Noodlydenden te hulp te 
komen, en van Levensmiddelen voorzien. De tydin-
gen uit Duitschland zyn zeer ongunstig; men zegt, 
dat ‘er nog zeven Ysdammen zyn, die allen moeten 
losbreeken en hierdoor passeeren; onder anderen ook 
te Millingen, twee uuren van hier, waarachter 28 voe-
ten5 Water; en een by Keulen, waaragter 30 voeten6  
Water staat, zo dat het vooruitzicht nog grooter elende 
voorspeld. Ook zyn alle Menschen die alhier aan den 
Waalkant woonen bezig met hunne Goederen te ber-
gen. In de Ooye, te Weurt, te Millingen en op andere 
Plaatsen, zyn verscheide Huizen wechgespoeld, en 
veel Vee verdronken. De Stad Kranenburg is in den 
Tyd van een uur zodanig Overstroomd, dat veele 
Huizen tot aan het Dak in het Water staan. Heden 
middag ben ik wederom op het Belvedere geweest; 
het Water is eenigszins gezakt; doch my werd bericht, 
dat in de Betuwe wel 70 Dorpen onder Water staan: 
Dat het hele Dorp van Hees Overstroomd is, en dat 
na alle kanten zo veele Levensmiddelen gezonden 
worden, dat, indien er geene spoedige verandering 
komt, deeze Stad in korten tyd gebrek zal krygen aan 
Graanen, waarvan geen Voorraad is en geen Toevoer 
kan ingebragt worden. 

Van Lent schyft men: Zondag morgen wilden wy 
naar Nymegen ryden, maar geen Mensch wilde 
ons overbrengen, want de Waal was zo hoog, dat 
de Huizingen in de laagtens tot aan de Zolder in 
het Water stonden. Er zyn 6 dyken doorgebroken, 
met gaten van 20 à 22 voeten. Des Maandags zyn 
wy digt by Paandregt7 geweest, alwaar ook 2 dyken 
doorgebroken zyn, zo dat het geheele Land wel 20 
à 30 uuren rond8 onder Water staat, hebbende de 
Menschen op de Daken moeten klimmen om hun 
Leven te behouden. Menschen van 60 en 70 Jaaren 
getuigen het nooit zo gezien te hebben, zo elendig is 
het hier gesteld. Geheele Hooibergen liggen onder 
Water. Nymegen staat half onder. ◼

1  Bedoeld is de zg. Dikke Boom op de hoek van de huidige 
Voorstadslaan en Schependomlaan. Het buitengoed Heyenbeek 
lag er tegenover op de hoek van de huidige Dikkeboomweg en 
Schependomlaan.

2  Bedoeld is het buiten Vredenburg van mw. J.P. Smits, gelegen op de 
hoek van Voorstadslaan en Waterstraat.

3 Dat was een onderdeel van de vroegere vestingwerken.
4  De voormalige wacht- of uitkijktoren op de top van de 

Valkhofheuvel.
5 Ongeveer negen meter, want er gaan drie voeten in een meter.
6 Ongeveer tien meter.
7 Locatie van Paandregt is onduidelijk.
8 Bedoeld zijn uren gaans rondom.
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het Oranjetipje (foto A) lijkt dan meer op die andere witjes 
dan op het eigen mannetje (foto B). Hoe kun je deze soorten 
uit elkaar houden?

Groot en Klein koolwitje
Laten we eens kijken naar de beide koolwitjes. Een mak-
kelijker kenmerk dan het grootteverschil is de vorm van de 
donkere punt aan de voorvleugel. Bij het Groot koolwitje 
loopt deze langs de vleugelrand naar beneden tot voor-
bij de zwarte middenstip (foto C). Bij het Klein koolwitje 
komt de vlek niet voorbij de middenstip en is deze rechter 
afgesneden (foto D). Overigens zijn koolwitjes zo genoemd 
omdat de rupsen koolplanten in moestuinen opeten. In 
siertuinen kunnen ze in de regel geen kwaad.

Klein geaderd witje en vrouwtje Oranjetipje
Bij het Klein geaderd witje is het verschil met de andere 
witjes het grootst aan de onderkant van de achtervleugel. 
De aders daar zijn poederig grijsgroen bestoven en daar-
door duidelijk getekend (foto F). De vlinder dankt er zijn 
naam aan. De koolwitjes hebben dat geaderde niet. Een 
vrouwtje van het Oranjetipje kan verward worden met 
een Klein geaderd witje, omdat in vlucht de onderkant van 
haar achtervleugel ook grijsgroenig oogt. Als ze gaat zitten, 
wordt echter zichtbaar dat die bestuiving niet de naden 
van de aders volgt, maar vlekkerig is (foto A).

Scheefbloemwitje
Sinds kort is er nog een ander gelijkend witje dat u in de 
tuin tegen kunt komen: het Scheefbloemwitje. In 2015 werd 

Natuurwaarnemingen in Hees

Witte vlinders 
in de lentezon

Soort: de Witjesfamilie (Pieridae)
Zeldzaamheid: algemeen (en in één geval vrij algemeen)
Locatie: overal in Hees
Waarnemer/fotografie: Ria Vogels

Wie geniet er nu niet van fladderende vlinders in de lente? 
Ze kondigen het begin aan van nieuw leven na de koude 
en donkere winter. Dat stemt tot vrolijkheid, toch? Maar 
weet u ook welke vlinders er door uw tuin fladderen? Kunt 
u ze op naam brengen? Een Dagpauwoog is makkelijk te 
herkennen, maar veel van de voorjaarssoorten behoren 
tot de witjes (Pieridae in wetenschappelijke termen) en die 
lijken nogal op elkaar. Dat maakt determinatie een stuk 
lastiger. Foto’s maken helpt, is mijn ervaring. Sommige 
witjes zijn goed op naam te brengen, ook al willen ze niet 
even stil gaan zitten voor een foto. Hun namen zijn name-
lijk afgeleid van hun meest opvallende kenmerk. Denk 
maar aan de Citroenvlinder met zijn citroengele vleugels 
en het Oranjetipje met zijn oranje vleugelpunten. Andere 
Pierissoorten zijn moeilijker, omdat ze voornamelijk witte 
vleugels hebben met gelijkende grijszwarte vlekken. Dit 
geldt nog het meest voor het Groot en Klein koolwitje. Ze 
verschillen in grootte, zoals de namen al aangeven, maar 
dat is nog niet zo’n gemakkelijk kenmerk als je slechts een 
van beide ziet. Bovendien lijkt het Klein geaderd witje van 
boven gezien veel op een koolwitje en ook het vrouwtje van 

A Oranjetipje, vrouw

B Oranjetipje, man

C Groot koolwitje

E Scheefbloemwitje

D Klein koolwitje

F Klein geaderd witje
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Ongeschreven regels 

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat Manlief en ik een rond-
je maakten langs alle basisscholen in de buurt. We gingen naar de 
open dag van Michiel de Ruyter, bezochten De Wieken, liepen bij De 
Zonnewende naar binnen en struinden rond over het plein bij De 
Lanteerne. Een paar jaar ervoor had de gemeente het gemengde scho-
lenbeleid ingevoerd dat ouders stimuleerde voor een buurtschool te 
kiezen, een school die op basis van de postcode niet al te ver van je huis 
stond. Alle scholen hadden zo hun charmes en uiteindelijk kozen we 
voor een school waarvan we dachten dat die wel bij de Oudste Kleine 
zou passen. 

En zomaar ineens, terwijl ik met mijn ogen knipperde, mogen we 
alweer een rondje maken langs alle middelbare scholen in de buurt. 
Hoe dan? Ik kan het zelf ook niet geloven. En toch liepen we afgelopen 
maand voor het eerst een middelbare school binnen. De Oudste Kleine 
hield mijn hand vast tot we 500 meter van het schoolgebouw waren en 
ze de eerste grote kinderen zag lopen. En met grote kinderen bedoel ik 
ook echt GROTE kinderen. Als in, ik moest mijn hoofd in de nek leggen 
om de onderkant van hun kin te zien, zo groot. Ondanks het uitzicht, 
keek de Oudste Kleine haar ogen uit en ze wist niet hoe snel ze mijn 
hand moest loslaten. Niet cool, mam. Ik snapte de hint.

De Oudste Kleine bewonderde opgezette insecten in het biologielokaal, 
keek naar een 3D-printer die bloemen van onbekend materiaal printte, 
luisterde naar een schoolorkest en naar het verhaal van een gepassio-
neerde wiskundedocent. Ze tokkelde op een instrument in het muziek-
hokje, bewonderde kunstwerken in een atelier en praatte met leerlin-
gen en docenten. En toen we later op de fiets naar huis gingen, vroeg ik 
haar wat ze ervan vond. Zag ze zichzelf hier misschien wel rondlopen?
“Nee,” zei ze resoluut.
“Niet?” vroeg ik.
“Mam, ik wil echt niet elke dag de Wolfskuilseweg op fietsen! Ik word al 
moe als ik eraan denk.”

De Oudste Kleine had bedacht dat ze met haar korte benen werkelijk 
niet vijf dagen in de week die berg van een Wolfskuilseweg op wilde 
fietsen. Laat staan door weer en wind – jaar na jaar na jaar. Dat zag ze 
echt, echt, echt niet zitten. En trouwens, een brug vond ze ook hele-
maal niets, dus de Oversteek wilde ze zeker niet over. En de andere kant 
op, de Neerbosscheweg wilde ze ook niet beklimmen.

“Maar,” begon ik voorzichtig, “waar wij wonen, ontkom je er niet aan 
dat je op een gegeven moment omhoog moet fietsen. Alle scholen in de 
buurt liggen hogerop. Dat is nu eenmaal zo.” En ik voegde er vlug aan 
toe dat we geen verhuisplannen hadden. 
“Dat weet ik wel,” zuchtte de Oudste Kleine.
“Oké,” zei ik, “gelukkig.” 
“Ik vind het gewoon jammer dat het Dominicus College gaat sluiten.” 
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deze soort voor het eerst waargeno-
men in Nederland (bij Maastricht). 
In de jaren daarna verspreidde 
ze zich razendsnel over het land. 
Dat was opmerkelijk, omdat deze 
Zuid-Europese soort Scheefbloem 
als waardplant heeft en die is niet 
inheems in Nederland. Scheefbloem 
staat wel in (rots)tuinen en daar 
gedijt de vlinder dan ook goed. In 
2017 dook hij voor het eerst op in 
Nijmegen, in en rond de Botanische 
tuin van de Radboud Universiteit. 
In 2018 ontdekte ik de soort in onze 
tuin in Hees en nu wordt hij ook door 
andere wijkbewoners jaarlijks gezien.

Ook dit witje heeft donkere vleugel-
punten en vlekken op de vleugels 
(foto E). De donkere vlek midden op 
de voorvleugel is echter langwerpiger 
en hoekiger dan die bij de koolwitjes, 
maar het is een lastig kenmerk. Voor 
een juiste determinatie is een foto 
van de vlinder daarom heel belang-
rijk. Het Scheefbloemwitje is overi-
gens een zomersoort – de vroegste 
waarneming in de wijk was in juni – 
dus de komende weken zal deze vlin-
der nog geen verwarring opleveren.

Hulp bij het op naam brengen 
van een vlinder
Vindt u het toch nog lastig om de vlin-
der in uw tuin op naam te brengen? 
Bedenk: oefening baart kunst, en er 
is hulp. Als u een vlinder ziet, probeer 
dan een foto te maken. Als u deze 
vervolgens in de app ObsIdentify op 
uw smartphone invoert, of op www.
waarneming.nl zet, geeft de beeld-
herkenningssoftware antwoord 
(100% zekerheid) of in ieder geval een 
voorzet voor een mogelijke soort (bij 
minder dan 100% zekerheid). U kunt 
dan bij de informatie over de voor-
zet verder zoeken. Invoeren van uw 
waarnemingen in Hees helpt boven-
dien om de biodiversiteit in de wijk in 
kaart te brengen (zie pagina 10-11 in 
deze Stenen Bank).  ◼
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Na een pauze van drie jaar maakt Bouwdorp Hees 

in de zomer van 2023 een doorstart. Dat is mogelijk 

geworden dankzij vele nieuwe vrijwilligers: Aart en 

Suzanne van de Water, Anne Geurts-Kuiper, Peter-

Paul Geurts, Emile Breure, Lera Leseman, Erik van 

Kalleveen en Renske Schoenmaker. Met de steun van 

twee mensen uit het vorige team, Lieke Schoormans 

en Anke Vermeulen, zullen zij Bouwdorp Hees 2023 

organiseren. De eerste stappen zijn al gezet.

Bouwdorp Hees 2023 vindt, zoals gebruikelijk, plaats in 
de laatste week van de zomervakantie (week 34, 21-23 
augustus). Maar niet alles blijft hetzelfde. Een belangrijke 
verandering is de verhuizing van het Dorpspark Hees naar 
een nieuwe locatie: het weiland bij Sancta Maria. Ook zal 
het Bouwdorp geen vier, maar drie dagen duren. Omdat het 
Bouwdorp even van de radar was verdwenen zal er de dag 
ervóór, op 20 augustus, een kennismakingsmiddag/inloop-
middag zijn. 

Het thema van Bouwdorp Hees 2023 is Circus. Behalve 
bouwen buiten op het weiland, is het ook mogelijk om in de 

kapel van Sancta Maria te knutselen. Ook zal er weer een 
springkussen komen en we zijn nog volop aan het naden-
ken over andere activiteiten.

Inschrijving 
De inschrijving voor het Bouwdorp start na de meivakan-
tie. De deelnamekosten worden nog bekend gemaakt.  
Kinderen moeten zelf hun lunch meenemen. Drinken krij-
gen ze van de organisatie en ook iedere dag iets lekkers. 
Tijdens het Bouwdorp zelf is er niets te koop, er zal daaren-
tegen gewerkt worden met een knipkaart. 

Voor het Bouwdorp zullen we proberen samen te werken 
met zoveel mogelijk lokale ondernemers, maar mogelijk 
ook met de bewoners van Sancta Maria. Daarnaast heb-
ben we zeker ook de hulp van ouders (en andere vrijwil-
ligers) nodig, tijdens de opbouw en het afbreken van het 
Bouwdorp, maar ook bij het bouwen van de hutten. 

De voorbereidingen zijn nog in volle gang, dus meer details 
over de invulling van het Bouwdorp, hoe en waar je je kunt 
inschrijven, wat deelnamekosten zijn per kind en hoe het 
zit met ouderhulp, zullen later bekend worden gemaakt. 
Houd daarvoor de website van de Vereniging Dorpsbelang 
in de gaten! ◼

Bouwdorp Hees gaat door! 
tekst | Anne Geurts-Kuiper  fotografie | Ton van Seters
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Even verderop in de Dennenstraat verrees in 1921 nog een 

schoolgebouw voor lager onderwijs. 

Zuster Angèle, die in de jaren vijftig toetrad tot de congregatie, 

beschreef de leefomstandigheden in die gebouwen. Op de bega-

ne grond en eerste verdieping waren lokalen en kantoren van de 

kweekschool. De zusters sliepen op de zolder in chambrettes: 

een kleine ruimte met een bed en een smal kastje voor enkele 

kleren. Op de foto kun je zien hoe dat eruit zag.

Vergrijzing en nieuwbouw
Naarmate de kerkgang afnam, werd ook de congregatie van 

Dominicanessen kleiner. Huizen van de congregatie in ande-

re plaatsen werden gesloten en activiteiten werden minder. 

Geleidelijk werd het grote gebouw aan de Dennenstraat in 

Nijmegen een verzorgingshuis voor de oudere zusters van de 

congregatie.

Voor de actieve zusters werd in 1981 Catharinahof gebouwd, 

waar de zusters zelfstandige woonruimte hadden, maar hulp 

wel dichtbij was als dat nodig zou zijn. Dit complex bestaat nog 

steeds en heeft nog altijd dezelfde opzet, al wonen er niet meer 

uitsluitend zusters van de congregatie.

Huize Rosa
Het oude gebouw uit het begin van de twintigste eeuw voldeed 

langzaamaan niet meer aan de behoeften van de congregatie 

en aan de moderne tijd. Het grootste gedeelte werd begin jaren 

tachtig gesloopt, en in plaats daarvan bouwde de firma Van de 

In de vorige Stenen Bank vertelde ik over 

de Dominicanessen van Neerbosch. Toen 

schreef ik over de zusters en de congre-

gatie. In dit nummer wil ik me richten op 

de gebouwen die het straatbeeld van de 

Dennenstraat hebben bepaald en nog 

steeds bepalen.

Begintijd
Een van de eerste gebouwen die omstreeks 1850 voor de congre-

gatie gebouwd werden, was het Moederhuis, dat nog steeds aan 

de Dennenstraat te vinden is. Tot op de dag van vandaag is dit 

het bestuurshuis van de congregatie van de Dominicanessen. Dit 

statig ogende pand heeft in de jaren negentig een grote renova-

tie ondergaan, maar is nog geheel in oude stijl te bewonderen.

Dit Moederhuis werd later onderdeel van een groter gebouwen-

complex. Zo verrees er begin twintigste eeuw pal naast het 

Moederhuis aan de Dennenstraat een langgerekt kloosterge-

bouw. Dat leek qua uiterlijk en stijl veel op het klooster Sancta 

Maria in de Bredestraat, dat in dezelfde periode gebouwd is. In 

dit gebouw waren de congregatie en de kweekschool gevestigd. 

tekst | Roos Biemans

Dominicanessen in Hees: 
Huize Rosa door de jaren heen

Moederhuis, 1850 Processie

DEEL 2
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Water een nieuw gebouw op de hoek van de Dennenstraat en de 

Rosa de Limastraat. Hierin had elke bewoonster een eigen kamer 

met badkamer en keukentje.

In de jaren negentig werd, in voorbereiding op het 150-jarig 

bestaan van de congregatie, het overgebleven gedeelte van het 

Moederhuis opgeknapt. Hierbij werd onder het altaar van de 

kapel een grafkelder ontdekt. Hierin lagen de stoffelijke resten 

van drieëndertig van de vroegste zusters van de congregatie, 

onder wie de eerste overste, zuster Ludovica Keyser. De ruimte 

onder het altaar is hersteld en de zusters zijn hier herbegraven in 

een prachtige, nieuwe tombe. Al hun namen staan er op en enke-

le persoonlijke bezittingen zijn er nog bij behouden.

De huidige Rosa
In 2006 – zuster Angèle was op dat moment overste – bleek het 

in de jaren tachtig gebouwde Huize Rosa (de zusters zelf noemen 

het ‘de Rosa’) opnieuw niet te voldoen aan de veranderde eisen 

van de tijd. Ditmaal ging het om de eisen voor verzorgingstehui-

zen - wat het gebouw inmiddels was geworden - waar de Rosa 

niet meer aan voldeed. 

Er is toen gekozen voor nieuwbouw. Het huidige gebouw, dat in 

2015 werd voltooid, is eigendom van Woningbouwvereniging 

Woonwaarts. Hoewel er nog Dominicanessen en andere religi-

euzen wonen is het merendeel van de bewoners afkomstig uit de 

buurt. 

Dat wil niet zeggen dat de band tussen het huis en de congre-

gatie geheel is doorgesneden in Huize Rosa. Op diverse plekken 

wijzen symbolen, beelden en inrichting nog naar de congregatie 

en haar geschiedenis. Zo hangen er in de gangen foto’s uit de 

geschiedenis van de Dominicanessen en staan er banken die 

afkomstig zijn uit de oude inrichting van hun gebouwen.

De Dominicanessen hebben een eigen woonkamer in Huize Rosa. 

En er is natuurlijk de bijzondere kapel, die evenals de woonkamer 

eigendom is van de Dominicanessen. In deze hypermodern inge-

richte ruimte zijn overal verwijzingen naar het verleden aange-

bracht, wat voor interessante contrasten zorgt. Modern gesti-

leerde driehoeken verwijzen naar de Goddelijke Drie-eenheid, 

terwijl langs de wanden een kruisweg hangt, afkomstig uit de 

oude kapel. 

Achter het Moederhuis ligt de prachtige tuin van het 

Moederhuis, die eigendom is van de Dominicanessen.

Op de grond waar zovele jaren Dominicanessen leefden en werk-

ten, is in samenwerking met de nieuwe eigenaar Woonwaarts 

een woonvorm ontstaan waar aandacht, zorg en nabijheid de 

kernwoorden zijn. Zo hebben Catharinahof en Huize Rosa een 

bestemming gekregen die goed aansluit bij het leven en het 

religieuze gedachtegoed van de Dominicanessen. ◼

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

Chambrettes

Nieuwbouw, 1985

De kweekschool

De nieuwe
kapel
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De pen op de tong
Poëzie uit of over Hees

Gedicht van H.H. ter Balkt op het monument ter nagedachtenis aan het 
bombardement van 22 februari 1944, op het kerkhof aan de Graafseweg.
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Flinke stappen vooruit, maar ook een stapje 
terug

Voor het eerst sinds een paar jaar konden we in de winter elkaar 
gewoon weer ontmoeten, en die gelegenheid hebben we weer volop 
benut. Na het Ommetje in oktober hadden we nu weer een superge-
zellige afsluiting/prijsuitreiking van de Kribjesroute en de combina-
tie met de nieuwjaarsborrel maakte het allemaal nog levendiger. En 
niet gehinderd door hogere energiekosten, iedereen hield gewoon 
zijn jas aan.

Het nieuwe jaar is ook een moment om te bedanken. Natuurlijk dank 
aan de vrijwilligers aan het front die onvermoeibaar mooie activitei-
ten tevoorschijn toveren met alles erop en eraan. Maar bij de midwin-
terborrel wilde ik ook eens aandacht vragen voor de minder zichtbare 
vrijwilligers die de Vereniging Dorpsbelang Hees draaiende houden: 
de redactieleden van de Stenen Bank (streng maar rechtvaardig met 
hun deadlines), de notulisten van de bestuursvergadering en van de 
ALV, de leden- en contributieadministratie, de archivarissen, de ICT-
adviseurs, de juridisch adviseurs, de webmasters, de stukjesschrij-
vers, de dossierwroeters en de onderzoekers, de vergadertijgers en 
de beroepsschriftenschrijvers, de deelnemers aan de lange mars door 
de ambtenarij. En niet te vergeten de nieuwe bestuursleden die in 
een half jaar tijd al van alles met veel vaart op gang hebben gebracht. 
Toen we van de zomer begonnen was er veel nog niet duidelijk, we 
zijn nu voor het inwerken van toekomstige bestuursleden een over-
drachtsprotocol aan het maken. Ook nieuw is dat we vaak gasten 
uitnodigen op de bestuursvergadering. 

En dan nu het stapje terug: in het voorjaar van 2022 heb ik aange-
boden om me kandidaat te stellen als voorzitter, om zo te zorgen 
voor een soepele overgang tussen het oude bestuur en het nieuwe. 
Onlangs (begin februari) heb ik in overleg met mijn medebestuursle-
den die taak neergelegd. Ik zit vaak langere tijd in het buitenland en 
in deze fase van mijn leven blijkt de voorzittershamer soms ook wat 
zwaar te wegen. Ik moet wel zeggen dat ik erg heb genoten van mijn 
tijd in de levendige Vereniging Dorpsbelang Hees en al die lieve, kun-
dige en actieve vrijwilligers in ons fijne dorp in de stad.

Het bestuur is in gesprek met een nieuwe kandidaat. Ook u kunt zich 
melden als u belangstelling heeft voor een rol in het bestuur. We 
gaan ook zelf verder actief op zoek naar aanvulling met een secre-
taris en een bestuurslid voor milieu, en verdere verbreding en ver-
jonging van het bestuur. Ik hoop dat we in de ALV van 14 juni goede 
kandidaten kunnen voorstellen. 

Tot ziens in Hees,
Jan Mengde, voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Bewonersmarkt 
15 april: u komt 
toch ook?

Als je aan iets nieuws 
begint, is het bijna 
onvermijdelijk dat je op een gegeven moment 
jezelf de vraag stelt: “Doen we wel het goede en 
doen we het goed?” Dat speelt nog sterker als je 
als bestuur, op één na, uit nieuwe leden bestaat. 
Of weer anders gezegd, het bestuur bestaat uit 
vijf inwoners van Hees, de vereniging telt 650 
leden, in Hees wonen ongeveer 3.000 mensen. 
Wat wij zeggen en doen, is dat ook wat de inwo-
ners willen?

Er is maar één manier om daar achter te komen. 
We gaan het u vragen. Jong, oud, pas kort of al 
lang inwoner, tijdelijk of permanent. We nodigen 
u uit op een bewonersbijeenkomst.
Wat zijn de plannen? Het wordt een soort markt. 
De verschillende focus- en werkgroepen vertel-
len wat zij doen en waarom zij het zo doen. Ook 
het bestuur staat achter een marktkraam. Maar 
u komt niet alleen halen! U moet zich ook voor-
bereiden. Want we willen juist van u weten wat 
er goed gaat, wat beter kan en wat zeker niet 
moet. En bereidt u zich ook voor op de vraag of u 
al lid bent van de vereniging en/of lid wil worden. 
Nog mooier is als u aangeeft, afhankelijk van de 
interesse en beschikbare tijd, actief mee te willen 
doen om in Hees een aantrekkelijke leefomgeving 
in stand te houden. In een focusgroep, werkgroep 
of in het bestuur. Of, al dan niet met anderen, een 
nieuwe activiteit op starten.
Met al uw voorstellen en suggesties gaan 
we aan de slag. We hopen op de Algemene 
Ledenvergadering van 14 juni het resultaat te 
kunnen geven. Een conceptvisie op Hees, voor nu 
en voor straks.

De bewonersmarkt staat gepland voor zaterdag-
middag 15 april. Actuele informatie vindt u op de 
website. We hopen u allen te zien!

Bericht vanuit het bestuur
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Zogezegd, zogenaamd

Bert
Ik sprak met Bert, afgekeurd 
vrachtwagenchauffeur. 

‘’Nou, die rug van mij is mooi naar de klote, veel 
te vaak en te zwaar getild vroeger. En mijn hart  
en mijn vaten, daar zit ook aardig wat slijt op. 
Pas een onderzoek gehad in het ziekenhuis. Ze 
gingen daar met zo’n piepklein cameraatje door 
mijn aders. Ik kon het zelf ook op een scherm 
volgen. Ik zei nog tegen die dokter, fantastisch 
dat jullie dat allemaal kunnen. Zegt die dokter:

Nou jij bent met jouw vrachtwagen overal in 
Europa geweest. Je kent er iedere snelweg en de 
nodige zijwegen. Zo kennen wij al die wegen en 
weggetjes voor je bloed in jouw lijf.

De reactie van deze dotterende arts is een mooi 
voorbeeld van perfecte communicatie. De arts 
wordt gecomplimenteerd maar weet het com-
pliment onmiddellijk te retourneren. Zegt hier-
boven eigenlijk: ‘Jij bent even knap als ik. Onze 
beroepen lijken heel erg op elkaar. Het enige 
verschil is dat we op een verschillende schaal 
werken.’ Met zijn compliment tilt deze arts de 
status van het beroep van vrachtwagenchauf-
feur een eind op. Bovendien geeft hij er blijk 
van over humor te beschikken. Het is ook een 
geestige vergelijking. Zo grappig dat Bert hem 
onthouden heeft. Hij vertelt het me met een 
twinkeling in zijn ogen.

De lastigste klus bij communicatie is je verplaat-
sen in de leefwereld van die ander. We vinden 
het doorgaans veel interessanter om ‘ons’ ver-
haal en ‘onze’ kijk op het gespreksonderwerp te 
ventileren. Voorbeelden van het omgekeerde 
zijn inspirerend.

Jacques de Vroomen

Soortenjaar Hees 2023
tekst | Toine van Gaal

“Ik heb dit boek geschreven, om u in de gelegenheid 

te stellen in den loop van het jaar de voornaamste 

Nederlandsche vogels te leeren kennen en onder-

scheiden en al naar den graad van uw sympathie en 

belangstelling hun heerlijk bestaan mee te leven. Het 

lijkt een heele onderneming, menigmaal heb ik dan 

ook al moeten hooren ‘hoe houdt men al die dieren 

en al die geluiden uit elkaar?’ En als dan nog een op 

en top ornitholoog u komt vertellen, dat er in ons 

land niet minder dan 325 vogelsoorten voorkomen, 

dan kon het u licht te moeilijk lijken en zoudt ge maar 

liever niet willen beginnen aan een zoo omvangrijken 

arbeid.” 
 inleiding op Het Vogeljaar door Jac. P. Thijsse (1904)

Jac. P. Thijsse staat bekend als de eerste natuurbeschermer 
in Nederland en is daarom een van mijn persoonlijke hel-
den. Hij hield zich meer dan honderd jaar geleden al bezig 
met het onderzoeken en populariseren van de vaderlandse 
flora en fauna en het stimuleren van natuureducatie. 

Het zelf waarnemen van planten en dieren mag zich sinds 
het pionierswerk van Thijsse in een toenemende belang-
stelling verheugen. Denk aan de populaire Tuinvogel- en 
Tuinvlindertellingen en aan de miljoenen waarnemingen 
die elk jaar weer via Waarneming.nl worden gemeld. De 
moderne waarnemer heeft het wel wat makkelijker dan 
zijn vroegtwintigste-eeuwse voorgangers door onder 
meer de digitale fotografie, sterk verbeterde natuurgid-
sen, smartphones en daaruit voortvloeiende ontwikkelin-
gen als de ObsIdentify-app. Over die app schreef Merijn in 
het juninummer van 2022 een leuk artikel: 
https://www.dorpsbelanghees.nl/wp-content/
uploads/2022/07/SB02_22_WEB.pdf#page=3.

‘Aardig om te weten,’ hoor ik u denken, ‘maar waar wil 
Van Gaal naartoe?’ Ik zal er niet langer omheen draaien. 
2022 was voor de Gelderse Poort het 5.000-soortenjaar. 
Zoveel mogelijk natuurliefhebbers, (amateur)biologen en 
waarnemers trokken het veld in om het streefgetal van 
5.000 soorten te ontdekken. Dit natuurminnende gezel-
schap heeft vorig jaar uiteindelijk maar liefst 6.117 soorten 
waargenomen! Dat lovenswaardige initiatief inspireerde 
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me om iets soortgelijks in onze eigen wijk te ondernemen. 
Dankzij de hulp van “mede-buurtwaarnemers” Ria Vogels 
en Marcel Bingley, die eerder bij het 5.000-soortenjaar 
betrokken waren, kan ik u nu met trots mededelen dat wij 
als eerste Nijmeegse wijk een BioBlitz hebben georgani-
seerd, een “soortenwedstrijd”.

Omdat de natuur in ons stadswijkje Hees toch net wat 
anders van aard is dan die van een uitgestrekt uiter-
waardengebied, hebben we het doel op 1.000 soorten 
gezet. Neem foto’s met uw mobiele telefoon of digitale 
camera, meld ze op waarneming.nl via de website of de 
ObsIdentify-app. Validators zullen de meldingen vervol-
gens beoordelen, zodat onze waarnemingen na goedkeu-
ring of eventuele aanpassing ook een wetenschappelijke 
betekenis krijgen. Dat is een waardevolle bijvangst van 
onze soortenjacht!

Laten we er dus als moderne Jac. P. Thijsses op uit trek-
ken. Til eens een steen op in de tuin en kijk wat eronder 
leeft: alle dieren en planten doen mee. (Huisdieren en 
aangeplante tuinplanten uitgezonderd.) Ga met de (klein)
kinderen naar Park West, het Tiny Forest of de eco-ruïne 

aan de Wolfskuilseweg en zoek zoveel mogelijk insecten of 
plantjes. (“Wie vindt als eerste vijf verschillende soorten 
bloemen?”) Of probeer een foto van een vos of vleermuis 
te maken tijdens uw avondwandeling door de Bredestraat 
en stuur deze in. In de grijze wintermaand januari hebben 
we al meer dan 200 soorten waargenomen met slechts 
zestien waarnemers. Ik denk dat we 2023 na onze inspan-
ningen met recht hét soortenjaar van Hees kunnen gaan 
noemen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
de vorderingen. Doet u ook mee?  ◼

Bron: https://waarneming.nl/bioblitz/nijmegen-hees-2023/

De waarnemingen die tot nu toe zijn gemeld, kunt u hier zien: 
https://waarneming.nl/bioblitz/nijmegen-hees-2023/

Zelf waarnemingen melden met automatische soortenherkenning
ObsIdentify Apple:
https://apps.apple.com/nl/app/obsidentify/id1464543488

ObsIdentify Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.
obsidentify

We zijn blij met de huidige vrijwilligers die secretariële 

taken uitvoeren, zoals archiveren, notuleren, post 

verwerken, ledenadministratie, ICT.

Maar wat we nog missen is een

Secretaris / kandidaat-bestuurslid
voor de coördinatie van deze taken.

Inlichtingen bij voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees wil 

daarnaast graag verbreden en verjongen en zoekt

Kandidaat-bestuurslid, aandachtsgebied milieu
Kandidaat bestuursleden, die (mede) verant-

woordelijkheid willen nemen op het gebied van milieu, 

groen, leefomgeving, financiën of sociaal/cultureel.

Inlichtingen bij voorzitter@dorpsbelanghees.nl

VACATURES
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We zijn er allemaal wel eens overheen gelopen. Over de 
grote grafsteen van de familie Salonthay de Salontha in 
het koor van de Heese Petruskerk. Alexander liet die plaat-
sen in 1771 na het overlijden van zijn echtgenote Maria 
Beuse. Hij bleef toen als weduwnaar achter en woonde 
met hun drie jonge kinderen (geboren 1765-1769) op zijn 
landelijke buitengoed Heyenbeek, gelegen op de hoek van 
de huidige Schependomlaan en Dikkeboomweg. Maar hoe 
belandde deze Hongaarse militair (geboren in Salonta, 
1716) in de Nederlanden en uiteindelijk in Hees? 

Alexanders uitwijken naar westelijk Europa had waar-
schijnlijk met de opmars van de Ottomaanse Turken te 
maken. Die hadden namelijk de streek waar Salonta ligt, 
op de grens van het huidige Hongarije en Roemenië, aan 

het einde van de 17e eeuw veroverd. Alexander moet wel 
uit een welvarende familie afkomstig zijn, want hij kreeg 
in zijn jonge jaren een militaire opleiding, vermoedelijk 
in Wenen. Jaren later deed hij in elk geval als officier zijn 
eerste gevechtservaring op in het leger van de koning 
van Pruisen (1747-1751). Aansluitend diende hij bij het 1ste

regiment Oranje-Nassau van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, waar hij al snel vloeiend Nederlands leerde. 
Maar toen hij bij de hogere officierstraining in Haarlem 
schriftelijk protesteerde tegen de brute behandeling van 
een mede-officier werd hij als straf voor zijn kritiek op 
zijn meerderen ‘gecasseerd’; hij moest op halve soldij in 

Een kritische slavenhouder uit Hees: Alexander 
Salonthay de Salontha (1716-1781)1

Ineke Boomman en Pieter Poels voor het Huis van Compassie

tekst | Henk Termeer  foto grafsteen | Rutger Zwart

1 Met dank aan Lucas Bruijn die onderzoek doet naar een nazaat van 
Alexander Salonthay de Salontha. Hij attendeerde mij op de vele 
bronnen die er over hem beschikbaar zijn en op zijn vermelding in 
enkele recente artikelen over de slavernij in Suriname. Een uitge-
breider onderzoek naar zijn rol lijkt dan ook de moeite waard.
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Suriname gaan dienen als ‘commis’ van oorlog. Dat hield in 
dat hij ingeschakeld werd bij de militaire beveiliging van de 
in totaal meer dan 500 plantages daar en met name bij de 
bloedige bestrijding van de toenemende hit and run-aan-
vallen van de ‘marrons’. Zo werden de tot slaaf gemaakte 
Afrikanen en hun afstammelingen genoemd die van de 
plantages waren weggevlucht en in de ontoegankelijke 
oerwouden van Suriname leefden. Bijna tien jaar, van 1752 
tot 1761, verbleef Alexander in Suriname. Daar deed hij op 
de grote plantage Nieuw Java ook zijn eerste ervaring als 
planter op. En wat later verwierf hij niet alleen Nieuw Java
maar ook nog twee kleinere koffieplantages met de bijbe-
horende slaafgemaakten, in totaal waarschijnlijk enkele 
honderden. Die plantages heetten Mannheim en Elk ’t Zijn
(daarvan was hij mede-eigenaar); ze lagen alle drie ten 
oosten van Paramaribo aan de rivier de Cottica. 

In 1761 keerde Alexander steenrijk terug naar zijn nieuwe 
vaderland; zijn plantages werden voortaan beheerd door 
zaakwaarnemers. Hij vestigde zich in de garnizoensplaats 
Nijmegen, ging studeren en promoveerde in 1762 op een 
juridisch proefschrift aan de universiteit te Harderwijk. In 
1764 werd hij gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde 
gemeente in het Schependom, trouwde hij met Maria 
Beuse en verwierf hij het burgerrecht van Nijmegen. Een 
jaar later kocht hij de hofstede Heyenbeek, dat sindsdien 
het ‘Huis van Salontha’ werd genoemd. 

Na het overlijden van zijn echtgenote in 1771 kreeg 
Alexander te kampen met een zwakke lichamelijke 
gesteldheid en met ongunstige ontwikkelingen op zijn 
plantages. Dat laatste kwam vooral door de aanhoudende 
guerilla-overvallen van de marrons en de onmacht van 
de koloniale militie daar om de plantages te beveiligen. 
Zowel in de Nijmeegse afdeling van de ‘Oeconomische’ tak 
van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen 
alsook in diverse rekesten aan de Sociëteit van Suriname 
in Amsterdam deed Alexander vooral sinds 1777 sugges-
ties om de plantages beter te beschermen. Daarin toonde 
Alexander zich bepaald geen tegenstander van slavernij, 
althans zolang de eigenaren hun slaven goed behandel-
den; als dat niet zo was, vond hij hun vrijheidsdrang goed 
te begrijpen. Daarom oefende hij vooral zware kritiek uit 
op de lamlendigheid en onverschilligheid van de veelal 
afwezige plantage-eigenaren: die bekommerden zich enkel 
om de winsten van hun ondernemingen en interesseerden 
zich totaal niet voor de ontwikkeling en het welzijn van 
Suriname en zijn bewoners. Daarom stelde Alexander als 
militair én “ervaaren Colonier” voor om enige duizenden 
armlastigen en bedeelden uit het vaderland als landbou-
wers rondom de plantages te vestigen, te beginnen aan de 
Commewijne (daarin stroomde de Cottica uit). Daar zou-
den zij volgens hem als beveiligingscordon kunnen dienen 
tegen de aanvallen van de marrons en door hard te werken 
wél een redelijk bestaan kunnen opbouwen. 

Maar alle pogingen om zijn plan ook uitgevoerd te krij-
gen hadden geen resultaat. De Sociëteit van Suriname 
was namelijk een particuliere koloniale onderneming die 
de kolonie Suriname exploiteerde. En die enkel op winst 
georiënteerde onderneming had geen boodschap aan de 
‘idealistische’ en ook nogal bewerkelijke, kostbare en lastig 
uit te voeren voorstellen van luitenant-kolonel (sinds 1778) 
Salonthay. Op 25 april 1781 kwam er een einde aan zijn veel-
bewogen leven. Alexander Salonthay de Salontha overleed 
toen in Hees en werd daar bijgezet in de Petruskerk.  ◼

  Plantages aan de Cottica

Portret van Alexander (1769)
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VAN EEN MUG EEN OLIFANT MAKEN 
Een fabel van Jacques de Vroomen | Illustraties: Manuel Kurpershoek 

‘Au, au, stom beest,’ Joris volgt de mug die 

van zijn arm wegvliegt. De arm waar de 

mug genoten heeft van een smakelijk hapje, 

het bloed van zijn slachtoffer. De vader van 

Joris, die tegenover hem aan tafel zit, stopt 

met appen, legt zijn telefoon neer en komt 

even kijken. Hij houdt de arm van zijn zoon 

vlak bij zijn ogen. ‘Misschien kan ik beter een 

vergrootglas erbij pakken om het echt te zien. 

Ik geloof dat jij van een mug een olifant maakt.’ 

‘Wat klets je nou over een olifant,’ luidt het 

antwoord van Joris, die zich ergert aan de 

reactie van zijn vader. ‘We hebben het hier niet 

over olifanten maar over een stomme mug. Kijk 

daar zit hij op de vensterbank,’ klinkt het dan 

op veel zachtere toon. Joris wil voorkomen dat 

de mug wegvliegt voor hij hem kan doodslaan. 

‘Het is niet ‘hij’ maar ‘zij’, antwoordt zijn vader 

die op zijn eindexamenlijst van de middelbare 

school een negen voor biologie had en die 

sindsdien graag een beetje opschept over zijn 

biologische kennis. Maar Joris hoort hem niet… 

sluipt geluidloos naar de vensterbank… tilt zijn 

hand op… pats!! De mug op de vensterbank 

is veranderd in een rode vlek. Joris kijkt naar 

het bloed dat een minuut geleden nog in zijn 

arm zat. ‘Nou ben ik wereldberoemd,’ zegt 

hij. ‘Ik heb één klap een olifant doodgeslagen, 

heeft nog nooit iemand gedaan.’ ‘Nou, een 

vrouwtjesolifant moet je er wel bij zeggen,’ 

reageert zijn vader, die intussen alweer op 

zijn telefoon zit te turen. Even is het stil. Dan 

zegt Joris: ‘Zou je dat van die vrouwtjesolifant 

ook durven zeggen als moeder erbij was?’ 

Vader lacht en Joris heeft een binnenpretje 

want je vader de mond snoeren dat is leuk. 

Zo leuk dat je niet meer denkt aan die 

stomme muggensteek. Of – volgens vader 

– olifantensteek.



15destenenbank   |   maart 2023

VAN EEN MUG EEN OLIFANT MAKEN 
Een fabel van Jacques de Vroomen | Illustraties: Manuel Kurpershoek 

‘Au, au, stom beest,’ Joris volgt de mug die 

van zijn arm wegvliegt. De arm waar de 

mug genoten heeft van een smakelijk hapje, 

het bloed van zijn slachtoffer. De vader van 

Joris, die tegenover hem aan tafel zit, stopt 

met appen, legt zijn telefoon neer en komt 

even kijken. Hij houdt de arm van zijn zoon 

vlak bij zijn ogen. ‘Misschien kan ik beter een 

vergrootglas erbij pakken om het echt te zien. 

Ik geloof dat jij van een mug een olifant maakt.’ 

‘Wat klets je nou over een olifant,’ luidt het 

antwoord van Joris, die zich ergert aan de 

reactie van zijn vader. ‘We hebben het hier niet 

over olifanten maar over een stomme mug. Kijk 

daar zit hij op de vensterbank,’ klinkt het dan 

op veel zachtere toon. Joris wil voorkomen dat 

de mug wegvliegt voor hij hem kan doodslaan. 

‘Het is niet ‘hij’ maar ‘zij’, antwoordt zijn vader 

die op zijn eindexamenlijst van de middelbare 

school een negen voor biologie had en die 

sindsdien graag een beetje opschept over zijn 

biologische kennis. Maar Joris hoort hem niet… 

sluipt geluidloos naar de vensterbank… tilt zijn 

hand op… pats!! De mug op de vensterbank 

is veranderd in een rode vlek. Joris kijkt naar 

het bloed dat een minuut geleden nog in zijn 

arm zat. ‘Nou ben ik wereldberoemd,’ zegt 

hij. ‘Ik heb één klap een olifant doodgeslagen, 

heeft nog nooit iemand gedaan.’ ‘Nou, een 

vrouwtjesolifant moet je er wel bij zeggen,’ 

reageert zijn vader, die intussen alweer op 

zijn telefoon zit te turen. Even is het stil. Dan 

zegt Joris: ‘Zou je dat van die vrouwtjesolifant 

ook durven zeggen als moeder erbij was?’ 

Vader lacht en Joris heeft een binnenpretje 

want je vader de mond snoeren dat is leuk. 

Zo leuk dat je niet meer denkt aan die 

stomme muggensteek. Of – volgens vader 

– olifantensteek.

Mijn tuin is in een diepe winterslaap. De kou, de regen, 
de grijsheid smoort ieder initiatief om er iets in te 
doen. Wellicht door de energiecrisis heeft kou en kilte 
ineens een andere impact. De tuin moet dus nog even 
wachten op de voorjaarszon.
Anders is het met de werkgroep Groen Hees. Half 
november is er een grote hoeveelheid nieuwe aan-
plant voor de eco-ruïne in de grond gezet. Hierna 
hebben we besloten een winterstop te houden (die 
helaas kort onderbroken is voor herstel van een paar 
vernielingen). 
In maart pakken we het bouwen weer op.
Het voedselbos, dat begin september geteisterd werd 
door een brand, heeft in december en januari nieuwe 
aanplant gekregen. In verschillende etappes zijn er 
naast inboet een paar windsingels aangelegd waar-
mee we verdroging door wind hopen te voorkomen. 
Achter de schermen is het ook niet stil. De werkgroep 
heeft gereageerd op de plannen van de gemeente 
voor het Dorpspark Hees. We vinden de plannen 
onvoldoende recht doen aan de oproep tot meer 
biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. We 
hebben de informatie die opgehaald is tijdens de 
bijeenkomst in Titus Brandsma (gele post-its) zoveel 
mogelijk meegenomen. Het is nu wachten op de nieu-
we uitnodiging van de gemeente.
Tot slot gaan enkele leden van de werkgroep in 
gesprek met de gemeente over de actie Meer Bomen 
Nu (https://meerbomen.nu). Deze actie wil meer ver-
groening, meer biodiversiteit. Nog te pril om er meer 
over te schrijven, maar we hopen aan te kunnen slui-
ten bij het mooie initiatief van de Schrijversbuurt: de 
Plukroute. 
Het is vandaag zaterdag 4 februari en ja…. er is een 
zonnetje. De optimist in mij zegt dat dit de aankondi-
ging van het voorjaar is. De handen uit de mouwen, en 
óók voor groen geldt….

SUCCES KOMT WANNEER MENSEN SAMENWERKEN, 
FALEN TREEDT VAAK OP ALLEEN 

(DEEPAK CHOPRA)

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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Specifieke kennis op het gebied van duurzame energie en 
energiebesparing is niet nodig. Wij hebben hierover zelf 
veel geleerd in de voorgaande jaren en zullen die kennis 
met plezier aan de nieuwe deelnemers overdragen.
Wat wij vragen is de bereidheid om te informeren, enthou-
siasmeren en motiveren om ook een steentje bij te dragen 
aan een mooiere en groenere buurt, maar ook om energie 
te besparen. Er is een specifiek onderwerp dat we niet 
binnen de groep hebben en dat is het onderhouden van de 
website. Dus als je daar kennis van hebt en ons daarmee 
wil helpen, heel graag! Dit kan ook als niet vast lid van 
de werkgroep. Als je interesse hebt om onze werkgroep 
te versterken dan kun je je melden via duurzaamhees@
gmail.com.

Huidige actie: Laat uw CV inregelen
We maken van deze gelegenheid ook gebruik om te mel-
den dat we u de mogelijkheid geven om de verwarmings-
installatie waterzijdig te laten inregelen. Tijdens onze 
laatste voorlichtingsavond heeft een aantal wijkbewo-
ners zich hiervoor aangemeld en inmiddels zijn de eerste 
bezoeken afgelegd.

Bij waterzijdig inregelen gaat het over het optimaliseren 
van de verdeling van warmte van uw huidige cv-ketel via 
de leidingen naar de radiatoren. Als dit eenmaal goed is 
ingesteld, kan meestal ook de cv-ketel zelf gunstiger wor-
den ingesteld. Dit kan in veel gevallen een aardige bespa-
ring in het gasverbruik opleveren. Dit inregelen wordt 
gedaan door met deskundige personen de volgende werk-
zaamheden uit te voeren:

1  Er wordt een inventarisatie gemaakt van de 
cv-installatie.

2  Er wordt een gesprek gevoerd over de werking van de cv 
en eventuele klachten die worden ervaren.

3 De cv-installatie wordt getest.
4  Op basis van de testresultaten wordt er een plan 

gemaakt hoe de cv-installatie ingeregeld kan worden.
5  Nadat de installatie is ingeregeld wordt er opnieuw 

getest om te controleren of de nieuwe instellingen goed 
zijn.

In principe worden er geen veranderingen in de installatie 
zelf gedaan, wel wordt uw huidige cv-installatie optimaal 
ingesteld. Hoe goed het resultaat is hangt dan ook af van 
de mogelijkheden die de installatie biedt.

De deskundige personen die langskomen zijn opgeleid om 
deze werkzaamheden uit te voeren. Er is echter ook een 
professionele achterwacht beschikbaar in de persoon van 
Joep van de Ven (www.cv-tuning.nl). Als er situaties aan-
getroffen worden die boven het kennisniveau uitstijgen is 
Joep beschikbaar om te helpen. Hiermee kan dus worden 
gegarandeerd dat de cv-installatie optimaal gebeurt. Er 
zijn kosten aan het inregelen verbonden: € 100 per huis of 
CV-installatie.

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich vrijblijvend 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
duurzaamhees@gmail.com. U ontvangt daarna meer 
informatie waarmee u zich definitief kunt inschrijven.

Duurzaam Hees zoekt versterking
De groep mensen die als werkgroep Duurzaam Hees de afgelopen zes jaren verschillende campagnes 

heeft gevoerd zal op korte termijn kleiner worden. Vanwege tijdgebrek nemen helaas twee mensen 

afscheid. Tot nu toe kan onze kleine, praktisch ingestelde groep de verschillende campagnes en acties 

prima organiseren, dat gaat lastig worden als we met te weinig zijn.

Daarom zoeken wij mensen die onze groep willen komen versterken!
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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)

De sleedoorn is een struik uit de familie van de roosachti-
gen, die elke haag betoverend mooi maakt. Door de vroege 
bloei is het bovendien een waardevolle voedselbron voor 
insecten, die daarvoor in ruil de bloemen bestuiven. In het 

voorjaar vinden veel vogels een beschutte nestplaats in 
deze struik en in de winter profiteren ze van de bessen. 
Je vindt de sleedoorns in het voedselbos tussen de rozen- 
en meidoornstruiken, aan het pad aan de westkant.

Hier is dan een voorjaarsrecept, met bloemen die je in maart kunt oogsten uit de haag van ons voedselbos.

Bereiding

Druk de bloemen stevig aan, schenk er dan appelsap overheen en laat dit 
enkele uren trekken.
Zeef het mengsel en breng het op smaak met mineraalwater en citroensap.

Tip: varieer met bloemen van klaver, madeliefjes en vlier. Met wijn of 
schuimwijn wordt het een bloemenpunch.

Uit : Eetbare wilde kruiden en planten van Monika Wurft , Deltas

Ingrediënten

2 handenvol sleedoornbloemen
500 ml appelsap
500 ml mineraalwater
1 citroen

Bloemendrank van sleedoornbloemen

Winnaressen kleurwedstrijd!
Tijdens ons mooie wijkfeest Happy Hees hebben velen de kleurplaat ingekleurd 
van de Stenen bank (in het kader van het 100-jarig bestaan van de bank). Die 
van Zelda (6 jaar) vond de jury direct heel mooi. Ook volwassenen hadden flink 
hun best gedaan. De kleurplaat van Gwenda werd de winnaar in deze categorie. 
Beide dames wonnen een mooi verrassingspakket, samengesteld én gespon-
sord door de Bruna. Deze zijn bij hen thuis overhandigd. Gefeliciteerd!
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Stadsklooster 
Mariken, voorheen 

Augustijns Centrum 
de Boskapel, is na 

bijna zestig jaar 
verhuisd naar de 

kapel van het oude 
damespensionaat 

Sancta Maria, 
Bredestraat 174 in 

onze wijk Hees. 

In het mooi gerestaureerde gebouw van 
Sancta Maria praten we met Ekkehard 
Muth, de pastor van het Stadsklooster. 
Hij is theoloog, van huis uit dominee en 
al 11 jaar pastor van het Stadsklooster. 
Hij is van origine Duitser, maar woont 
al 25 jaar in De Steeg samen met zijn 
Nederlandse echtgenote. 

Stadsklooster Mariken is sinds 11 
jaar een zelfstandige kerkgemeen-
schap. In Nederland en Vlaanderen 
zijn er op dit moment 30 zelfstandige 
kerkgemeenschappen. 

Na het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965) kwamen er in Nederland 

zeven experimentele plekken voor 
liturgievernieuwing. Het Augustijnen 
Klooster aan de Graafseweg was er een 
van. De Augustijnen zijn op die voet 
doorgegaan. In 2010 moesten zij van-
wege ouderdom hiermee stoppen. De 
geloofsgemeenschap heeft toen beslo-
ten om op die koers van vernieuwing als 
zelfstandig kerkgemeenschap verder 
te gaan. 

Het Stadsklooster biedt een thuis voor 
gelovige, niet-gelovige en andersgelo-
vige mensen op zoek naar overstijgend 
perspectief. Dat is ingegeven door de 
Augustijnse spiritualiteit, waarin je God 
vooral vindt in de mens. Tegelijkertijd 

tekst | Wilma van Seters   fotografie | Ton van Seters

Stadsklooster Mariken verhuisd naar    kapel van Sancta Maria
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roept Augustinus: ‘Trek steeds verder’. Vandaar dat 
Stadsklooster Mariken verder trekt, niet alleen naar een 
nieuw onderkomen, maar vooral ook naar de mensen. In 
Sancta Maria willen ze inspireren, maar vooral ook zelf 
geïnspireerd en uitgedaagd worden. Samen op zoek gaan 
naar wat ons allemaal overstijgt, of je dat nu religieus 
invult of op een eigen manier. Eenmaal begonnen als expe-
rimenteerplek, met vernieuwing bij wijze van spreken in 
het DNA, hoopt Stadsklooster Mariken in Sancta Maria 
opnieuw vernieuwd te worden. 

Ze zijn al ruim drie jaar bezig met de overgang naar 
Sancta Maria. Ondertussen werd de naam veranderd in 
Stadsklooster Mariken. ‘Klooster’ omdat in iedereen die op 
zoek is naar spiritualiteit wel een kloosterling schuilt. En 
‘Mariken’ omdat Mariken van Nieumeghen ‘buiten de lijn-
tjes kleurde’ en eigenzinnige wegen ging. Buiten de lijntjes 
kleuren, dat past wel bij Stadsklooster Mariken.
De verhuizing zelf was volgens pastor Ekkehard Muth een 
groot gebeuren. De laatste vier zondagen voor Kerstmis 
(advent) is er veel aandacht besteed aan de verhuizing. 
Heel belangrijk daarbij was bijvoorbeeld de verhuizing van 
de gedachtenishoek van de Boskapel naar Sancta Maria. 
Hier herdenken mensen die naar de viering komen hun 
overledenen en steken ze een kaars aan.

Na de laatste dienst in de Boskapel op 18 december werden 
alle liturgische voorwerpen op een oude Hongaarse trouw-
kar neergelegd, die symbolisch getrokken werd door een 
ezel. De aanwezigen gingen lopend mee achter de kar van 
de Boskapel naar Sancta Maria, alwaar de dienst werd afge-
sloten. Het bleek veel leden van de kerkgemeenschap goed 
te doen om deze weg juist lopend te af te leggen. Het bevalt 
de kerkgemeenschap goed in het nieuwe onderkomen, maar 
het blijft nog wel een beetje pionieren en zoeken. 

Bij de diensten zijn zo’n 70 
tot 100 mensen aanwe-
zig. Verder heeft de kerk-
gemeenschap 400 sympa-
thisanten. Er is elke zondag 
een viering om half tien 
’s ochtends in de kapel van 
Sancta Maria die meestal 
geleid wordt door pastor 
Ekkehard Muth. De aan-
wezigen komen niet alleen 
uit Nijmegen maar ook van verre.
Iedereen uit Hees is van harte welkom om de diensten bij 
te wonen en eventueel lid te worden van Stadsklooster 
Mariken. Meer informatie kunt u vinden op de website 
https://stadskloostermariken.nl 
Het voormalige damespensionaat in Sancta Maria heeft 
altijd al een maatschappelijke functie gehad gericht op het 
individu, zelfstandigheid en zorg. Waarden die vandaag 
de dag nog steeds een rol spelen. De tekst van de laat-
ste boodschap van zuster Martialis (zie kader) is hierbij 
belangrijk.

Ter Herinnering

Dat in Sancta Maria mag blijven,
De geest van liefde en vriendschap,
Van warme aandacht en tedere zorg.
‘’n Geest die heelt en beschermt,
Die gemeenschap sticht,
Waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

5 augustus 1981

Zuster Martialis

Stadsklooster Mariken verhuisd naar    kapel van Sancta Maria

Pastor Ekkehard Muth

Kapel Sancta Maria kort voor 
de zondagsviering
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Dik doen over Natuurkunde - Dick van Eck

Het overkomt me altijd. Precies wanneer ik met 

een volle fiets in de fietsenstalling aan de Bisschop 

Hamerstraat sta, slaat het ringslot van mijn fiets 

tegen de spaken. Met gebogen lijf sta je dan te hanne-

sen om je fiets (tegenwoordig zo’n zware elektrische) 

iets omhoog te krijgen, om het slot alsnog door de 

spaken te kunnen steken, zonder je kop te stoten aan 

de rode handvaten van de fietsgleuven, die zich boven 

je bevinden. Dat dat slot blijft steken gebeurt me iets 

te vaak, nieuwsgierig als ik ben, besluit ik om dat eens 

uit te rekenen. Over de kans op ringslotleed dit keer. 

De spaken
Er moeten natuurlijk spaken zijn om tegenaan te komen en 
het lijdt geen twijfel: hoe meer spaken hoe meer kans op 
leed. En de dikte van die spaken speelt natuurlijk ook een 
rol. Een fiets telt meestal zesendertig spaken die óf gelijk-
matig, óf in groepjes van vier over het wiel zijn verdeeld. 
De dikte van een spaak bedraagt 2,0 tot 2,5mm, afhankelijk 
van wat het wiel moet dragen. De totale spaakobstructie 
van een wiel is gelijk aan het aantal spaken vermenigvul-
digd met de dikte van de spaak. 
De kans dat je een spaak treft is nu gelijk aan die totale 
spaakobstructie gedeeld door de omtrek van het fietswiel 
ter hoogte van het slot. 

Bij een straal van 28cm hoort een omtrek van 176cm, en 
36 spaken van 2mm een ruimte innemen van 36x0,2=7,2cm. 
De kans dat je een spaak treft is dus 7,2/176=4,1% oftewel 
een kans van ongeveer 1 op 25.

Dat zet voor mijn gevoel nog geen zoden aan de dijk en dat 
klopt ook, want er is meer aan de hand.

Het ringslot
Het fietsslot is de eigenlijke boosdoener, want hoe dikker 
zo’n slot des te groter is de kans dat je op een spaak stuit. 
Het dikkere slot komt die spaak, iedere keer (36) tegen. Het 
betekent dat we de dikte van het slot (D) iedere keer bij de 
dikte (d) van de spaken moeten optellen. Een AXA-ringslot 
heeft een dikte van 8,5mm. De kans op slotleed wordt dus 
veel groter. Die 2mm wordt dus 2+8,5=10,5mm en dat is 
ruim vijf zo groot als we hadden. We komen op 21,5% kans 
oftewel bijna 1 op 5.

Zoals altijd, zijn er nog meer adders onder het spakengras. 
Het slot kan namelijk ook nog tegen je ventiel slaan en niet 
onbelangrijk, de spaken staan scheef.
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Scheve spaken
Bij een mooi gemaakt fietswiel staan de spaken verre 
van loodrecht op hun draairichting. Met een geodriehoek 
kwam ik op een scheefstand (H) van zo’n graad of zestien. 
Het zal de draagkracht en de veerkracht van zo’n wiel 
wel ten goede komen, maar zo’n slot “ziet” daardoor wel 
een bredere spaak. In de figuur heb ik het wat overdreven 
weergegeven door de hoek H wat groter te kiezen dan 16 
graden. De dikte (d) van de spaak neemt steeds verder toe 
met een stukje (s) als die hoek groter wordt.

Het ventiel
Er zit nog een obstructie in het wiel, en dat is het ventiel. 
Het blijkt dat de brede ventielring precies ter hoogte van 
het slot zit. De dikte van het ventiel (1,0cm) komt eenmalig 
bij de spaakobstructie die we eerder hebben berekend.

Samen met de scheefstand van de spaken en het ventiel 
komt er nog een procentje bij en wordt de kans op slotleed 
zo’n 22% dus 1 op 4,5 en dat is dus best veel.

Voor de “liefhebbers” geef ik de totaalformule te gebruiken 
voor je eigen fiets (zorg ervoor dat alle maten dezelfde 
eenheid hebben, dus OF millimeters OF centimeters OF 
meters

Met N het aantal spaken, d de spaakdikte, D de slotdikte, V 
de breedte van het ventiel en R de afstand van het slot tot 
de wielas en de scheefheidshoek H (in radialen).

Natuurkunde
De natuurkunde achter dit probleem laat zien dat het 
niet alleen de spaken zijn, maar dat het vooral ook het 
slot is dat de uitkomst bepaalt. Een ander voorbeeld in de 
mechanica is het inhalen van twee auto’s. Als je achteraan 
begint met inhalen van een vrachtwagen, moet je nadat 
je de cabine bent gepasseerd nog wel even de lengte van 
je eigen auto erbij optellen voordat je veilig naar rechts 
kunt sturen. Het wiskundig begrip dat hierbij hoort heet 
“Convolutie”, waarbij het ene object mengt met het ande-
re. Het is een fenomeen dat overal opduikt.

Natuurkundigen zijn ook nooit helemaal tevreden, ze ver-
zinnen er altijd wel iets bij. Het extra ventiel en de scheve 
spaken zijn daar een mooi voorbeeld van. Verfijning van 
een model levert vaak interessante inzichten op.

Nog meer leed
In sommige gevallen worden fietsen opgehangen om ze 
op te bergen, zodat de wielen vrij kunnen ronddraaien. Bij 
niet uitgebalanceerde wielen zal het zwaardere ventiel 
gemiddeld naar beneden zakken, waarbij het slot boven 
of een spaak, of geen spaak treft. Weg statistiek, maar wel 
een licht draaiend wiel voor ringslotleedvermijding.  ◼

Dick is een natuurkundige, die graag naar de stad fietst en dank-
baar gebruik maakt van de gratis, bewaakte fietsenstallingen.

Bronnen: 
Onze fietsen (merk Giant, Batavus met spaken en ringsloten).
Kijk eens bij Wikipedia (NL) onder convoluties naar de blokjes-
animatie.

Tekening:
Joop van Eck

Slotleed=
(N x (      d  

   +D))+(V+D)
                                           2πR

cosH
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Ook dit jaar was de kribjesroute in Hees weer een groot 
succes. Buurt- en stadsgenoten weten de kribjes goed te 
vinden: het is een heerlijk tijdverdrijf tussen de feestdagen 
door. Dit jaar waren er maar liefst 123 kribjes te bewonde-
ren. Je moest dus erg best je best doen om álle letters te 
verzamelen. Toch waren er zo’n negentig diehards die een 
oplossing voor de puzzeltocht inzonden. Tijdens de mid-
winterborrel in Sancta Maria werden de winnaars bekend 
gemaakt: Astrid Struijk en Freek Nieuwhof wonnen een 
slagroomtaart van bakkerij De Bie.

De kribjesroute werd zeven jaar geleden voor het eerst 
georganiseerd. Het initiatief kwam van Irene van Dongen. 
Zij wilde een kerststallenroute in Hees organiseren om 
het wijkgevoel te vergroten en buurtgenoten bij elkaar te 
brengen. Zij is samen met een aantal andere vrijwilligers 
nog steeds de drijvende kracht achter het evenement. Wat 
ooit begon met een tiental kribjes is uitgegroeid tot een 
waar festijn. Dit jaar met een opening met het koor van de 
straat en een midwinterborrel als afsluiting.
Diverse wijkbewoners weten ieder jaar weer een prachtige 
kerststal tevoorschijn te toveren. Dat begint soms al in 
november met brainstormen en knutselen of timmeren. 
In de week voor de kerstvakantie zie je bewoners van Hees 
druk in de weer in voortuinen en achter ramen. De een 
gebruikt nostalgische beelden, de ander maakt een kerst-
stal met playmobil of badeendjes. 

Freek Nieuwhof en zijn gezin liepen dit jaar ook de kribjes-
route en waren met hun inzending een van de prijswin-
naars. “We doen ieder jaar mee. Het is echt het perfecte 
uitje in de vakantie. Ik denk dat we in totaal wel tien keer 
op pad zijn geweest; telkens deden we een stukje van de 
route. De kinderen hebben alle kerststallen gezien: wij 
wisselden af met opa en oma. De ene keer gingen we wan-
delen, de andere keer fietsen of met de step. We zijn zelfs 
een keer met de skelter geweest.”

Kribjesroute 
Hees met 
heel veel

LET TERS

tekst | Chantal de Hommel   fotografie | Ton van Seters, 
Chantal de Hommel, Bram Gerbrandy

De aftrap van de kribjesroute
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Freek en zijn gezin vonden dat er dit jaar wel erg veel let-
ters waren. “Maar als je zelf in de wijk woont, is dat geen 
probleem. We gingen de ene keer de ene kant en dan weer 
de andere kant op. En als je dan bijna alle letters hebt, wil 
je ze gewoon echt allemaal verzamelen. Dus soms fietsten 
we vanuit de stad nog even langs een aantal kribjes!”

Ook Astrid Struijk mocht een heerlijke slagroomtaart bij 
de bakker ophalen. “Heel erg leuk om die te winnen”, zegt 
ze lachend, “We hebben meteen vrienden uitgenodigd om 
taart te komen eten.” Samen met haar man Bram geniet 
ze al zeven jaar van de kribjesroute. “We zijn er vanaf het 
eerste uur bij geweest. Irene (van Dongen) vroeg een aan-
tal mensen bij Happy Hees of ze mee wilden doen met een 
kribje. Wij hebben meteen ja gezegd en proberen er sinds-
dien ieder jaar iets bijzonders van te maken.” Het eerste 
jaar hadden ze een enorme houten kerststal op hun balkon 
staan. Dit jaar was hun tuin bezaaid met gouden letters. 
Het was even puzzelen en denken, maar al snel zagen 
bezoekers dat deze letters samen de kerststal vormden: de 
J van Jozef, de H van herder, etc. “We hadden speciaal aan 
de organisatie gevraagd of wij de letter J konden krijgen, 
zodat we die in het kribje konden leggen”, vertelt Astrid. 
“Ik vind het echt een leuke activiteit zo rond de feestda-
gen. We zijn denk ik zo’n drie keer op pad geweest. We zijn 
echt alle kribjes afgegaan om de letters te verzamelen.”

Meer weten of meedoen met de organisatie? 
www.kribjesroute.nl

Astrid met de gewonnen taart

Alle prijswinnaars Kribjesroute bij bakkerij De Bie

De nieuwjaarsborrel en tevens afsluiting van de kribjesroute

Toespraak Irene van Dongen bij opening 
Kribjesroute Hees op 23 december
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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

<   advertenties van sponsoren   >



25destenenbank   |   maart 2023

<   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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<   advertenties van sponsoren   >

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 4 mei 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 
Korte Bredestraat 28, 6543 ZR  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

Toekomst Terrein 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, fredhuige74@gmail.com

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nl

Meld- en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven 

via de Meld&Herstel APP of bel 14 024.

Wijkteam Nieuw-West: 
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers

Regisseur sociaal: Ewart van der Putten

Regisseur veiligheid: Thijs de Groen

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



Veel plezier met uw Stenen Bank

Kerkdiensten in de Antonius Abtkerk
Elke zondag is er om 10.00 uur in de Antonius Abt kerk een 
eucharistieviering. Op de eerste twee zondagen zingt het 
gemengde koor. Na afloop kan men koffiedrinken in de serre. 

Wil je gedoopt worden of je kind laten dopen? Wil je trouwen 
en dit in onze kerk komen doen? Is er een overlijden? Neem dan 
contact met ons op.

Dit voorjaar start een voorbereidingstraject voor de Eerste 
Heilige Communie die op zondag 4 juni gepland staat. Op de 
website www.stefanus.nl vindt u meer gegevens en kunt u ook 
het contactblad de OASE digitaal lezen.

Onze contactgegevens: Parochie Heilige Stefanus, Antonius 
Abtkerk, Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen 
h.antoniusabt@gmail.com  06-5324 0809 of 024-377 06 31

Klokken
In het vorige nummer melden wij reeds 
dat de kerkklokken sinds kort niet meer 
luiden tussen 23.00 uur ’s avonds en 
7.00 uur ‘s ochtends. Dit om de nacht-
rust van (nieuwe) bewoners niet te 
storen. Kennelijk slapen de desbetref-
fende bewoners nog steeds niet goed. 
Sinds kort luiden de klokken de gehele 
dag gedempt. Waar gaat dit heen?

Concert Flos Campi
Op woensdag 12 april vindt het jubileumconcert van Flos Campi plaats in 
de Vereeniging. Flos Campi, dat bestaat uit een amateurorkest en -koor, 
is zestig jaar geleden (in 1963) opgericht. Enkele drijvende krachten van 
het gezelschap zijn woonachtig in Hees. Op het programma staan prach-
tige werken van Haydn, Mendelssohn en Dvorák. Van harte aanbevolen! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de Vereeniging.

Voor u gesignaleerd




