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Riet Las

NIJMEGEN – De William Yang
Foundation organiseert een nieu-
we cyclus van drie middagen
rondom het thema ‘Voeding’. De
eerste middag, die in het teken
staat van naasten en partners van
ernstig zieken, vindt plaats op 1
oktober in Centrum de Appel aan
de Groesbeekseweg.
De Nijmeegse therapeut en yoga-
en meditatieleraar William Yang
richtte in 1990 het Taborhuis op,
waar psychologische zorg voor
(ex)kankerpatiënten en hun naas-
ten werd geboden. Door verande-
ringen in de vergoedingsregels
van de geestelijke gezondheids-
zorg, moest Yang vorig jaar het Ta-

borhuis verlaten. Zijn niet-weten-
schappelijk bewezen therapieën
werden niet meer vergoed.
Vanuit de William Yang Founda-
tion, waarbij Yang nauw betrok-
ken is, organiseert De Appel nu
bijeenkomsten voor kankerpatiën-
ten en hun naasten.
„We willen met deze bijeen-
komst de naasten van mensen die
ziek zijn begeleiding bieden”,
zegt Lidwien Appels, coördinator
van Centrum de Appel. „Het is
van groot belang dat zij niet on-
deruit gaan, zeker in een tijd waar-
in de politiek oproept tot een par-
ticipatiesamenleving”, zegt Ap-
pels. „Naastenzorg is echter geen

core business voor de reguliere
zorg. Door de veranderende re-
gels zijn er gaten gevallen. Die
proberen we te vullen.”
Tijdens de middagen kunnen
deelnemers onder meer een work-
shop meditatie of massage vol-
gen. Ook worden er op allerlei ma-
nieren ervaringen gedeeld.
De stichting steunt financieel op
een ‘carrousel van goodwill’, zoals
Appels het noemt. „We willen los
staan van alle systemen in de
zorg.”

Aanmelden kan nog via williamyang
foundation@gmail.com. Er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

NIJMEGEN – De sponsorfietstocht
2bike4alzheimer heeft voorlopig
82.000 euro opgebracht voor on-
derzoek naar Alzheimer. Aan de
tocht, zaterdag en zondag verre-
den, deden 220 fietsers mee. 5 van
de 34 teams werden afgevaardigd
door zorgkoepel De Waalboog
(verpleeghuis Joachim en Anna)
en Radboud UMC Geriatrisch
Centrum in Nijmegen.
De deelnemers fietsten in 24 uur

op tandems een route van 400 ki-
lometer. Nijmegen was etappe-
plaats. Ieder team gebruikt voor
de fondswerving een actiesite van
Alzheimer Nederland waarop
sponsoren geld overmaken.
De opbrengst is voor twee stu-
dies: Effect van bloeddrukverla-
ging in de hersenen, door het Rad-
boud; en Nieuwe scan om schade
in de hersenen op te sporen, door
Alzheimer Centrum Limburg.

HORSSEN/ARNHEM – De lola-appel,
het Maas en Waalse succesverhaal
in de fruitteelt, krijgt vandaag
ook een provinciaal podium.
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk
(land- en tuinbouw) deelt aan de
leden van Provinciale Staten lola’s
uit. Hij heeft fruitteler Mathieu
Gremmen uit Horssen gevraagd
een paar kisten appels naar Arn-
hem te brengen.
Gremmen is mede-eigenaar van
het bedrijf dat de appels op de
markt brengt. De lola is een
nieuw ras dat op steeds meer plek-
ken wordt geteeld en verkocht. Re-
centelijk ook door een grote super-
marktketen in Hongkong.

Van Dijk wil met het uitdelen
van de appels aangeven dat het
niet alleen kommer en kwel is in
de Gelderse fruitteelt. Daarmee
hint hij op de boycot van Neder-
lands fruit door Rusland. En naar
de vragen van de ChristenUnie.
Die wil dat de provincie samen
met de sector zoekt naar nieuwe
afzetkanalen voor het geboycotte
fruit. Gremmen heeft op verzoek
van Van Dijk ook een lunchge-
sprek met commissaris van de Ko-
ning Clemens Cornielje waarin
hij het verhaal vertelt van de lola.
De wereldwijde promotie en dis-
tributie van de appels wordt van-
uit Maas en Waal geregeld.

door Harm Graat

NIJMEGEN – „Ik was in de winkel,
zoals altijd. Mijn vader had een
bakkerij, mijn broers brachten
het brood rond en ik bestierde
een kruidenierswinkeltje, aan
huis. De winkel was een week
lang niet bevoorraad. Het was 25
september 1944 en al vanaf de 17e
hoorden we verhalen over de na-
derende bevrijding van Nijme-
gen.
„Opeens was er dat geluid, dat
loeiende geluid, dat maar van één
ding afkomstig kon zijn: van een
vliegtuig dat neerstortte. Er was
geen tijd meer om de kelder in te
gaan. Ook voor de trap en het toi-
let – twee andere plekken die on-
ze vader als schuilplek had aange-
wezen – was het te laat. Ik dook

onder een tafel.
„Een enorm tumult. Ik durfde
eerst niet te kijken. Dacht dat al-
les weg zou zijn. Maar door het
stof heen zag ik dat de deur er
nog stond. De hele winkel stond
er nog, en onze veranda.
„Ik ben de straat op gerend, de
Oude Dorpsstraat in Hees, dat
heet nu de Korte Bredestraat,
recht tegenover de Petruskerk, die
al sinds 1942 in puin lag. Buiten
zag ik een vrouw in brand staan,
de vlammen sloegen uit haar ha-
ren. Ik zie mijn broer een grote
lap, een gordijn of zo, om haar
heen slaan. Op straat lag een
been.
„Het vliegtuig was twee deuren
verderop neergekomen, op een
dubbel woonhuis. Een afgebroken
vleugel stond als een ladder recht

overeind tegen ons eigen huis. Er
was vuur, brand. Maar er waren
geen brandweerwagens. Er werd
bij het pakhuis in Hees een voor-
oorlogse ketelwagen gehaald, met
slangen. Een Engelse soldaat
klom de puinhopen op, om te
blussen, riep dat ze hem nat moes-
ten houden.
„Vanuit ons achterhuis hoorde ik
mijn moeder roepen: ‘Marietje,
wat is er gebeurd, is het voorhuis
in elkaar gestort?’ Ik riep: ‘Nee, ’t
is bij Pietje van Son!’
„Op dat moment, te midden van
alle chaos, kwam er een klant de
winkel in. Hij zei: ik kom een
brood halen. Ik schreeuwde hem
toe: ‘Man, hoe kun je nu een
brood komen halen, de hele boel
staat hier in brand!’ Die man
bleek in shock te verkeren.

NIJMEGEN – Inzet van een speciaal
ontwikkelde vragenlijst kan de be-
handeling en/of genezing van pa-
tiënten met lage rugpijn aanzien-
lijk versnellen en verbeteren. Dat
verwacht de Sint Maartenskli-
niek, het Nijmeegse ziekenhuis
dat gespecialiseerd is in het hou-
dings- en bewegingsapparaat.
Onderzoekers van het ziekenhuis
werken aan een vragenlijst die pa-
tiënten invullen voorafgaand aan
hun eerste poli-bezoek. Zij leve-
ren zo gedetailleerde informatie
aan over hun klachten en ziektege-
schiedenis. De patiëntengegevens
worden ingevoerd in een compu-
terprogramma waarin vergelijkba-
re gegevens, maar ook behandel-
uitkomsten van een omvangrijke
groep inmiddels geholpen patiën-
ten, zijn verwerkt. Daarmee kan
de specialist een betrouwbaardere
keuze maken voor de meest opti-
male behandeling.
De ‘Nijmegen Decision Tool’
wordt de komende twee jaar ver-
volmaakt. Daarvoor worden gege-
vens en behandeluitkomsten van
meer dan drieduizend patiënten
bestudeerd. „De Tool kan in de
toekomst aangeven van welke
wervelkolomspecialist (chirurg,

revalidatiearts, reumatoloog of bij-
voorbeeld pijnspecialist) de beste
medische behandeling verwacht
mag worden”, aldus orthopedisch
chirurg Marinus de Kleuver van
de Sint Maartenskliniek.
„Omdat je het behandeladvies ba-
seert op de ervaringen en resulta-
ten van duizenden patiënten met
dezelfde symptomen, kun je de
patiënt ook een betrouwbare voor-
spelling geven van de uitkomst
van de behandeling”, vult onder-
zoekster Miranda van Hooff aan.
Door meteen te kiezen voor de
meest optimale behandeling, voor-
kom je volgens haar onnodige on-
derzoeken en behandeltrajecten.
„De patiënt kan na de juiste be-
handeling sneller zelf weer zijn
dagelijkse leven oppakken.”
Volgens de Maartenskliniek kan
veel geld worden bespaard. Patiën-
ten met lage rugpijn worden rela-
tief vaak doorverwezen voor een
nieuw behandeltraject en een se-
cond opinion. Van de twintig pa-
tiënten die worden gezien door
een orthopedisch specialist, komt
er gemiddeld slechts één in aan-
merking voor een operatie.
Bij een behandeling zijn vanwege
de vele symptomen en oorzaken
van de rugpijn vaak meer specia-
listen betrokken. Werkverzuim
door lage rugpijn treedt vaker op
dan bij ziektes als kanker, diabe-
tes en hartaandoeningen.
In Nederland heeft bijna de helft
van de bevolking wel eens of chro-
nisch lage rugpijn.

Voor de Nijmegen Decision
Tool worden behandeluit-
komsten van ruim driedui-
zend patiënten bestudeerd

Aandacht voor naasten van kanker-
patiënten bij therapie William Yang

Sponsorfietstocht:
82.000 voor Alzheimer

Lola-appels voor
Provinciale Statenleden

�
Riet Las (95) was ooggetuige van
een vliegtuigcrash in het Nijmeegse
Hees, morgen zeventig jaar geleden.

Vragenlijst helpt
bij lage rugpijn

� Ooggetuige Riet Las uit Hees met een zelfgemaakt schilderij van haar ouderlijk huis met winkel in Hees.

Een bijna
vergeten crash
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OMGEKOMEN:

Everdina Dodemont 65 jr.  
Arnolda Dodemont 45 jr.  
Maria Dodemont van Son 89 jr.  
Maria Satink    ?  

Stanley Harrison R.A.F. 25 jr.  
George Robert Munton R.A.F. 32 jr.  
Harold Morris Nottle R.A.A.F (Aus) 25 jr.     
Burial report: 'garden house Hees'.  
Ronald George Taylor  Ontsnapt per parachute

B-25 MITCHELL
Middelzware Ameri-
kaanse bommenwerper 
van het Britse 98e 
squadron R.A.F. 
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Van de bluswerkzaamheden 
en de ravage na de vlieg-
tuigcrash in Hees bestaan 
filmopnames. 
Zie YouTube 'Nijmegen in 
de Tweede Wereldoorlog 2' 
vanaf 6.32 m.

Op 25 september 1944, de 
laatste dag van de Slag om 
Arnhem, voerden 54 Britse 
bommenwerpers aanvallen 
uit op Duitse stellingen bij 
Schaarsbergen. 60 Spitfires en 35 Mustangs 

die de bommenwerpers be-
geleidden, konden niet 
voorkomen dat twee toe-
stellen werden geraakt door 
Duitse jachtvliegtuigen.

Om 18.10 uur stortte de 
eerste Mitchell neer ten 
zuiden van de John Frost-
brug in Arnhem; in 2011 
werd op die plek een pla-
quette onthuld.
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Op 25 september 1944, de 
laatste dag van de Slag om 
Arnhem, voerden 54 Britse 
bommenwerpers aanvallen 
uit op Duitse stellingen bij 
Schaarsbergen. 60 Spitfires en 35 Mustangs 

die de bommenwerpers be-
geleidden, konden niet 
voorkomen dat twee toe-
stellen werden geraakt door 
Duitse jachtvliegtuigen.

Om 18.10 uur stortte de 
eerste Mitchell neer ten 
zuiden van de John Frost-
brug in Arnhem; in 2011 
werd op die plek een pla-
quette onthuld.

Om 18.20 uur stortte de 
tweede Mitchell neer op een 
woonhuis in Hees, zo is afgelo-
pen juni vastgesteld na jaren-
lang onderzoek.
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Crash was op Oude 
Dorpsstraat (heet nu 
Korte Bredestraat), 
recht tegenover de 
Petruskerk in Hees.
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„Het been dat op straat lag, bleek
van de piloot te zijn, die later ach-
ter in de tuin werd gevonden.
Een alleenstaande mevrouw die
een kamer huurde in het geraakte
huis – mevrouw Satink – was op
slag dood. De anderen die in daar
woonden – de oude mevrouw Do-
demont-Van Son en haar twee
dochters – stierven in de dagen
daarna. Dina en Nolda waren dat,
die dochters. Ze waren veel ouder
dan ik, maar ik kende ze goed.
Het was Dina die ik in brand had
zien staan. Zoiets vergeet je nooit
meer.
„Het gekke is: ik heb het destijds
niet als iets traumatisch beleefd,

die crash. Er was ook iets van: zo,
dit hebben we gelukkig overleefd.
Je was jong. Het was ook span-
nend. Die Engelse militair die had
geblust, zat diezelfde avond bij
ons aan tafel, hij at brood mee.
Mijn moeder gaf hem kleren van
mijn broer. Ondertussen droog-
den we zijn uniform in de
bakkersoven. Toen dat eruit ge-
haald werd, was alles gekrompen.
Zelfs zijn pet paste niet meer. Hij
kon er om lachen.
„Altijd heb ik gedacht dat er maar
één inzittende in dat vliegtuig
zat. Men zei dat het een Spitfire
was, een klein toestel. Er is in de
jaren na de oorlog wel over ge-

praat, maar nooit écht bij stilge-
staan. Evenmin bij de slachtoffers
die vielen bij die bom van 1942.
Hees, toen nog een tuindersdorp,
stond nooit in de belangstelling.
En in de oorlog gebeurde er na-
tuurlijk zo veel, zeker in de stad.
Ik ben altijd aan die piloot blijven
denken. Nooit werd duidelijk wie
hij was. Dat vrat aan me. Na de
oorlog heb ik oorlogsgraven ge-
adopteerd van andere soldaten, ik
leerde de nabestaanden kennen,
ik zag met eigen ogen hoe belang-
rijk het is dat nabestaanden we-
ten wat er is gebeurd.
„Een paar jaar geleden kwam ik
in contact met meneer Everard

Bakker. Die onderzocht een vlieg-
tuigcrash boven Schaarsbergen. Ik
zei hem: ik zou wel eens willen
weten wat er bij óns is gebeurd.
Ik dacht: daar hoor ik nooit meer
wat van. Een paar maanden gele-
den belde hij op. ‘Het is rond’, zei
hij. Ik kon het niet geloven.
„Het blijkt dus een veel groter oor-
logsvliegtuig te zijn geweest dan
we altijd dachten. Met meer inzit-
tenden. Ik moet wennen aan dat
idee. Het is goed dat er na al die ja-
ren, zeventig jaren, toch antwoor-
den zijn gekomen. Voor mij, maar
vooral voor de slachtoffers en hun
nabestaanden. Ze zijn niet verge-
ten.”

� Morgen is het precies zeventig
jaar geleden dat een B-25 Mitchell
van het Britse 98e squadron crash-
te op een woonhuis recht tegen-
over de Petruskerk in Hees, Nijme-
gen.

� Daarbij vielen vier burgerdoden
en kwamen drie inzittenden om.

� Amateur-onderzoeker Everard Bak-
ker, werkzaam bij Defensie, deed
jarenlang onderzoek naar de crash
van toestel FW-211, bijgestaan
door nabestaanden van de Britse
militairen die omkwamen.

� In juni ‘was de puzzel gelegd’; het
vliegtuig is feitelijk zeventig jaar
vermist geweest.

� Morgen is er een grootse herden-
king in en bij de Petruskerk.

� De dienst begint om 16.30 uur; de
kans is groot dat er niet genoeg
plaats is in de kerk, zo laat de orga-
nisatie weten.

� Tussen 17.30 en 17.45 uur start
de buitenceremonie; die is voor ie-
dereen toegankelijk.

� Om 18.15 uur wordt de Last Post
gespeeld en om 18.20 uur, het tijd-
stip van de crash, is er een ‘fly-
past’ van een Spitfire.

GROOTSE HERDENKING

Brillen: Fielmann. Internationale brillenmode voor de gegarandeerd laagste prijs. Meer dan 600x in Europa. Ook bij u in de buurt: Nijmegen, Broerstraat 31. Meer op www.fi elmann.com

KLEINE PRIJZEN ZONDER GROOTSPRAAK.
Fielmann laat u een wereld aan brillenmode zien: meer dan 3.500 brillen. Grote merken en 
inter nationale ontwerpers. Allemaal met drie jaar garantie. En allemaal voor de gegarandeerd 
laagste prijs want Fielmann geeft u de Geld-terug-garantie*.

Gratis ogentest
door HBO-Optometristen, met de modernste technologie,
op elk moment zonder afspraak. € 00000

Moderne brillen in uw sterkte
meer dan 600 modellen, metaal of kunststof, enkelvoudig,
3 jaar garantie. € 255050

Moderne zonnebrillen in uw sterkte
meer dan 600 modieuze modellen, metaal of kunststof, 
enkelvoudige glazen, UV-bescherming, 3 jaar garantie. € 275050

*Geld-terug-garantie
Ziet u hetzelfde product binnen 6 weken na aankoop ergens 

anders voordeliger, neemt Fielmann het artikel terug en betaalt 

het complete aankoopbedrag retour. Brillen: Fielmann.
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