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Even voorstellen ..... . 
Kometenstraat 42 
Op een zaterdagavond word ik ontvangen door Aggie Crul, Agaath Visser, Fien 
Giezen en Jan Weg, 4 van de 17 bewoners van het pand Kometenstraat 42. Wie 
zijn zij en waarom wonen ze hier? 
Kometenstraat 42 behoort tot de woonvormen van de stichting "De Driestroom". 
Deze stichting biedt in de regio Arnhem-Nijmegen diensten aan aan mensen met 

m verstandelijke handicap. Dit gebeurt in de vorm van opvang in dagcentra en 
verschillende woonvormen, bijvoorbeeld samen in een groep wonen of 
begeleiding bij het zelfstandig wonen. 
Het aan Planetenstraat 30 gelegen "De Lange Vierhout" is een 
dagbestedingcentrum van dezelfde stichting. Hier kunnen mensen overdag terecht 
voor verschillende soorten bezigheden, variërend van licht industrieel werk tot 
handenarbeid. 
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Vooraf moet vermeld worden dat bij de 
bezorging van de uitgave van maart ongeveer 
25 leden de Stenen Bank te laat hebben 
gekregen. Hierdoor weten wij dat er een 
aantalleden de jaarvergadering zijn 
misgelopen. Onze excuses hiervoor. We 
hebben op de vergadering van 30 maart 
afgesproken dat we in deze Stenen Bank een 
lijst zouden publiceren met de vermelde 
kernpunten van die avond. Naast de rubriek 
"In de schijnwerper" besteden we ondermeer 
aandacht aan de ontwikkelingen m.b.t. de 
inspraaknota bestemmingsplan, de affaire 
met de gemeente waarover u ongetwijfeld 
heeft gelezen in de Gelderlander en de 

Aggie, Agaath, Fien en Jan verwelkomen me in een van de twee gezamenlijke voortgang over de werkgroep "Verkeer" die 
woonkamers met een kopje koffie, waarbij Fien op heerlijke chocolade trakteert. onlangs bij elkaar is geweest. 
Op mijn vraag of de Stenen Bank bij hun bekend is, verwijzen ze mij meteen naar Veel leesplezier. 
de stenen bank in de kerkstraat Maar ook ons gelijknamige blad is al door hen 
doorgenomen, De Vereniging Dorpsbelang Hees moet zorgen voor meer E.B. 
gezelligheid in de wijk vindt Aggie Crul, die met haar 53 jaar de jongste bewoner .__ _______________ ___J 

van de Kometenstraat is. Ze woont hier al 25 jaar en vindt dat er in Hees weinig te doen is. Ze zou het leuk vinden als er 
activiteiten zouden worden georganiseerd 
bijvoorbeeld op Koninginnedag of een 
koffieconcert op zondag in de kerk of in het 
wijkgebouw. Misschien zouden ze zelf ook 
eens iets kunnen organiseren met de buurt in 
bijvoorbeeld het Kometenpark vlak voor hun 
deur. 
In oktober bestaat hun huis 25 jaar. Aggie zit 

"!: in de feestcommisie voor de viering van dit 
;... jubileum. Wat er georganiseerd gaat worden 

is echter nog geheim. 
Aggie werkt twee hele dagen en twee halve 
dagen in dagverblijf "De Wielewaal" in 
Alvema. Ze werkt daar in de textielgroep en 
maakt wandkleden en babykleertjes. 
In deze textielgroep werkt ook Agaath 
Visser voor halve dagen. Agaath wordt 7 juli 
64 jaar, al een dagje ouder dus en daarom 
werkt ze 's middags zodat ze 's morgens 
rustig aan kan doen. Agaath is erg benieuwd 
hoe het zwembad, hun overbuur, er op den 

Vanlinks naar rechts: Fien Giezen, Foto E.S. duur van buiten uit zal gaan zien. Ze vindt 
Agaath Visser, Jan Weg en Aggie Cru/ het nu nog erg rommelig. Bij de opening van 
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het zwembad is ze wel binnen wezen Mien laat me haar mooi geborduurde 
kijken. In haar vrije tijd danst Agaath, tafelkleden zien, die ze door een 
ze heeft dansles bij dansschool handicap aan haar arm alleen met 
Vermeuten en ook speelt ze piano. Op haar linkerhand maakt. Ze werkt zo 
haar eigen kamer laat ze mij een mooi precies dat de achterkant van het 
stukje pianomuziek horen. borduurwerk niet van de voorkant te 
Alle bewoners hebben hun eigen onderscheiden is. Soms maakt ze 
kamer, waar ze hun eigen bezoek ook kleden in opdracht van mensen. 
kunnen ontvangen. Degenen die Ze werkt niet maar heeft veel te 
willen kunnen daar ook een kookplaat doen. Op haar elektrische 
krijgen en zelf koken. De meeste typemachine schrijft ze brieven en ze 
mensen vinden het echter toch nog doet veel met Toon samen. Ze zitten 
wel gezellig om in de groep te eten. vaak samen op zijn of haar kamer. 
Soms koken een paar bewoners samen Ook vergezelt Toon haar als ze 
met een begeleider en eten dan samen nieuwe schoenen moet kopen. Ze 
op een van de kamers. gaan dan samen met een taxi. 
Fien Giezen en Jan Weg, Toon woont hier al 25 jaar. Dit was 
respectievelijk 76 en 77 jaar werken het eerste huis in de Kometenstraat 
niet meer. Fien gaat wel op vertelt hij. Een aantal jaren geleden 
woensdagmiddag naar de "soos" aan is het huis verbouwd. Dat was een 
de Ds. Creutzbergweg, waar ze hele verbetering. Vroeger was dit 
gezellig met andere mensen koffie een gezinsvervangend tehuis. Je h 
drinkt en handwerkt. De andere wel een eigen kamertje, maar heel 
middagen gaat ze naar het "Steenhuis" klein. Daar kon net een bed en een 
in Malden. kast in. Je had veel minder privacy. 
Fien woont 5 jaar in de A 1. v· 1 1 . . ,... t E 5 Nu kunnen we veel zelfstandiger 

" k gaat t zsser spee top zaar etgen pzano. ,-o o . . 1 w· .
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k .. . 
Kometenstraat Ze komt oorspronkehJ even. Je WI an op ZIJn e1gen 
uit Doetinchem. Toen haar ouders zijn overleden is ze met kamer zitten en eten. Je hebt echter ook de mogelijkheid om in 
haar zusje naar Boldershof in Druten gegaan. In 1994 is ze de groep te gaan koffie drinken of eten of een spelletje met 
naar de Kometenstraat verhuisd omdat ze ouder werd en wat anderen te doen. 
meer rust prettig vond. Haar zusje komt nu af en toe een dagje Mien kookt ook wel eens samen met de leiding. Ze vertelt dat 
op bezoek bij haar. ze hier graag woont, maar eigenlijk het liefst zoals vroeger op 
De woonvormen en activiteiten van "De Driestroom" houden een boerderijtje zou willen wonen. Dicht bij de natuur met 
rekening met de leeftijd van de mensen en de daarbij veel dieren om haar heen. 
behorende belangstelling en beperkingen .. Zo vertelt Jan, al 77 Intussen is het half tien geworden en wordt het tijd om op te 
jaar en 24 jaar woonachtig in de Kometenstraat, dat na de stappen. Ik vond het een leuk bezoek en heb weer een paar 
verbouwing van hun huis de jongste mensen naar de inwoners van Hees Ieren kennen. 
Berberisstraat zijn verhuisd. De woonvorm daar is meer 
gericht op jongere mensen, met minder lichamelijke 
problemen. 

E.S. 

Jan werkt niet meer, maar is nog heel actief. Hij 
is lid van "de bond van ouderen". Van daaruit 
gaat hij ook vaak kaarten in het clubgebouw aan 
de Dennenstraat, gevestigd in het oude 
Parochiehuis. Jan is net als Aggie Nijmegenaar 
van oorsprong. 
Op mijn vraag of de bewoners van dit huis veel 
contact in de buurt hebben, vertellen ze dat 
sommigen wel eens een praatje met de buren 
maken. Ook gaan ze zelf wel op stap in de buurt. 
Zo worden de boodschappen in het 
winkelcentrum bij de Coöperatie gehaald. In het 
wijkcentrum wordt Sinterklaas gevierd en ook 
de markt op donderdag wordt regelmatig 
bezocht. 

Na de koffie ben ik nog uitgenodigd bij Mien 
Saedt op de kamer. Samen met Toon HiJgers 
kijkt ze televisie. 
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De woonvorm aan de Kometenstraat 42 zoekt nog mensen, 
die het leuk vinden om eens met de bewoners iets te 
ondernemen. 

Bijvoorbeeld: gewoon gezellig bij een van hen op visite gaan, 
wandeltocht van 5 a 10 kilometer, 
winkelen in de stad, 
naar de film, 
spelletjes doen, onder andere kaarten. 

Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met: 
Dhr. M. Jansen 
Kometenstraat 42 
Tel. 024 - 3774844 
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Kernpunten jaarvergadering 1999 

Op 30 maart jl. werd in Heeslust bij Sancta Maria de jaarvergadering gehouden. De opkomst was goed, er 
waren 36 leden aanwezig. 

Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat er een korte lijst met kernpunten in De Stenen Bank geplaatst 
zou worden. Op deze manier kan iedereen, ook zij die er niet bij konden zijn, sneller lezen wat er besproken 
is, zonder dat zij hoeven te wachten op het volledige verslag dat pas volgend jaar voor de jaarvergadering 
van 2000 beschikbaar is. Deze lijst met kernpunten is dus geen volledig verslag. 

• De vereniging komt op voor de belangen van de 
leden en probeert het gemeenschappelijk belang 
te vertegenwoordigen. 

De kascommissie heeft de stukken van 1998 
gezien en accoord bevonden, en de 
penningmeester wordt gedechargeerd. De nieuwe 
kascommissie bestaat uit de heer T. v.d. Berg en 
de heer H. Janssens. De begroting voor 1999 
wordt door de penningmeester toegelicht. 

• Bestuursleden hebben eigen dossiers waar zij 
zorg voor dragen en waar zij op aangesproken 
kunnen worden. Deze dossiers zijn: 

1. Bestemroin~:splan: Loek Janssen. De gemeente is 
nog steeds bezig om de reakties die 
binnengekomen zijn naar aanleiding van het 
ontwerp bestemmingsplan in een nota te 
verwerken. Ze ziet sommige reacties wel degelijk 
als een probleem. Iedereen die gereageerd had 
heeft recht op een reaktie van de gemeente en zal 
die, naar zeggen van de gemeente, ook krijgen. 
Iedereen die op die reactie wil reageren kan Loek 
Janssen bellen. 

2. Park West: Hotze Bleeker. Er zijn contacten met 
de gemeente, maar alles gaat tergend langzaam. 
De zorg is op dit moment of de druk op het 
budget voor Park West niet te groot wordt. De 
vereniging heeft in ieder geval een werkgroep 
met zeer deskundige en actieve leden. De 
vereniging blijft hopen en vertrouwen op een 
goede samenwerking met de gemeente. 
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3. Milieu: Hotze Bleekeren Loek Janssen. De 
vereniging heeft veel contacten via het Vivatdi
overleg en het Milieu Platform Nijmegen-Weurt, 
en hoeft zich dus niet overal zelf meer in te 
verdiepen. Ze blijft natuurlijk alles wat Hees 
aangaat in de gaten houden. 

4. verkeer: Ruud van Raaij. Het overleg met de 
gemeente over alle verkeerszaken die belangrijk 
zijn voor Hees verloopt vooralsnog moeizaam. 
Het bestuur wil de mening van de leden peilen en 
dan met één groot advies/wensenlijst naar de 
gemeente gaan. Het lijkt erop dat Hees 
verkeerstechnisch de dupe is van maatregelen die 
elders in Nijmegen genomen zijn. Er is sprake 
van dat het CBR-afrijdpunt op de Energieweg 
komt. Dit betekent een extra belasting voor onze 
buurt. Iedereen die actief over het verkeer in Hees 
wil meedenken kan zich aanmelden bij Ruud van 
Raaij 

• Het bestuur wordt versterkt door Ruud van Raaij 
en neemt afscheid van Bea van Zijll de Jong
Lodenstein. 

• Er is zorg over de felle lichtreclame op diverse 
plaatsen. 

• Volgend jaar bestaat de vereniging tien jaar. Dat 
willen we natuurlijk vieren. Ideeën daarover zijn 
van harte welkom bij Loek Janssen. 

Annemarie Verberne. 

3 



In de schijnwerper: Evelyne Kippersluis-van Dolder, borneopatisch arts en acupuncturiste. 

Aan de Voorstadslaan 353, verscholen achter het groen, 
woont en praktizeert dokter Kippersluis al een aantal jaren. 
Als je het niet weet, zie je het huis helemaal niet liggen. 
Ook het bord aan het hek valt nauwelijks op. Heb je echter 
een keer kennis gemaakt met dokter Kippersluis, dan 
vergeet je haar niet snel meer: goedlachs en spontaan en 
bezeten van haar vak. 

Via medicijnen en acupunctuur naar 
homeopathie. 

Als negentienjarige kwam ze van het vwo. Ze had zelf wat 
lichamelijke klachten en die verdwenen door een 
homeopathisch middel. Ze dacht: "ja, tsjakka, dat is 
interessant, dat doet tenminste wat, hier geloof ik in." Ze 
meldde zich vervolgens aan voor de opleiding 
homeopathie in Eindhoven en schreef zich ook in voor de 
medicijnenstudie, met het idee dat ze toch niet ingeloot 
zou worden. Maar, ze werd wél ingeloot en ze dacht: 
"Weetje wat, ik ben pas negentien, laat ik toch maar 
medicijnen doen, dan ben ik toch wat ouder en heb meer 
verantwoordelijkheidsgevoel als ik met patiënten aan de 
slag ga. Tijdens mijn studie zie ik wel, hoe een en ander 
loopt en of ik wel verder ga met homeopathie". 
Vanwege haar belangstelling voor pijnbestrijding pakte ze 
ook de driejarige opleiding acupunctuur in Eindhoven 
erbij. Na afloop van deze twee studies liep ze 
anestesiestage, pijnbestrijding, bij dr. Kho aan het 
Radboudziekenhuis in Nijmegen. Ze schreef een scriptie 
over bèta-endomorfines, met name over de werkzaamheid 
van acupunctuur. 
Achteraf vond ze anesthesie te technisch, te vakgericht en 
te weinig met mensen werkend, en om dat laatste ging het 
haar eigenlijk. En dat trekt haar nog steeds. 
In Eindhoven kwam ze in contact met Tinus Smits, een 
arts-collega en in haar ogen een heel goede klassieke 
homeopaat. Zij deed de verkorte opleiding voor artsen van 

Dokter Kippersluis 

de vereniging Stichting Homeopathische Opleidingen. 
Hierdoor werd ze erkend homeopathisch arts. Daarna werkte 
ze twee jaar onder supervisie van Tinus Smits en hield zich 
voornamelijk met kinderen bezig. Ze heeft ook nog als een van 
de weinige van de 700 homeopaten in Nederland met succes 
examen gedaan voor de Europese Examencommissie. 
Twaalf jaar geleden vestigde ze zich als acupuncturiste aan de 
Van Peltlaan in Nijmegen. Acupunctuur is weliswaar een 
mooie pijnbestrijding, maar toch gebruikt ze het nog maar 
weinig. Volgens haar is de acupunctuurmethode zoals wij die 
in Nederland kennen, teveel receptuur-acupunctuur en niet de 
klassieke, die met polsdiagnostiek werkt. Als pijnbestrijding, 
bijvoorbeeld bij rugpijn of een tenniselleboog, is het goed te 
gebruiken. De receptuur-acupunctuur kent ook geen holistisch 
uitgangspunt: het zoeken naar het ene punt voor alle ziektes bij 
een patiënt. 
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Sinds 1990 praktizeert dokter Kippersluis in onze wijk, aan de 
V oorstadslaan. 

Bij homeopathie doe je het zelf, vanuit de eigen 
geneeskracht. 

Waarom is dokter Kippersluis zo voor homeopathie? De 
homeopathie gebruikt alle 107 elementen uit het periodiek 
systeem. Zij zijn de basis van ons functioneren. Als één 
element uit balans raakt, krijg je dysbalans en ziekte. Volgens 
haar mag iedereen best wat klachten hebben, een beetje moe 
zijn, niet lekker zijn. Helemaal gezonde mensen zijn er bijna 
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niet. Alle klachten die iemand heeft pak je als homeopaat bij 
elkaar: mentaal, emotioneel, fysiek, functioneel. Aetiologie 
(leer van de oorzaak) vindt dokter Kippersluis erg belangrijk, 
dus wilt ze graag weten, wanneer iemand ziek is geworden, 
wat er toen gebeurd is. Ze kijkt hoe iemand eruit ziet: wat is 
zijn uitstraling, wat is de kleur van de huid, van de haren, ziet 
de patiënt er moe uit. 

Ze houdt zich bezig met de biochemie van het lichaam: van 
binnenuit de balans rechtzetten. Ieder geneesmiddel heeft zijn 
eigen kracht, ieder persoon heeft ook zijn eigen kracht. 
Allergieën, voor- of afkeuren van voedsel wijzen sterk op 
stoffen waar in het systeem iets mee is. Allergieën 
bijvoorbeeld, zijn gevolgen, geen oorzaak en huiduitslag is een 
vingeraanwijzing dat het beter zou kunnen gaan met iemand. 
De huid ligt aan de oppervlakte van een lichaam. Het lichaam 
houdt ziekte zover mogelijk bij je vandaan. Je kunt beter iets 
aan de huid hebben, dan bijvoorbeeld aan de darmen. Daarom 
is onze huid zo'n mooie spiegel van onze constitutie. Daarom 
ziet ze zoveel huidziektes. 
Homeopathische genezing is een moeilijk proces. Het is 

( 'leken naar een balans. Als het lichaam uit balans is, heb je 
klachten. Ben je erg uit balans, heb je heel veel klachten. Al 
die klachten wijzen naar een tekort of teveel van een bepaald 
element. De zwakste schakel breekt. 

Homeopathie versus allopathie 

Tijdens de opleiding medicijnen krijgt de student zeven jaar 
lang diagnostiek: je leert een diagnose stellen en dan volgt er 
een therapie. De diagnose is niet tegelijkertijd therapie. 
Volgens dokter Kippersluis is de therapie meestal een 
farmaceutisch geneesmiddel, waarvan je niet weet wat het doet 
en dat de bedoeling heeft de klachten symptomatisch weg te 
drukken. Gevolg is dan nogal eens dat patiënten er vaak 
nieuwe klachten bij krijgen. En daar wordt verder niets 
meegedaan. 

In de homeopatie wordt het geneesmiddel dat het beste 
11 vereenkomt met het klachtenpatroon uitgekozen ('het 

gelijkende'). Het is de bedoeling dat dit middel het lichaam 
optimaal prikkelt tot zelfhersteL 
In de homeopatie betekent "nieuwe klachten erbij" dat het 
toegediende middel het systeem op de proef stelt. Voor een 
homeopaat is zo'n nieuwe klacht dan ook een vingerwijzing 
om vervolgens beter uit te kunnen zoeken wat er mis is in de 
stofwisseling. 

De principes van de klassieke homeopathie 

Het eerste principe, het fundament van de homeopathie, is de 
similiaregel: "similia sirnihbus curentur", wat betekent het 
gelijke met het gelijkende genezen. Volgens de homeopathie 
kunnen ziekteverschijnselen genezen worden door het 
toedienen van een kleine dosis van een stof, die in een grote 
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dosis bij een gezond persoon juist dezelfde ziekte veroorzaakt. 
Dit principe lijkt een beetje op inenting. 

Het tweede principe is het verdunnen en schudden van de stof 
om zo min mogelijk ziek te maken. Hahnemann, de 
grondlegger (1755-1843) van de homeopathie, wist dat als je 
een stof gaat verdunnen en schudden, het potentiëren, de 
energie er als het ware in blijft. Het is een soort sleutel-slot 
principe, een afdruk, een inprint van de stof, dat je als 
geneesmiddel kunt gebruiken. Je wordt een beetje zieker, maar 
daarna beter. Door het toedienen van het geneesmiddel gaat het 
lichaam zich verweren en daardoor zichzelf genezen. 

Waarom geef je iemand, als hij al ziek is door een 
bepaalde stof, nog eens extra van die stofl 

Ze verklaart dit met een voorbeeld. De diagnose kiezelzuur 
betekent dat er iets in de stofwisseling niet goed loopt, er is iets 
niet in balans. De theorie is dan: je neemt voeding met 
kiezelzuur op in je darmen, en zet het om in de cellen van je 
lichaam. Door het toedienen van de stof wordt de omzetting in 
je darmen en cellen rechtgezet, zoals het openen van een deur, 
die dicht was. Ze weet nog niet of er teveel of te weinig van die 
stof was, alleen dat er iets niet goed is in die stofwisseling. Dat 
maak je goed door dat homeopathische middel. Je geeft een 
duw aan de stofwisseling en je maakt die deur weer 
goedlopend. Als de deur te ver openstond, maak je hem dichter 
en was hij te dicht, wat verder open. 
Als iemand ziek wordt - zweet, snottert, koorts, huiduitslag, 
diarree of jeuk heeft en dat kan best heel erg zijn- is dat zijn 
redding, want hij gooit zijn afvalstoffen eruit. De 
kiezelzuurbalans wordt daardoor hersteld. 
Meestal ziet ze een patiënt binnen 2-4 weken terug, afhankelijk 
van de heftigheid van de klachten. En vraagt altijd na, wat er 
gebeurd is, wat zijn nu de klachten, wat zijn de veranderingen, 
beter of slechter, zit er verschil in? 
Heeft het middel binnen 2 weken niets gedaan, dan is de vraag 
of het toegediende element wel goed was. Heeft het middel wel 
iets gedaan, dan zijn we op de goede weg. 
Wordt hij heel veel zieker en mentaal angstiger, dan gaat het 
verkeerd. Dat is niet de bedoeling. Angstiger betekent altijd: 
pas op, hij heeft het moeilijker. Dan moet je heel alert zijn op 
de wetten van Hering, een groot homeopaat. Zijn wetten stellen 
dat een middel vanaf boven in het lichaam begint te werken, het 
van binnen naar buiten werkt, en dat de symptomen verdwijnen 
in de omgekeerde volgorde van hun verschijning. 

De verschillende soorten homeopathische 
werkwijzen 

• complex homeoLJathie . Bijvoorbeeld als je verkouden bent , 
koop je bij drogist of apotheek het homeopathisch middel 
nisyleen. Hier zitten meerdere werkzame stoffen in. Als je 
geluk hebt, dan zit er een stof bij die het gelijke beeld geeft en 
die dus helpt. Maar dat hoeft geenszins het geval te zijn, omdat 
iedereen uniek is en anders. 
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• klinische homeçpathie. Heeft als stelregel: voor elke klacht is 
er een geneesmiddel, ongeacht de persoon. Sommige 
homeopathische huisartsen passen dit toe. Ze geven 
bijvoorbeeld altijd belladonna tegen hoofdpijn, of cantharis 
tegen blaasontsteking. De artsen kijken niet naar de hele mens. 
• klassieke homeopathie. Voor alle klachten één geneesmiddel, 
afhankelijk van de persoon. Nemen we als voorbeeld 
hoofdpijn: de klassieke homeopaat wil zoveel mogelijk 
gegevens van de patiënt. Hij schrijft niet puur op hoofdpijn 
een geneesmiddel voor, maar zoekt uit de samenhang van 
klachten naar één gezamenlijke oorzaak. 

Hoe stelt dokter Kippersluis een diagnose 

De eerste keer is ze een uur met een patiënt bezig. Het 
vervolgconsult is een half uur. Bij ziekte zijn er symptomen 
die aangeven welke schakel gebroken is. 
Haar computer is haar rechterhand. Alle gegevens die ze bij 
het eerste gesprek verzamelt, voert ze gelijk in. Een 
geneesmiddel kan ook klachten geven, bijvoorbeeld zwavel 
kan wel5000 klachten geven. Vervolgens zoekt ze met behulp 
van de computer uit, welke geneesmiddel het beste 
overeenkomt met het klachtenpatroon, het gelijkende. 
Al tijdens het consult komt ze tot een advies. Blijkt het nog 
niet het goede geneesmiddel te zijn dan wordt de patiënt 
weliswaar zieker, maar is er toch een verwijzing naar het 
goede middel. 
Er zijn veel geneesmiddelen: 600-800 grote middelen, die veel 
klachten kunnen geven en dus ook veel klachten kunnen 
genezen en met de kleinere middelen erbij zijn het er 2 à 3000. 
Geneesmiddelen te over, ze komt nooit tekort 

Gevaar zelfmedicatie 

Dokter Kippersluis is er stellig in: als je gezond bent, niks 
nemen. Ook al neem je bijvoorbeeld weinig melk, je lichaam 
haalt daar toch uit wat het nodig heeft en zit helemaal niet met 
een calciumprobleem. De tegenwoordige problematiek met 
kalk, misschien krijgen we allemaal wel veel teveel kalk. 
Misschien is het aanbod wel te groot, waardoor je het niet 
goed opneemt 

persoonlijke visie 

Ze heeft er echt haar weg in gevonden. Ze gelooft niet in een 
pilletje dat je altijd moet innemen en dat onderdrukt en waar je 
je nog zieker van voelt. Ze gelooft in een geneesmiddel dat 
een mens weer in zijn balans kan zetten. Ze is tevreden als 
mensen tegen haar zeggen: "ik voel me weer de oude". Ze 
zoekt altijd naar de kern. 
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Ze is voortdurend bezig met de vraag, hoe ze nog meer kennis 
kan verzamelen om mensen op hun pad verder te helpen. Het 
is een prachtig vak, maar het is ook een moeilijk vak, want 
niet alleen worden de geneesmiddelen gewonnen uit het hele 
planten-, dieren en mineralenrijk-waardoor de keuze enorm 
is, maar er wordt ook gekeken naar de hele mens. 

Ze gelooft in de geneeskracht van de natuur, van de kruiden, 
planten. Ze heeft het niet van haar ouders meegekregen, wel 
van haar opa, die veel boeken over kruiden had. Ze wil 
geneeskunst op natuurlijke manier, een wijze die mensen 
vooruit helpt, doelgericht Al die onderzoeken dat vindt ze 
maar chemie, waarbij naar een klein stukje van iemand wordt 
gekeken en dan weet je eigenlijk nog niks. Ze denkt dat er toch 
meer moet zijn onder de zon, waaraan je kunt zien wat iemand 
mankeert zonder dat je bijvoorbeeld bloed nakijkt. Mensen 
vertellen precies wat er met hun systeem niet goed is, als je 
maar goed luistert en over de juiste kennis beschikt. 

Veel te weinig mensen weten volgens haar nog te weinig van 
homeopathie, wat het kan doen. En ook weten velen niet dat 
dokter Kippersluis in onze wijk zit. De praktijk doet ze, sinds 
ze twee jaar geleden in verwachting was van haar dochtertje 
Nicoline, samen met dokter Anne van V een. 

Na twaalf jaar praktizerend homeopaat zegt ze vol 
overtuiging: "Ik zou niets anders meer willen, ik zou er 
onmiddellijk weer voor kiezen als ik mijn leven over moest 
doen." 

C.deV. 

Vergoeding 
De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars 
vergoeden het bezoek aan een homeapatisch arts. Ook de 
geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft gekregen 
worden vaak via een aanvullende pakket vergoed. Dokter 
Kippersluis is aangesloten bij de Vereniging van 
Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN) 
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Van de voorzitter 

Wellicht hebt u het gelezen in De Gelderlander van 
5 mei jongstleden: "Met schaamrood op de kaken 
moet wethouder Thielen het erkennen. Er zijn meer 
dan tweehonderd bezwaarschriften in het stadhuis 
zoekgeraakt." Onze bezwaarschriften! 

Misschien weet u het nog. Vanaf 1997 is de 
vereniging betrokken bij de wijzigingen die de 
gemeente wil aanbrengen in het bestemmingsplan 
voor Hees en Heseveld. In goed overleg. In de 
zomermaanden van 1998 schreven we een 
uitgebreide reactie; u hebt die kunnen lezen in De 
Stenen Bank van december 1998. Ter ondersteuning 
van ons standpunt verspreidden wij formulieren in 
Hees, met het verzoek ons te steunen dan wel eigen 
'""~ezwaren te maken tegen de plannen van de 
&~meente. Maar liefst 231 formulieren kwamen op 
bJd terug en samen met ons bezwaarschrift boden 
wij dat eind augustus 1998 aan wethouder Thielen 
aan. Al deze 232 reacties bleken dus kwijt te zijn. 

De gemeente heeft er lang over gedaan te reageren 
op de andere (nog altijd ruim honderd) 

bezwaarschriften; eind maart was de inspraaknota 
klaar om verstuurd te worden. De verenigino 
ontving deze inspraaknota niet, en 231 ande~e 
Hesena~~n ook n.iet. Nu .is de gemeente Nijmegen de 
laatste bJd weer m het meuws. Hoe zit het met de 
bestuurlijke cultuur op het stadhuis? De 
Gelderlander geeft voorbeelden van 
"mismanagement". Wat mij betreft kan ons 
voorbeeld erbij. Zeker wanneer een week later de 
krant (niet de vereniging!) te horen krijgt, dat het 
pakket, onaangeroerd, is teruggevonden in het 
archief. Die krant weet dan ook nog het volgende te 
melden: "Het gemeentebestuur zal alsnog ingaan op 
de bezwaren van Dorpsbelang en ze betrekken bij 
de verdere behandeling van het bestemmingsplan." 

Het begin, in 1997, leek zo mooi . Waakzaamheid 
blijft blijkbaar geboden. En dan willen we ook nog 
in de slag met de gemeente over het verkeer en over 
Park West! 

Loek J anssen 

Meer dan 200 bezwaren 
zoekgeraakt in stadhuis 

o ror QJ anlv~ 1 
Door onze verslaggever te doen , maar zonder enig resul- en Bredestraat. 1 0 ' êl,tlfv,, {e(_ 
NIJMEGEN - Met schaamrood taat. Het is een raadsel. Zoiets Wat de bouwplannen betreft 
op. de kaken moet wethou~~r g~at toch niet met het oud pa- moesten de plannen met d~ 
Th1elen het erkennen. Er ZIJn pier mee." De wethouder is ont- boerderij op de Schependom -

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon 024 - ·3781691 

7 De Stenen Bank 



\ I 

-

Zoekgeraakt pakket 
bezwaarschriften 
in archief gevo~çl~n 
Door onze verslaggever 
NIJMEGEN - Het pakket zoek
geraakte bezwaarschriften van 
de Vereniging Dorpsbelang 
Hees is terecht. Een ambtenaar 
heeft het pakket brieven, waar
in Nijmegenaren protest aante
kenen tegen bouwplannen en 
toenemend verkeer in hun 
woonomgeving, aangetroffen in 
de archiefruimte van het kan
toorgebouw Metterswane. 
De bezwaarschriften waren als 
één pakket in augustus vorig 
jaar met begeleidend briefje 
aan wethouder Thielen aange
boden. Vorige week moest Thie
len met het schaamrood op de 
kaken bekennen dat de be-

De Stenen Bank 

zwaarschriften zoek waren. Dat 
bleek omdat de gemeente bij de 
behandeling van het bestem
mingsplan Hees-Heseveld met 
geen woord repte over de inge
diende bezwaren van de Vereni
ging Dorpsbelang. 
De bezwaarschriften zijn ken
nelijk nooit ingekeken, want in 
het archief van Metterswane, 
het kantoor tegenover het NS
station waar een aantal ge
meentelijke diensten is onder
gebracht, werd het pakket nog 
met een sierlint er omheen aan
getroffen. Thielen zegt het lo
gisch te vinden dat de bezwaar
schriften dáár terecht zijn geko-

HU ~POEP! 
VA,~TURi: 
OP STAOHVI~ 

CP~PO~IHg~ • 
AM9TéNAAR 

voeR 
20EKC1fRAAI(Tf 
BfiWAAR
">if'<l F re,., 

men, maar heeft geen verkla
ring waarom niet eerder in dit 
archief gezocht is en waarom de 
bezwaarschriften niet eerst be
handeld zijn voordat ze naar 
het archief gingen. 
Het gemeentebestuur zal alsnog 
ingaan op de bezwaren van 
Dorpsbelang en ze betrekken 
bij de verdere behandeling van 
het bestemmingsplan. 
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Stadsontwikkeling 

Ondersteuning 

Aan de leden van Vereniging Dorpsbelangen Hees 
Secr. Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 

Onderwerp Bestemmingsplan Hees/Heseveld - inspraakreacties 

IJ me gen 

Stationsplein 1 3 

651 2 AB Nijmegen 

Telefoon (024) 3299444 

Telefax (024) 3299699 

Postadres 

Postbus 91 05 

6500 HG Nijmegen 

Vanaf begin 1997 is er door de gemeente Nijmegen gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Hees/Heseveld. 
Hierbij is een tweetal consultatieronden gehouden met ondermeer uw vereniging (maart 1997 en november 1997). Dit om te 
inventariseren welke zaken/problemen de bewoners van het gebied bezig hielden en zo mogelijk in het bestemmingsplan konden 
worden meegenomen. Tevens om onzerzijds de (nieuwe) aanpak en methodiek toe te lichten en tussentijds de stand van zaken weer 
te geven. Na de druk bezochte inspraakavond van 25 juni 1998, waar reeds een aantal onderdelen werden bediscussieerd, kwam 
'en groot aantal inspraakreacties bij ons binnen. Deze reacties en de beantwoording ervan werden in een nota aan de insprekers 
.oe gezonden. 

Wij betreuren het ten zeerste dat bleek dat de door uw vereniging aan wethouder J. Thielen aangeboden inspraakreacties, alsmede 
de gebundelde 231 formulieren met handtekeningen van Hesenaren en hun individuele bezwaren op onverklaarbare wijze waren 
verdwenen. 
Als gevolg hiervan heeft ook de beantwoording van deze bezwaren niet plaatsgevonden en zijn deze niet opgenomen in de 
inspraaknota bij het voorontwerp bestemmingsplan 
Hees-Heseveld. 
De door ons voorgestane werkwijze, waarbij onder andere uw vereniging vanaf een vroegtijdig stadium bij de procedure betrokken 
is geweest, kwam hierdoor helaas in een ander daglicht te staan. 
In een brief aan het bestuur van uw vereniging hebben wij laten weten dat wij een aantal acties zouden ondernemen om 
bovengenoemde onvolkomenheden op te lossen. 

Inmiddels is de door uw vereniging aangeboden bundel reacties en handtekeningen weer terecht. 
Wij zullen deze behandelen als uw zienswijzen (reactie op de ter visie legging) en beantwoorden in een aparte nota, welke aan de 
insprekers zal worden toegezonden. 

Uit telefonisch contact met uw voorzitter de heer L. Janssen werd ook duidelijk dat veel reacties en handtekeningen afkomstig 
varen van Hesenaren die geen lid zijn van uw vereniging. Om hen te informeren stellen wij voor huis aan huis een brief met de 

tekst van dit artikel te bezorgen waarin de situatie wordt uitgelegd. 
Ook de nota met beantwoording van de bezwaren en suggesties zal hen worden toegezonden. 

In het vertrouwen u hiermee een oplossing van het ontstane probleem te bieden, 
Met vriendelijke groet, 
namens Burgemeester en Wethouders, 

mw. ir. I. de Boer, afdelingshoofd 

Dit is een afschrift van de brief die de gemeente stuurde naar de vereniging Dorpsbelang Hees n.a.v. het zoekraken van de be
zwaarschriften van de vereniging. 
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Park West 
Misschien kunt u het zich nog herinneren. 7 november 1998 is er een informatiemiddag geweest rond Park West in het wijkcentrum 
Titus Brandsma. Er was veel belangstelling vanuit de wijk en de mensen werden uitgenodigd deel te nemen aan werkgroepen om de 
plannen uit te werken. Meer dan 30 mensen uit Nijmegen-West hebben zich toen hiervoor opgegeven. 
Vanuit de Vereniging Dorpsbelang Hees is een eigen werkgroepje samengesteld, die een aantal aanbevelingen heeft gedaan t.a.v. het 
plan "Park West". Deze aanbevelingen zijn gepubliceerd in de Stenen Bank van december 1998. 

Daarna bleef het stil bij de gemeente Nijmegen. 
Na enig aandringen van onze kant hebben de mensen, die zich voor de werkgroepen hebben opgegeven in mei 1999 een reactie 
ontvangen in de vorm van een brief. 
Onderstaande zaken staan vermeld in deze brief. 
- Planvorming rond "Buurtpark Waterkwartier" is afgerond. Uitvoering start rond 1 juni 1999. De speelplek Rivierstraat wordt op 3 

juli 1999 feestelijk geopend. 
- Vervolg totale plan. Het College van B & W neemt medio juni een beslissing over hoe om te gaan met de inspraakreacties voor het 

totale park. Een besluit wordt dan genomen over uitvoering van onderdelen en de termijn waarbinnen deze gerealiseerd wordt. 
- Mensen, die zich voor werkgroepen hebben opgegeven om de plannen uit te werken, krijgen tijdig bericht. De verwachting is dat 

direct na de zomervakantie plaatsvindt. 

Voor verdere vragen wordt verwezen naar de heer R. Duifhuizen, projectleider Park West, telefoon 024 - 3792740. 

E.S. 

TIINN, WilS EN NIIRT MET PI.EZ/ER ~ 

JO 

ERGOMAGNETIC®LINE ' ;te.::: 
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI ~ 
De nieuwe fiets tra1ner· ergometers van Tunturi helpen \ (t· '-' '. 
uw cordi t1e. juist nu op peil te houden. . ; ~ ~ :. . 
De electronische mon1tor en hartslagmeter meten · ·• ~_. ; · 
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken •. 11:r 
thuistrainen plezieriger en effectiever dan ooit. ~-
• comfcrtabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design 
• electron1sche moni!or • Polar-hart slagontvanger 
• soepel en geruisloos iietsen • lage instap • slipvrije 
tandnem garandeert betrouwbare overbrenging 

Voelje lekker. 
voel je betw: 
doe Tunturi I 

- q TUNTURI~-= ............,___. 

TEST Firslin lilness ~~F I 
de nieu\•,e · 
ErgoMa;;netiC · 
Lrne bir KE1TLER 

Dcnncnstrnat 6lJ 
Nijmegen 
Tc U 770006 

~~ 
BATAVUS~ 

De Stenen Bank 

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft tot doel het behoud van het oude 
dorpskarakter en de bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon- en 
leefmilieu in Hees. De vereniging tracht dit doel te bereiken door samenwerking 
met bewoners en belanghebbenden en via overleg met de overheid en andere 
betrokkenen. 

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit vijf leden. 

Naast de bestuurlijke activiteiten houdt het bestuur zich bezig met de 
onderwerpen bestemmingsplan, verkeer, park west en milieu. 

Bij het onderwerp milieu richten we ons o.a. op het Industrieterrein Oost
kanaaldijk, de Epon, en de relatie tussen milieu en gezondheid in Nijmegen
West. 

Voor dit onderwerp zijn we nu op zoek naar een 

enthousiast bestuurslid 

met betrokkenheid bij het wel en wee in Hees. 

Wij vergaderen ongeveer tien keer per jaar in een prettige sfeer en er zijn twee 
informele bijeenkomsten. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter. Zie achter op dit blad. 
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Zo was het, ... en zo is het geworden! 

Zo was het ... Foto uit privécollectie Na het slopen ... 

In de Stenen Bank van december 1997 hebben wij aandacht besteed aan enkele panden in Hees die een 
verbouwing ondergingen of die nieuw gebouwd waren. Eén foto vertoonde een kale, lege plek op de 
Kerks traat Heeft U al een kijkje genomen hoe die kale, lege plek er nu uit ziet? Sinds kort staat er een 
nieuw huis. Bekijk de foto's en oordeelt U zelf! 

Namens de bewoners een compliment voor de architect Van Hontem. 

K.E. 

Foto L.J. 

Kerkstaat 38, zo is het geworden Foto K.E. 

12 De Stenen Bank 
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Gezocht 
Het boekje "Het Schependom van 
Nijmegen in woord en beeld": 
geschiedkundige en hedendaagsche 
beschrijvingen van Hees, Neerbosch en 
Hatert. 

Het is geschreven door H.D.J. van 
Schevichaven en is uitgegeven door de 
"Vereeniging Dorpsbelang" in 1912 en 
heruitgegeven in 1986. Er zit een 
wandelkaart in het boek. Het is niet meer te 
koop in de winkel, maar is bij de 
Universiteitsbibliotheek te leen. Daarvoor 
moet men echter wel in het bezit zijn van 
een uitleenpas. Het boek ligt ook ter inzage 
in het Gemeentearchief. 

De vereniging beschikt helaas zelf niet 
over een exemplaar, maar streeft er wel 
naar een exemplaar te bemachtigen. 

Reacties zijn welkom naar het secretariaat. 

A. Verbeme 

NcJ.c rla~td i~ een nieuw sponr.systeem rijker. Het heet Frc:c:Uccs en her leuke ervan is 
dat JC ~~~ct Cll~dcloo.s h_ocft te wachrcn voordat je resultaat hcl>t. Dij frccBccs krijg je 
~otcr l>1J Je vu. Dat zu 'LO. Als u bij Mobil of DP u.nk1, krijgt u $pa;upuntcn op uw 
hccUccska:ilrl , :?<~;uu:~ ku~n u kiezen : u spa;an door of u g;u 1 op ieder gcwcnn 

moment n;,a,u Ka,kshop ofl·rcc Record Shop om uw punten in te wisselen. Heeft u niet 
g~-~~~cg punten voor c~n anik_d, dan k~nt u het vc~schil contant aanvullen . Ovcrigcm, 
biJ frccDcc.s kunc u k1ezen UH m:aar l1cfsc 20.000 artikelen. Over vrijheid ge.sproken. 

SP-station van~Wiik 
Molenweg119 15543 VA Nijmegen ~ 
Tei./Fax. 024-3715452 

SPAAR NU FREEBEES 811 BP. 

0 
\A Orthopedagogisch Adviesbureau Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge 

Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen Tel: (024) 378 23 14 

- Diagnostisch onderzoek, advisering of begeleiding van leer- en studieproblemen bij kinderen, 
middelbare scholieren en volwassenen. Deze problemen kunnen samenhangen met de sociaal
emotionele ontwikkeling (motivatie, faalangst enz.) 

- Oplossingsgerichte consultatie. 

- Huiswerkbegeleiding 
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praktijk voor filosofie 
en 

massage 

• cursussen filosofie 
• filosofische consulten 

• massages: 
rustgevende 
activerende 
therapeutische 

Voor brochures en informatie: 
mevr. drs. Jopie Beenakkers 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
telefoon I fax 024 378 78 52 

WIJ ZOEKEN!!!! 

Een mevrouw uit de omgeving van de 
Pornonastraat heeft onlangs te kennen gegeven 
overtollig bestek te willen schenken aan de 
scouting. 

De scouting wil dat bestek dolgraag hebben, 
maar weet niet wie die mevrouw is en waar 
precies ze woont. Hopelijk is ze lid van de 
Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Vandaar deze oproep. 

Wanneer deze mevrouw dit berichtje leest, wil 
ze dan contact opnemen met de redactie van De 
Stenen Bank en die zorgt dan voor de verdere 
afhandeling. 

1'-

De Stenen Bank 

HET VERKEER IN HEES 

Oproep aan alle leden en inwoners van Hees. 

Tijdens de laatste jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees is een werkgroep 
verkeer ingesteld. Voor deze werkgroep gaven zich zeven leden op. Onlangs is deze werkgroep 
bij elkaar geweest en heeft een aantal verkeerssituaties in Hees besproken. Het betrof de 
volgende aandachtsgebieden: 

1. De auto 
De ontsluiting binnen Hees is over het algemeen goed. Een verkeersknelpunt is de situatie rond 
basisschool De Lanteerne. Gedacht wordt aan snelheidsremmende maatregelen in een aantal 
straten. 

2. Het openbaar vervoer 
Ziet de werkgroep niet als een probleem op korte termijn. 

3. De fiets 
Problemen zijn er met het onderhoud van de wegen, de kronkel in de Wolfskuilseweg, de 
rotonde aan de Marialaan, de afstelling van de stoplichten en de drempels in de Uranusstraat 
Daarnaast wil de werkgroep de hoofdfietsroute vanuit Lindenholt en Neerbosch via Hees 
beschermen en verder bevorderen. 

4. De voetgangers 
Hangt samen met de snelheid van het autoverkeer. Ook aandacht voor de plannen in het kader 
van Park West. 

Afgesproken is, dat tijdens een ledenraadpleging de leden van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
de gelegenheid krijgen hun zegje te doen over het verkeer, zich aan te sluiten bij de werkgroep 
en mee te denken aan de wijze waarop de vereniging moet omgaan met de aanbevelingen. 

Deze ledenraadpleging vindt plaats op dinsdag 29 juni a.s., 
in de Middelbare Tuinbouwschool aan de Energieweg. 

De bijeenkomst begint om 19.45 u. en zal duren tot 21.30 u. 
We hopen op een goede opkomst. 

Loek Janssen 
Ruud van Raaij 
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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 voormalige kerkdorp Hees 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees: 

L.W.P. lanssen (Voorzitter) 
Ananasstraat I 
6543ZH 
Tel. 3734800 

A. Verbeme (Secretaris) 
Ananasstraat 19 
6543ZH 
Tel. 3786068 
E-Mail: Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

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

R. van Raaij (Bestuurslid) 
Rivierstraat 228 
6542 SE 
Tel. 3778099 

H. Bleeker (Bestuurslid) 
Energieweg 19 
6541 cw 
Tel. 3773765 
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Bloemisterij 

Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3770336 

Redactie-adres: 

Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 3774047 
E-mail: 
emg. beumer@wxs.nl 

Redactieleden: 

E.M. Beumer 
C.l. de Vries 
K van 1t Erve 
E.H.M. Scholten 
A. Luijkx 

Lid worden? 

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 
afgelopenjaren al veel kunnen bereiken. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 

WIE 

WAT 

WAAR 

( 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
6 september 1999 op 
het redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
eind september 
verschijnt het 
volgende nummer l_, 

De Stenen Bank 




