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'Een mineraalsteen is net een kunstwerkje'
Wie: Anneke ter Haar (55).
Waar: De Vlijtstraat, Amers-

foort.
Voor het raam bij Anneke ter
Haar liggen allerlei verschillende gekleurde mineraalstenen, zowel gepolijst als ruw. De
stenen worden vergezeld door
Hippokrates, een pop met meridianen en een beeldje van
Hahnemann, de grondlegger
van de homeopathie.
,,Ik ben al lange tijd gefascineerd door mineraalstenen en
ik vind het bijzonder dat het
fossielen zijn. Vooral de ruwe
natuurlijke vormen spreken me
aan. Al bijna vijftien jaar heb ik
de stenen: sommige liep ik tegen het lijf op een markt en andere kreeg ik cadeau.’’
Ongeveer vijftien jaar geleden was ook het moment
waarop Anneke de School voor
homeopathie afrondde. ,,Sinds
2003 heb ik aan huis een praktijk voor homeopathie en bioresonantie.’’
In de vensterbank staat een
afbeelding van Hippokrates en
dat is ook de naam van haar
praktijk. Aan de muur hangt
een bordje met de ‘Eed van
Hippokrates.’ ,,Ik heb gekozen

voor deze naam, omdat ik zijn
manier van denken bijzonder
vind. Zijn denkwijze was een
voorlopende gedachte op de
homeopathie.’’
In de praktijk gebruikt Anneke weleens een mineralenboek. ,,Soms krijgen mensen
ook een middel voorgeschreven dat van zo’n mineraal afkomstig is. Ik krijg zowel jonge

Hippokrates heeft
een bijzondere
manier van denken
–Anneke ter Haar (55)

als oude mensen met uiteenlopende klachten in de praktijk.
Meestal mensen met een chronisch probleem die ik kan helpen, aanvullend op de reguliere
gezondheidszorg.’’
Kinderen zijn vaak helemaal
gek van de mineraalstenen. ,,De
gepolijste stenen zijn erg zacht
en het liefst hebben ze die de
hele tijd in hun handen. En als
je zo’n steen in het licht houdt,
is het net een kunstwerkje.”
(Femke Tolsma)
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In haar handen houdt Anneke ter Haar een beeldje van Hahnemann. FOTO FEMKE TOLSMA

IN UW BUURT
Nieuws uit uw omgeving krijgt volop de ruimte in AD Amersfoortse
Courant. Tips en beelden kunt u sturen naar ac.redactie@ad.nl
RANDENBROEK

nuari.

Poppentheater speelt
voorstelling Uilskuiken

Het toernooi vindt plaats in de Martuskerk aan de Copernicusstraat 18.
PETRUS100

Poppentheater De Kletskous
speelt morgen om 14.30 uur de
voorstelling Uilskuiken in Koetshuis Randenbroek aan de Heiligenbergerweg 117-119. Als mama
uil even weg is, valt het uilenkind
uit het nest. Samen met de eekhoorn gaat het uiltje op zoek naar
haar mama. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.
De entree bedraagt 7,50 euro inclusief consumptie.
Reserveren kan via info@toermalijn.nl of 033 - 4755706.

LEUSDEN

Nieuwjaarsbijeenkomst
van De Loupe in De Til
De Leusdense postzegelvereniging
De Loupe houdt woensdag 3 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst
in De Til aan de Hamersveldseweg
30. De aanvang is 20.00 uur. Er is
een verloting, een veiling met veel
kavels en volop gelegenheid om
postzegels te ruilen.
Informatie via 033-4803868.
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NIJKERK
LEUSDERKWARTIER

Schaaktoernooi bij
vereniging Ons Genoegen
Bij de schaakvereniging Ons Genoegen wordt op zaterdag 13 januari van 09.45 tot 16.30 uur het
traditionele Rapidtoernooi voor
club- en thuisschakers gehouden.
Voor de jongere deelnemers worden er jeugdgroepen gevormd.
Verder worden de schakers naar
speelsterkte in groepen van zes ingedeeld en spelen vijf partijen met
een bedenktijd van vijfentwintig
minuten per persoon. Aanmeldingsformulier: www.schaakverenigingog.nl Aanmelden tot 10 ja-

Optreden zanger Rob
Favier in Kruiskerk
Zanger en entertainer Rob Favier
treedt morgen op in de Kruiskerk.
Hij is van jongs af aan al bezig met
muziek en trok op zijn achttiende
jaar door Europa met een band.
Zijn muziekstijl is lastig te beschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret en ertussenin. Het
optreden begint om 20.00 uur en
de toegang bedraagt 5 euro.
Kaarten zijn te koop bij het kerkelijk bureau van de gereformeerde
kerk op donderdag van 19.00 tot
20.00 uur en via
markentrudy@hotmail.com.
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