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KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING
DORPSBELANG HEES

EEN NIEUW BEGIN VOLGT
ALTIJD OP HET EINDE
Op zaterdag 27 februari is het Sportfondsenbad Nijmegen-West na
een grondige verbouwing van bijna een jaar officieel en feestelijk
geopend. De renovatie van de vier Nijmeegse zwembaden
(Dukenburg, de Goffert, Oost en West) is hiermee afgerond.
(

·.wembad West is beslist geen tropisch zwembad, dat willen ze ook
- niet zijn, aldus een citaat uit de Gelderlander van begin januari. Wat
er geboden wordt zijn diverse vormen van waterrecreatie zoals
whirlpools, stoomcabines, zonnebanken, wildwaterkreek, peuterbad,
Romeins doelgroepenbad en het vijftigmeterbad wat gebleven is en
waar voor gevochten is om dit te behouden, nog net niet
tropisch .... wel een paradijs ....
Het zwembad heeft een fantastisch zwemparadijs gekregen dat
beschouwd mag worden als de "kroon" op het werk van directeur
Guus Kroon. Hij heeft deze gelegenheid aangegrepen om na ruim 31
jaar afscheid te nemen als directeur van de NV Sportfondsen
Nijmegen. (Pas echt afscheid nemen gebeurt pas eind 1999.)
Deze twee bijzondere gebeurtenissen vonden plaats op zaterdag 27
februari met genodigden, ook wij waren hierbij aanwezig. Tevens
konden de aanwezigen kennismaken met de nieuwe directeur Heino
Jacobs.
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Redactioneel
Eind 1998 heeft Loek Janssen afscheid genomen als
redactielid van De Stenen Bank. Gelukkig kunnen
wij ons vijftallig groepje in stand houden doordat
Karin van 't Erve haar intrede heeft gedaan als
redactielid. Wij zijn blij met haar komst en denken
dat dit een goede ontwikkeling is.
Zoals ik ook in december heb geschreven
verschijnen er dit jaar 5 exemplaren van De Stenen
Bank op uw deurmat. Na deze uitgave volgt de
eerstvolgende in juni, september, november en
december. Hiervan zal de uitgave van november
geheel belicht zijn als Themanummer.
Graag nodigen wij u uit om copij aan te leveren voor
de komende Stenen Banken, suggesties en ideeen
zijn eveneens welkom. We streven naar een nog
grotere betrokkenheid van u als lid.
30 maart a.s. vindt er zoals ieder jaar weer de
ledenvergadering plaats, ditjaar in het houten
gebouwtje "Heeslust" bij Sancta Maria, aangezien
cafe Juliana niet meer bestaat, de uitnodiging vindt u
elders in dit blad.
Verder wensen wij u wederom veel leesplezier.
E.B.
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Bij binnenkomst in het restaurant op de eerste verdieping werden de gasteii
ontvangen door Guus Kroon en Heino Jacobs met een welkomstdrankje.
Toen iedereen er was, werden de deuren geopend naar het vijtigmeterbad
waarna de opening plaats vond. Er was een grote belangstelling voor de vier
sprekers. Een van de sprekers was wethouder Tettero. Hij vertelde o.a. dat
de Nijmegen-pas goed gebruikt werd in het zwembad, zo'n JO% van de losse
baden en maar liefst 30% van de zwemlessen worden hier mee betaald.
Er werden ook cadeaus aangeboden voor de aankled ing van het nieuwe bad
in de vorm van twee schilderijen, gemaakt door twee verschillende
kunstenaars en een cheque ter waarde van Fl. 1500,00 voor een
speelvoorzienin g voor de peuters.
Het officiële gedeelte van de opening werd door Guus Kroon onthult.
Sportfondsen West de I uxe Dagje plonzen in de pret, een groot bord gesierd
door een kroon wat aan de kop van het vijtigmeterbad hangt.
Het koor Multivox zong in het nieuwe gedeelte in volle schijn voor Guus.
Na dit gebeuren kon iedereen het gehele bad aanschouwen. Er werd een
drankje en een hapje geserveerd en de sfeer werd mede bepaalt door een
bandje. Na afloop werden er nog een aantal handjes geschud alvorens
iedereen aan het eind van de avond huiswaarts ging.
Bad West is, zoals reeds vermeld, een jaar lang het toneel geweest van
bouwvakkers maar dat al die tijd wel gewoon is open gebleven voor de
trouwe zwemmers. Op 8 maart zijn de tarieven aangepast voor houders
65+pas naar Fl. 6,75 en een los bad naar Fl. 7,50 voor 16 jaar en ouder. Niet
iedereen is blij met deze verhoging. Vele trouwe zwemmers komen
uitsluitend om baantjes te trekken in het vijftigmeterbad en vinden het niet
eerlijk dat ze moeten mee-betalen aan de nieuwe vormen van de eerder
vermelde faciliteiten . Dit heeft nogal voor enige commotie gezorgd, maar de
directie heeft hier een uitzondering voor gemaakt. De trouwe zwemmers die
dagelijks tot 09.30 uur willen komen zwemmen , voorafgaand aan de nieuwe
openingstijden, kunnen een zogeheten vroege-vissenabonnement kopen voor
de prijs van Fl. 144,00 voor 16 jaar en ouder. Daarvoor mogen ze uitsluitend
ge bruik maken van het vijftigmeterbad.
Jaarlijks moet het nieuwe zwembad tussen de 350.000 en 400.000 bezoekers
gaa n trekken , waarmee de terugloop van de jaren na 1990 weer ongedaan
gemaakt moet worden. Bovendien wil de directie een nieuwe markt van
bedrijfsfeestjes aanboren. Wij zullen de ontwikkelingen volgen.

In de Schijnwerper: Jopie Beenakkers, filosofe/masseuse

Contributie 1999
In deze Stenen Bank vindt u wederom
zoals ieder jaar rond deze tijd een
acceptgiro om de contributie over te
maken . Dit geldt natuurlijk niet voor de
leden die reeds hebben betaald. De
jaarcontributie is u wellicht bekend
maar wij hebben het minimale bedrag
van Fl. 12,50 ook dit jaar niet vermeld
op de acceptgiro. U begrijpt dat een
groter bedrag zeer gewenst is. In
voorgaande jaren is gebleken dat het
merendeel van u als lid een groter
bedrag overmaakt, wij zijn u daar
dankbaar voor. Op de komende
jaarvergadering kunt u vernemen hoe
groot deze inkomstenbron is geweest.
Ik wil u vriendelijk verzoeken om op de
eerste plaats gebruik te maken van deze (
acceptgiro en vervolgens dit op korte
termijn over te maken. leder jaar
opnieuw moeten wij in het najaar hier
onnodig veel energie en kosten in
maken om "laatbetalers" te herinneren.
Ik reken op uw medewerking.
Eric Beumer

E. B.
(
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Orthopedagogisch Adviesbureau Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge
Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen Tel: (024) 378 23 14

D~agnostisch ond~rzoek, advisering of begeleiding van leer- en studieproblemen bij kinderen,
middelbare scholteren en volwassenen. Deze problemen kunnen samenhangen met de sociaalemotionele ontwikkeling (motivatie, faalangst enz.)

In de afgelopen 10 jaar zijn er in ons land zo'n 35
"filosofische praktijken" gevestigd, waarvim onze
Schijnwerpergast er een is. Gedurende deze periode al is Jopie,
als freelance filosoof, onder meer thuis, zeer actief bezig
geweest met het geven van filosofiecursussen aan kleine
groepen belangstellenden, die ze onderricht geeft in de vele
stromingen en hoogtepunten uit de filosofie. U heeft vast wel
eens haar informatiefolder, bijvoorbeeld via de Lindenberg, in
handen gehad. Ook is ze een aantal jaren als freelance docent
filosofie actief geweest aan het Instituut voor Sociale
Wetenschappen te Utrecht, waar ze de opleiding"
Management en Filosofie" verzorgd heeft, speciaal ontwikkeld
voor hoger opgeleiden die in het bedrijfsleven werkzaam zijn.
Voorts geeft zij nog steeds filosofieles op de" Hogeschool
Nijmegen", in het kader van de vrije keuzevakken.

Van bloemiste tot filosofe
( . oor haar huwelijk werkte Jopie vijf jaar als secretaresse op
een kantoor. Ze wilde eigenlijk studeren, maar dat ging
niet door vanwege geldgebrek. Toen ze trouwde dacht ze:
"Ha, nu kan 't". Haar voorkeur was economie. Maar zover
kwam het nog niet, want door omstandigheden raakte ze
daadwerkelijk betrokken bij het werk van haar [nu ex-J
man Theo, die een voor ons als Heesenaar zeer bekende
bloemisterij drijft aan de Kerkstraat Ze doorliep florale
vakstudies, gaf leiding aan het personeel, stond in de
bloemenwinkel, deed de administratie, kocht in, en bracht
bestellingen rond. Toen in een ondertussen
nieuwgebouwde winkel de trein voortreffelijk reed (zij
was inmiddels 32), wilde ze alsnog haar studieplan
uitvoeren. De geboorte van haar dochter Charlotte was een
keerpunt in haar leven. Toen haar dochtertje drie was, trok
ze zich meer uit de winkel terug en had ze het na achttien
jaar eindelijk voor elkaar, het studeren kon beginnen!
TT'!t werd uiteindelijk filosofie. Ze wist eigenlijk helemaal
l-•.• ét goed wat het vak inhield. Haar eerste jaar op de KUN
gaf haar het gevoel dat ze eindelijk een thuis had
gevonden. Maar het was ook het moeilijkste jaar. Niet
vanwege de studiedruk, maar meer omdat ze zich een
andere manier van praten en schrijven eigen moest maken.
Het duurde ook wel bijna een jaar voor ze door had, dat als
je filosofie studeerde, je niet je eigen ervaring moet
verwoorden, maar allereerst moet vertrekken vanuit een
theorie van een bekend filosoof. Het klinkt simpeler dan
het in werkelijkheid is, maar naarmate ze meer overzicht
in de materie kreeg, besefte ze pas goed hoe groot de
invloed van filosofische theorieën op het dagelijks leven
is, en dat is tot op heden zo gebleven.
Als afstudeerrichting koos ze Geschiedenis van de
Moderne Wijsbegeerte bij Machiel Karskens (met als
bijvakken godsdienstwetenschappen en arbeids- en
organiatiepsychologie). Deze richting gaf haar het idee
alle kanten uit te mogen gaan. Jopie houdt niet van
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"vakjes", daar krijgt ze de kriebels van. Systeemvakken geven
haar een opgesloten gevoel. Ze studeerde af, haar scriptie ging
over het dualisme van lichaam en zieligeest in de Westerse
Filosofie. Voor iemand die niet vertrouwd is met het
academisch-filosofisch taalgebruik een onleesbare hap.
Afstuderen was voor haar geen feestelijke gebeurtenis, het gaf
haar het gevoel alsof ze een gouden horloge gekregen had , en
vervolgens met pensioen gestuurd werd. Het afscheid nemen
van de KUN was echter maar van korte duur, want ze ontdekte
al vrij spoedig, dat ze leraar-in-opleiding filosofie aan de KUN
kon worden. Dat leek haar wel wat, want al lesgevende wordt
je gedwongen zowel je eigen gedachten als de theorieën die
aan de orde zijn, aan "leken" duidelijk te maken en te toetsen
op hun werking, en zo dialogen op gang te laten komen. Ze
heeft de opleiding afgemaakt en was daarmee een van de
eersten en weinigen in Nederland die de universitaire
lerarenopleiding Filosofie met een eerste graads
lesbevoegdheid, afsloot. Tegelijkertijd met het lesgeven op
scholen begon Jopie deelnemers voor cursussen filosofie te

Jopie Beenhakkers

Foto L.J.
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werven , cursussen die ze zelf ontwikkelde (ondertussen al
tier. :allen) , een tijdrovende maar plezierige bezigheid. De
mensen die reageren op haar brochures en advertenties komen
geheel uit eigen beweging, hun leeftijd ligt tussen de zeventien
en tachtig jaar. Enkelen zijn daarna zelf filosofie aan de
universiteit gaan studeren.

Van filosofe naar masseuse.
Op een gegeven moment wist ze, dat ze een andere weg in
moest slaan, wilde ze haar doel "een eigen filosofie
ontwikkelen" bereiken. Ze ging beduidend minder les geven.
Na veel wikken en wegen besloot ze toen de opleiding tot
masseur van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage
te gaan doen . Ze is weliswaar geen sportfiguur, maar doet
desa lniettemin wel fervent aan stijldansen.
Haar grote interesse ligt zoals we al gezien hebben, vooral bij
de relatie van lichaam en ziel/geest. Vanaf haar studie en bij
het ontwikkelen van de cursussen was ze voornamelijk met de
rationele zijde van de mens bezig geweest. Ze kende vele
theorieën die erover gingen, had kennis gemaakt met vele
filosofen en mensen horen praten over deze theorieën. Volgens
haar kom je aan een nieuwe filosofie over de relatie lichaamgeest niet toe als je alleen maar praat en denkt, er moet iets
meer gebeuren. Tijdens de opleiding tot masseur merkte ze dat
het vak bij haar paste.
Volgens haar is er een groot verschil tussen wat mensen
zeggen en wat ze doen , en ook in wat ze eigenlijk willen.
Mensen hebben nooit geleerd op zichzelf te letten, hoe men
reageert op dingen die men meemaakt. Men is heel gauw
geneigd om gebruikelijke taal na te praten. Dit is meestal de
taal van de eigen omgeving waarin men is opgevoed, en waar
bepaalde dingen gewoon zijn. Als mens leef je altijd in een
gemeenschap, dus moet je je aanpassen aan de gewoontes die
er zijn, alleen op die manier kun je uitdrukking geven aan van
wie je bent, omdat je anders elkaar helemaal niet begrijpt.
Bewegingsleer zoals van caesar, mensendieck en

Van de voorzitter

fysiotherapie, is in haar ogen te abstrakt, te algemeen en
daardoor te oppervlakkig. Je geeft mensen instrukties en gaat
te weinig in op hun persoonlijke ontwikkeling. Je lichaam
geeft uitdrukking aan hoe je bent, hoe je ziel en karakter is.
Maar haar overtuiging is ook, dat het lichaam zijn eigen
wetmatigheden heeft. Deze wetmatigheden zijn anders dan die
van de ziel en de geest, maar doordat ze op elkaar inwerken,
beïnvloeden ze elkaar ook. Als je iets wilt begrijpen van het
lichaam, dan moet je ook iets weten van geest en ziel. Daarom
is het zo belangrijk voor haar om van beide gebieden iets te
weten. Nu kan ze creatief bezig blijven, dat geldt zowel voor
de filosofie als voor het masseren.
Doordat massage veel direkter is, kan zij door haar
filosofische achtergrond aktiever ingaan op vragen die mensen
haar stellen. Massage is een makkelijke toegang om mensen
aan het filosoferen te krijgen. Dat wil niet zeggen dat ze aan
het filosoferen is als ze iemand masseert. Degenen die er
behoefte aan hebben beginnen uit zichzelf. Uit zichzelf zal ze
nooit beginnen, behalve als het over concrete dingen gaat.
Mensen die in haar praktijk komen, kiezen er bewust voor om
meer tijd en ruimte aan zichzelf te besteden.
(

De krant halen we (nog steeds) als Vereniging Dorpsbelang Hees. Een positief verhaal van Rob Jaspers in De
Gelderlander, januari 1999, gaf een duidelijk beeld van de werkzaamheden van het bestuur, uw bestuur! Maar
we willen natuurlijk niet via de pers met onze leden communiceren. Het beleid van de vereniging wordt vorm
gegeven door de leden, het bestuur voert dit uit. Kwesties die snel de aandacht vragen, proberen we zo goed
mogelijk (samen met anderen) op te lossen. Maar de grote lijnen legt de vergadering van leden vast. En tijdens
die vergadering leggen wij als bestuur verantwoording af. Daarom hoop ik, dat u massaal naar de
jaarvergadering komt op 30 maart a.s. Of het nu gaat om de verkeersveiligheid, Park West, bestemmingsplan,
het fijnstafmeetonderzoek of gewoon als Hesenaren met elkaar te praten over het wee, maar ook het wel van
een mooi stukje Nijmegen. Tot dan!
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Loek lanssen
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Ze is nu een jaar als masseuse bezig, en heeft in haar praktijk
aan huis aan de Florence Nightingalestraat 85, al een aardige
klantenkring opgebouwd. Ondertussen zit ze niet stil en volgt
ze nu een cursus bindweefselmassage. Haar zo beluisterend, is
het eind van alles van wat ze zoal wil, nog niet in zicht.

-
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C. de V.

Bent U naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd in een
van haar cursussenfilosofie,dan wel in eenfilosofisch
consult, of wilt U meer weten over een bij U passende
massage, - bijvoorbeeld een rustgevende, activerende of
therapeutische - dan kunt U ten allen tijde bij haar,
vrijblijvend, een afspraak maken.
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TIINN, WilS EN NIIIIT MET PlEZIER ~
ERGOMAGNETieLINE
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI
De nieuwe fietstrainer-ergometers van Tunturi helpen
uw conditie , juist nu op peil te houden.
De electronische monitor en hartslagmeter meten
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken
thuistrainen plezieriger en effectiever dan ooit.

Administratie- & Belastingadviesbureau

• com fortab el nieuw zadel • Fins kwaliteits design
• electromsche monitor • Polar-hartslagontvanger
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije
tandnem garandeert betrouwbare overbreng1ng
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Telefoon 024 - ·.3781691
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Korte Bredestraat 61 Nijmegen

VoQUQ td<J<Qr.

ErgoMa9netic '
Line bij :

De Stenen Bank

Firsl in fitness
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KETTLER

Dennenstraat 6lJ
Nijmegen
Tei:J 770006
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ALGEMENE JAARVERGADERING 1999
praktijk voor filosofie
en
massage

Dinsdag 30 Maart a.s. zal de Algemene Jaarvergadering van

de Vereniging Dorpsbelang Hees

• cursussen filosofie
• filosofische consulten
• massages:
rustgevende
activerende
therapeutische

plaatsvinden in:
"Heeslust"
Sancta Maria
Bredestraat 170
Aanvang: 20.00 uur
U wordt als lid hierbij uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Nederland IS een n1 cuw sp.a;arsys 1ccm rijker. Het heet hcdkcs en het leuke crv.an 1s
dat JC niet eindeloos hoeft tc.: w<tc htc:n voordat je rcsuit:~~OI.t hcbL DIJ f-rccBccs knjg JC
boter l>1J de v1s. Dat ZH w Als u l.HJ Mobd of DP tankt, krijgt u spaarpunten op uw
Prccllccsk~uL O.a;u1u kum u k1czcn · u spaut Joor of u g.ut op leder gewenst

Voor brochures en informatie:
mevr. drs. Jopie l31ênakkers
Florence Nightingalestraat 85
6543 KV Nijmegen
78 52
telefoon I fax 024·t 378
L ..
t ··,

moment noiJr K1jkshop of !:ree Record Shop om uw punten in te wisselen. Heeft u met
genoeg punten voor een ar u kei, dan kunt u het vc~schtl contant aanvu llen. Overigens,
bij frcdJccs kum u k1c zcn uit m:ur liefst 20 000 'u ukclcn. Over vcijhctd gesproken .

SP-station
van~Wijk
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen

Agenda:

TeL/Fax. 024--3775452

SPAAR NU FREEBEES BU BP.

Opening
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Mededelingen
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Goedkeuring Verslag Algemene Jaarvergadering d.d. 6 april 1998
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Jaarverslag 1998
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Jaarverslag penningmeester
a.

Exploitatieoverzicht 1998

b. Verslag Kascommissie, decharge penningmeester
c.

Benoeming nieuwe Kascommissie 1999
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d. Begroting 1999
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Toelichting gevoerd beleid en plannen 1999
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Bestuurswijziging:
Toetreding tot het bestuur: Ruud van Raaij.
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Rondvraag

Na de pauze zal de avond op informele wijze worden voortgezet.

De Jaarstukken nrs.3-4-5a-5b en 5d liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Wie eerder een copie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretaris, Tel: 3786068.
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het
voormal ige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang
Hees:

Redactie-adres:

L. W. P. Janssen (Voorzitter)> \a "\k~ S
Ananasstraat I
> tA".;.UtA- / ;.....áA.1.4.'\Jvi.e.
6543 ZH
~\ y......._
Tel. 3734800

flo."'.
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A. Verbeme (Secretaris)
Ananasstraat 19
6543 ZH
Tel. 3786068

>

k~n,

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

Redactieleden:

....

Mensen die lid willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur of de redactie
van de vereniging. Hiervoor wordt slecht een
gering bedrag gevraagd van f 12,50 per jaar
over te maken op gironr. 349955. Dankzij het
grote ledenaantal heeft de vereniging de afgelopen jaren al veel kunnen bereiken.

E.M. Beumer
C.J. de Vries
K. van 't Erve
E.H.M . Scholten
A. Luijkx

E.M. Beumer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
6543 ZH
Tel. 3774047

Let op:
Kopy inleveren voor
31 mei 1999 op het
redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Half juni verschijnt
het volgende nummer

G.C.M>,_ van ?AJ'11 de Jon g-Lodenstein (Bestuurslid)
Metoen\Xf 22 ('\)
I
11 . '·
6543 ZG
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H. Bleeker (Bestuurslid) ~
Energ1 eweg 19
'> ())( • ~
6541 CW
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Tel. 3773765
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Bloemisterij

Hutttng

!Bloem binderij

Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336
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Lid worden?
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