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Van de redactie 
 
Was de eerste helft van 2016 vooral aan de koude kant, 
de tweede helft van 2016 is het ongemeen zacht met 
doorgaans erg mooi weer. Zo ook deze eerste weken 
van de herfst.  
Op de dag dat we dit schrijven werd het in het westen 
van Nederland (en ook in de Betuwe, waar we nog even 
kort waren) maar liefst 17 graden. En was het een 
ongekend mooie zonnige dag. 
De herfst toont zich inmiddels in alle mooie kleuren die 
dit seizoen kenmerkt. 
De redactie kwam nog een leuk artikel tegen over 
wildplukken (Volkskrant, 20 oktober 2016) 
http://www.volkskrant.nl/opinie/wildplukverbod-is-slecht-
idee~a4398753/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared+co
ntent&utm_content=free  
 

Deze nieuwsbrief is er weer van alles te beleven. 
Van een leuk stukje over Multi Water (Andrea 
Bleeker, geen familie van…..) tot bijdragen van 
locaties. Natuurlijk ontbreekt Dokter Hans 
Moolenburgh Sr. ook deze keer niet, ontbreekt het 
ook deze keer niet aan een (kort) item over 
orgaandonatie en wordt er aandacht besteed aan 
‘het basisinkomen’. 
John Breukels profileert zich nog een keer en heeft 
een mooi aanbod voor de lezers van deze 
nieuwsbrief, Ellen 
Vader vat alle 
commotie over 

vaccinaties van de afgelopen week kort maar krachtig 
samen, wat hebben zuurkool en polio met elkaar te maken 
en nog een kort item van Project 7-blad locatie Delft. 
 
Weer veel leesplezier!! 
 
 

Agenda lezingen: 
 
Lezingen november 2016: http://www.project7-blad.nl/page34.html 
Lezingen december 2016: http://www.project7-blad.nl/page24.html 
Lezingen januari 2017      : http://www.project7-blad.nl/page25.html 
 
 
 

http://www.volkskrant.nl/opinie/wildplukverbod-is-slecht-idee~a4398753/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=free
http://www.volkskrant.nl/opinie/wildplukverbod-is-slecht-idee~a4398753/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=free
http://www.volkskrant.nl/opinie/wildplukverbod-is-slecht-idee~a4398753/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=free
http://www.project7-blad.nl/page34.html
http://www.project7-blad.nl/page24.html
http://www.project7-blad.nl/page25.html
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Najaar met zomerse momenten… 
Het is duidelijk najaar, herfst, de bomen kleuren, de natuur verandert maar toch 
beleven we nog echt zomerse 
momenten. 
 
Zo plukte ik afgelopen week nog 
diverse eetbare bloemen uit de 
tuin voor op de sla. De aanblik 
was zeer zomers met: 
teunisbloem, begonia, 
komkommerkruid, 
goudsbloemblaadjes en Oost-
Indische kers. 
Allemaal onbespoten en niet 
negatief beïnvloed met wat voor 
rommel dan ook. Met een gerust 
hart decoreer ik deze 
schoonheden dus op de sla. 
Kleine moeite en een gezellige 
aanblik op tafel. 
Op en top zomers was het gevoel 
erbij, ware het niet dat we wel graag binnen aten want aan het korten van de dagen en het 
snel kouder worden aan het eind van de middag merk je zeker dat de natuur aan het 

veranderen is. 
De klok een uur terug en de avonden zijn meteen weer 
vroeger ingezet. 
 
Tijd om diverse activiteiten te ondernemen en dat kan via de 
Gezond Verstand Lezingen-locaties, de Studiegroepen en Eten 
wat de pot schaft. 
Diverse mogelijkheden die wij via ‘Project7-blad’ presenteren. 
Zuurkool maken staat hoog op de agenda als we kijken naar 
het aantal middagen. 
Wat zuurkool en polio met elkaar te 
maken hebben kun je snel te weten 
komen in deze nieuwsbrief, het is maar 
een klein stukje tekst dat veel zal 
verhelderen. 
 
In Friesland presenteerden locatie Sneek 
en Ried samen afgelopen zaterdag 22 
november de middag met dokter Hans 
Moolenburgh Sr.. 

Meer hierover in deze nieuwsbrief, want wat is de link tussen dokter 
Moolenburgh en Alice in Wonderland? 
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Je kunt dat lezen en wellicht is dit meteen een mooi voorbeeld om zelf te gebruiken. 
 
Locatie Sneek en Ried kunnen er geen genoeg van krijgen om samen te werken, op 19 
november komt C.F. van der Horst spreken op hun uitnodiging, wederom op zaterdagmiddag 
in Wommels. Hij is de schrijver van het boek: Dodelijke leugens. 
Er volgt weer een middag in 2017, meer hierover eerdaags op de site en in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Er zijn ook locatiehouders die de studiegroepen hebben gevonden. 
Annette van locatie Haarlem en Alkmaar draait al langer mee in twee groepen, Monique van 
nieuwe locatie Steyl heeft zich aangesloten bij de groep in Arcen en Jolanda van locatie 
Winsum (Gr.) gaat samen met mij een groep bij haar thuis starten op de boerderij waar de 
Gezond Verstand Lezingen-locatie ook draait. 
We starten op donderdagmiddag 10 november. 
Hiermee heeft Jolanda in Groningen een GVL-locatie en een studiegroep. 
 

Wild koken is voor iedereen… 
Wild koken is voor iedereen, het is echt eenvoudig, 
lekker, gezond en handig om daar kennis van te hebben. 
Koken met wilde groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Wij hebben wat bedacht om het een ieder nog 
gemakkelijker te maken. 
Alle recepten die tot nu toe zijn gemaakt zijn 
samengebracht tot één boekwerk. 
Dit boekwerk kun je printen en in een map doen. 
Wij geven de tip om insteekhoesjes aan te schaffen en 
twee velletjes per hoesje te verwerken zodat er een voor 
en achterkant ontstaat. 
De soepen zijn samengebracht, salades, cake, brood, 
water met een smaakje en nog heel veel meer. 
Het recept om zelf wasmiddel te maken zal ook niet 
ontbreken. 
Meer over dit boek, nu in de aanbieding tijdens de 
voorverkoop in deze nieuwsbrief. 
 

Vaccins… 
Afgelopen maandag bedacht ik dat het wel weer leek of 
we weer terug waren bij februari 2009. 
Wat een gekte in de media. Ik moet eerlijkheidshalve wel vermelden dat Ellen Vader en Door 
Frankema er nu zo druk mee waren, kleinschalig heb ik wel mijn steentje bijgedragen maar ik 
heb mij nog meer lopen verbazen over de zotheid om via de televisie alle andersdenkenden 
als egoïstische personen af te schilderen, als ‘gekken’. 
De stelling dat ongevaccineerde kinderen een gevaar zijn voor de wel gevaccineerde wil men 
nog steeds hanteren en als je even logisch nadenkt dan vertrouwen ze zelf de gifspuit niet 
als preventief. 
Hoe kun je nu negatief beïnvloed worden als jijzelf wel bent gevaccineerd? 
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Ja, wij die weten wat vaccins werkelijk veroorzaken weten ook dat gevaccineerden zelf 
gevaar lopen ‘van alles en nog wat’ te krijgen, maar het gaat nu even om dat wat men vanuit 
‘de hogere legerleiding’ wil laten geloven. 
Lubach heeft zich na zijn laatste optreden niet geliefd gemaakt, dat bleek uit de vele reacties 
die ook ik voorbij heb zien komen. 
Een sketch voor één persoon; op belachelijke wijze presenteerde hij dat wat hij blijkbaar als 
opdracht had gekregen. 
Wat zal het hem opgeleverd hebben? 
Onderaan dit voorwoord de link naar het bewuste drama voor wie niets gezien heeft en nu 
wel heel nieuwsgierig is geworden. 
Daarom zijn wij blij met de bijdragen van Ellen Vader, elke keer levert zij weer stof aan, die 
we via deze nieuwsbrief verspreiden. 
 
Er is weer genoeg om te bekijken, lezen en aan deel te nemen als je daar interesse voor 
hebt. 
Veel leesplezier, je zult je wellicht ook verbazen bij het één en ander, deze nieuwsbrief 
doorgeven aan anderen is niet verboden, help de boodschap maar verspreiden. 
 
Tot over een week of twee en dank aan Wim en Ellen Pet voor het samenstellen van elke 
editie, inmiddels even langer dan een jaar. 
Dank jullie wel, wij zijn er blij mee. 
 
Anneke 
Gaasterland, 27 oktober 2016 
 
Link naar Lubach: https://www.youtube.com/watch?v=9bYqgp6RcPM  
 

 

Locatie Anna Paulowna 
Op dinsdag 8 november komt dr Frits van der Blom 
naar Anna Paulowna om zijn lezing te geven over 
voeding en fysieke degeneratie. 
 
De inzichten omtrent wat wél en wat niét gezond is, zijn 
aan verandering onderhevig, helemaal waar het gezonde 
en niet-gezonde vetten betreft. 
In Nederland zijn veel mensen zonder enige reden aan de 
statines gezet: uit voorzorg. Nee, er is geen afwijkend 
cholesterol gevonden maar neem toch maar die pillen in.  
Kom er meer van te weten tijdens de lezing in de kantine 
van de IJsbaan aan de dr Olreelaan 1.  
 
opgeven via gezondverstandannapaulowna@gmail.com 
s.v.p. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9bYqgp6RcPM
mailto:gezondverstandannapaulowna@gmail.com
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Wortels van de paardenbloem... 
Heerlijk een middag even lekker 'opgeruimd' in de 
tuin.  
Ook al mogen de planten hun gang gaan, hier en 
daar ingrijpen op zijn tijd is niet verkeerd. 
 
Een schaal met aardbeiplanten was aardig 
bestormd door jonge plantjes vanuit diverse 
hoeken aangewaaid en ook door enkele 
paardenbloemenstekken. 
De bak geleegd, de aardbeiplanten opnieuw 
geplant in de nieuwe grond en de wortels van de 
paardenbloemen gewassen, fijn gesneden en in de 
maaltijd verwerkt. 
Weggooien doe je zoiets gezonds natuurlijk niet ;-) 

 
Wortels van paardenbloemen zijn in het voorjaar 
heel gezond maar in het najaar nog gezonder omdat 
de plant in de 'winterstand' gaat. 
De concentratie goede stoffen is dan hoger, wat 
logisch is. 
 
De bitterstoffen hebben een positieve invloed op 
onze lever naast uiteraard meer goede 
eigenschappen waar wij baat bij hebben.  
 
Dus... na het ontmantelen van de aardbeienbak 
verdwenen de wortels de keuken in en mochten zij 

dienst doen in een verzameling groentes voor door de spaghetti. 
 
 
Anneke 
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Bloeiende rode kool, de bloemen hangen helemaal zwaar 
naar voren... 

Polio en zuurkool… 
Polio en zuurkool, wat heeft dat nu met elkaar te maken, zul je wellicht meteen 
gedacht hebben. 
Niets en toch ook weer alles! 
 
Wie één van mijn lezingen heeft gehoord over de wilde groenten, kruiden en eetbare 
bloemen kan zich wellicht herinneren dat ‘polio en zuurkool’ meestal even worden 
aangestipt. 
Zuurkool maak je door kool fijn te snijden en te laten fermenteren tot zuurkool. 

 Kolen groeien niet in de vrije natuur, maar 
vallen wel onder eetbare bloemen als we toch 
een link moeten leggen, want als we kool 
laten door groeien en dus ook laten bloeien 
dan ontstaat er een bloeiwijze die ongelofelijk 
mooi is èn eetbaar. 
Dat zien we dan bij alle koolsoorten. 
Via deze uitleg vallen kolen onder de eetbare 
bloemen, naast dat we de kool zelf uiteraard 
kunnen eten. 
Maar tijdens mijn verhaal is dat niet wat ik wil 
vertellen. 
 
Kolen zijn gezond en na fermentatie tot 

zuurkool nog gezonder, dus zelfs 
supergezond. 
Zuurkool heeft een hoog vitamine C gehalte 

en is rauw ook een traktatie voor wie van dit gerecht houdt. 
 
Omdat kool onder de superfoods van eigen bodem valt benoem ik dit graag maar er is nog 
een link. 
Namelijk onderstaande tekst: 

… Maar het kan ook anders: een Duitse arts gaf tijdens een 
polio-epidemie in de oorlog in een Duits stadje alle ouders het 
bevel de kinderen nuchter naar school te sturen. Daar kregen 
ze een theelepel rauwe zuurkool te eten en dan mochten ze pas 
gaan ontbijten. De zuurkool gaf de juiste darmflora en dat stadje 
bleef als enige gevrijwaard van verlammingen ... 

 
Dit gegeven vertel ik altijd tijdens mijn verhaaltje over zuurkool. 
Alleen heb ik het nu overgenomen als bewijs uit het boek van dokter 
Hans Moolenburgh sr.:  U kunt veel meer dan u denkt, blz. 223 
 
Als zuurkool zo gezond voor ons is, waarom zouden we onszelf dan 
geen plezier doen en op zijn tijd eens een lepeltje rauwe zuurkool eten 
op de onze nuchtere maag? 
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Maar… dan nog iets over zuurkool, deze is het gezondst en het lekkerst zo uit het vat, het 
liefst een houten vat als we zuurkool kopen in de winkel, en gemaakt van biologische kool 
natuurlijk. 
Maar weet je wat nog lekkerder is? 
Zelf maken. 
Velen zullen nu denken: “Ja, ja zelf maken, pffffffffffff wat een klus zal dat zijn.” 
Eerlijk gezegd moet ik toegeven dat als men mij enkele jaren geleden het recept had 
gezonden dan had ik dat denk ik nog steeds in een mapje op mijn laptop staan. 
Dat is vaak de praktijk. 
Het is simpel, het is lekker, maar je moet het ‘even doen’. 
En daarom hebben wij het in de komende maanden op diverse plaatsen in het land op de 
agenda staan bij de studiegroepen. 
In Arcen (Limburg) hebben we dit al ondernomen afgelopen 16 oktober maar in Landgraaf 
kunnen de Limburgers alsnog terecht op 25 november. 
Daar ben ik niet bij, maar dat is geen punt want de personen die het daar verzorgen kunnen 
dit net zo goed, wellicht nog beter. 
 
Op zondagmiddag 6 november staat Alkmaar op de agenda, 10 november Winsum (Gr.), 8 
december Rijs (Gaasterland) en 14 januari Westknollendam. 
Opgeven kan tot een dag of drie voor de bewuste datum in verband met het bestellen van 
de biologische kolen en citroenen. Citroenen zijn ook heel gezond en daar gaan we naast het 
zuurkool maken ook wat mee doen daar waar ik de middag  verzorg. 
Bijvoorbeeld: 6 november valt op zondag.  
Opgeven kan tot donderdagavond, vrijdagochtend uiterlijk tot 10.00 uur.  
Daarna bestel ik wat we nodig hebben en op zaterdag kan ik dat ophalen om op zondag te 
gebruiken. 
 
Als je interesse hebt om mee te doen dan waarschuw ik je voor het volgende. 
Grote kans dat je daarna thuis altijd zelf de zuurkool wilt maken! 
Want kant-en-klaar kopen is er dan niet meer bij  
 
Anneke 
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Kijk ook op de pagina: Agenda Studiegroepen: http://www.project7-blad.nl/page3.html  
 

 

Nog even - Orgaandonatie 
Carla Boon (locatiehoudster Anna Paulowna) wees de redactie op onderstaand 
bericht. 
 
Nog nooit registreerden zoveel mensen zich tijdens de Donorweek. Toch leidde dat niet tot 
een enorme aanwas van donoren. Van de bijna 32.000 mensen zei namelijk 83% NEE. En van 
de 17.500 mensen die hun registratie in de donorweek wijzigden, veranderden er 11.000 
hun oorspronkelijke keus in NEE. Tijdens eerdere donorweken en wervingsacties was het 
resultaat altijd omgekeerd. 
De reden van de ommekeer is niet onderzocht, maar volgens een woordvoerder van het 
Ministerie van VWS is daar weinig fantasie voor nodig: 'Sinds de dag dat de nieuwe 
donorwet is aangenomen zien we een omgekeerd beeld.' Met de 'nieuwe donorwet' die 
overigens nog niet door de Eerste Kamer is bekrachtigd, doelt de woordvoerder op het 
wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) waarmee ze een zogenaamd ADR-Systeem in Nederland 
ingevoerd probeert te krijgen. 
Bij een dergelijk systeem is iedereen, na een aantal herinneringen, donor, tenzij hij of zij zich 
anders registreert. In de laatste variant van Dijkstra worden mensen die zich niet registreren 
genoteerd als 'geen bezwaar'. Sinds de aanname van haar wet in de Tweede Kamer met één 
stem meerderheid, is het onrustig op het orgaandonatiefront. Er is ook weer sprake van 
maatschappelijke onrust over bijvoorbeeld hersendood, een onderwerp waarover tot voor 
kort wel degelijk consensus leek te bestaan. 
 
Voormeld bericht hier na te lezen: http://www.niernieuws.nl/?artid=8251 
En hier: http://nos.nl/artikel/2138419-donorweek-driekwart-zegt-nee.html 
 

http://www.project7-blad.nl/page3.html
http://www.niernieuws.nl/?artid=8251
http://nos.nl/artikel/2138419-donorweek-driekwart-zegt-nee.html
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Locatie Ried… 
De Gezond Verstand Lezingen locatie Ried draait elke eerste 
vrijdagavond van de maand. Wij zijn te gast in ‘De Oude 
Melkfabriek’, een prachtig oud gebouw, bij Sjoukje van Schaik.  
 

Dit pand is een hele gezellige, veelzijdige 
locatie waar wij de Gezond Verstand Lezingen 
verzorgen, elke eerste vrijdagavond van de maand. 
Ried ligt vlakbij Franeker, de weg vanaf de A7 naar Leeuwarden, 
langs Harlingen, bij Franeker eraf, onder de snelweg door en een 
stukje verder rechtsaf een landelijke weg volgen tot bij de kerk 
van Ried waar je kunt parkeren en op de hoek is de locatie. 
Vanuit Noord-Holland ook simpel en redelijk snel te bereiken; we 
mochten al eens ‘oude’ bekenden ontmoeten. 
Alkmaar en Ried… 
 
Zoals bekend hebben wij 
locatie Alkmaar vorig 
jaar overgedragen aan 
Annette, maar het leuke 
is dat we voor november 

beiden dezelfde spreker hebben uitgenodigd, 
namelijk Bert van Grondelle. 
 
Alkmaar en Ried zijn in november weer een beetje 
met elkaar verbonden . 
Wij kijken uit naar Bert zijn komst; laatst in Schoten 
waren de reacties op zijn lezing zeer positief. 
 
Bert moet een aardig stukje reizen, maar we zullen 
hem goed verwelkomen in Friesland. 
 
Locatie             : Anneke Bleeker (locatiehoudster) 

  De Oude Melkfabriek in Ried (Fr.) 
     Hoofdstraat 7 
     8811 HD  RIED 

 
Datum  : 4 november 2016 
Aanvang : 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur 
Entree  : € 10,00 (exclusief koffie/thee) 
Aanmelden : anneke@project7-blad.nl 

  www.project7-blad.nl 
 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/
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Project 7-blad Delft 

Bij deze nodig ik je uit voor de tweede bijeenkomst van Project7-
blad Delft op 23 november in ‘s-Gravenzande. 
Het thema is duurzaam en natuur. 

We komen bij elkaar op Kinderboerderij De Kreek, waar steeds meer 
aandacht besteed wordt aan duurzaamheid. Mijn zus Pauline v/g Gaag is er 
beheerster en geeft ons een rondleiding. Beli Benef vertelt iets over zijn 
interessante plan met (duurzame) woestijnbomen. Daarna inspireren we 
elkaar met onze eigen kleine en grote, duurzame tips.  
Ook gaan we iets maken voor de natuur op onze volkstuin, balkon of tuin. 
Wat dat is, blijft nog even een verrassing, maar reken op ca. €2,- extra 
materiaalkosten (bovenop de gewone €10,-).  
Voor iets lekkers bij de koffie/thee en een sapje wordt gezorgd. Graag snel 
aanmelden i.v.m. de inkoop van de consumpties en het materiaal.  
En natuurlijk mag je ook andere gezellige, bewuste, natuurliefhebbers 
meenemen naar Project7-blad!!! 
 

Hartelijke groet, Marion Vreugdenhil 
 
Datum: 23-11-2016 
Tijd: 13.00 (13.10 inloop) t/m 16.30 uur 
Adres: Kinderboerderij de Kreek 



 

 
14 

Prins Clausstraat 2, 2691 CR  ‘s-GRAVENZANDE 
aanmelden: marionvreugdenhil@gmail.com 
 

 

Dokter Moolenburgh en de gekke 
hoedenmaker uit Alice in Wonderland… 
 
Zaterdagmiddag 22 oktober organiseerden we met Project7-blad 
een middag in Wommels (Fr.) waar dokter Hans Moolenburgh Sr. 
een lezing kwam geven naar aanleiding van zijn  nieuwste boek: De 
nieuwe watergeuzen. De geschiedenis van de fluorideringsstrijd. 
Vanuit onze Gezond Verstand Lezingen-tak hadden de locaties 
Sneek en Ried samen een extra middag ingelast naast de 
maandelijkse lezing die ieder zelf organiseert. 
Het was leuk om dit samen met Barbera, Simone en Geertrui van 
locatie Sneek te organiseren met Hanneke, Frank en mijzelf van 
locatie Ried. 
De luisteraars kwamen uit Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, 

Gelderland en Groningen. Althans, wat ik heb kunnen traceren.  
Uit Winsum (Gr.) kwam Jolanda, locatiehoudster van 
GVL-locatie Winsum onder de vlag van 7-blad samen 
met Jeannette die ik ook al langer ken via deze 
locatie. 
Zoals we al langer gewend zijn wist dokter 
Moolenburgh een ieder te boeien met zijn visie en 
zijn verhalen uit vroegere tijden ten aanzien van de 

fluorideringsstrijd die hij 
met anderen voerde om 
te voorkomen dat we 
massaal fluor in het 
drinkwater kregen. 
Dit afvalproduct uit de 
aluminium- en nucleaire industrie zorgt voor ongemakken, 
ziektes, geheugenverlies en nog veel meer verstoringen. 
Het boek: De nieuwe watergeuzen is zeker de moeite waard om 
te lezen, het leest als een spannend jongensboek, maar wel 
met de achterliggende wetenschap dat we dankbaar mogen zijn 
dat hier eind jaren zestig, eerste helft jaren zeventig zoveel 
aandacht aan is geschonken door burgers met een scherpe 
visie. 
Aan het eind van de middag, toen men vragen kon stellen, 
stond dokter Moolenburgh de jongste luisteraar van 9 jaar 
graag te woord. 
De vraag van de jongeman was of dokter Moolenburgh hem 

kon vertellen welke giftige stoffen er allemaal zijn. 

mailto:marionvreugdenhil@gmail.com
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Tja… om deze nu allemaal op te noemen, dat was natuurlijk 
een beetje te veel maar dokter Moolenburgh benoemde 
kwik. 
De vraag die hij aan de jongen stelde luide: Heb je weleens 
van kwik gehoord? 
Kwik is een zeer giftige stof en die moeten we zeker 
vermijden. 
Ken je het verhaal van Alice in Wonderland? 
Ja, dat verhaal kende de jongen wel. 
Weet je dat er een gekke hoedenmaker in dat verhaal 
voorkomt? 
Ook dat wist de jongen. 
Hoedenmakers zijn altijd als gek afgeschilderd en weet je 
hoe dat zo is gekomen? 
De hoge zwarte hoeden die zij droegen waren zo mooi 
zwart gemaakt met behulp van kwik. 
En daar werden zij nu gek van, de invloed van kwik verwerkt 
in de hoeden tijdens het kleuren. Door deze hoeden op het 
hoofd te dragen kwam dit gif als vanzelf in het lichaam en 
dat leidde tot gekte. 
 
Duidelijk was, dat dit een mooi helder voorbeeld was. 
Dokter Moolenburgh stelde de jongen de vraag of hij ook een giftige stof kon benoemen en 
zijn antwoord was lood. 
Ja, ook lood is giftig en zo 
verwoordde dokter 
Moolenburgh nog het een en 
ander, werden andere 
vragenstellers te woord 
gestaan en vloog de tijd 
voorbij. 
 
Het was een gezellige 
middag, waardevol en we 
gaan graag op 19 november 
in de herhaling als schrijver 
en spreker C.F. van der Horst 
zijn lezing komt verzorgen. 
Het boek dat hij heeft 
geschreven heet: Dodelijke 
leugens. 
We bedankten het echtpaar 
Moolenburgh met bloemen 
en een pakket vol lekkernijen 
en natuurlijk enkele echte Friese cadeautjes. 
Een van de voorouders van dokter Moolenburgh is tenslotte burgemeester van Franeker 
geweest en we zeggen daarom... Oant sjen! 
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Aan het eind van de middag kon een ieder zijn of haar gekochte boek laten signeren. 
 
Wij zijn tevreden, dit smaakt naar meer! 
 
Anneke 
 

 

Column Ellen Vader 
Vaccinatiegolf in de media 
De plotseling (uit het niets?) opgedoken aandacht 
voor vaccineren van de laatste week in de reguliere 
media, zal niemand zijn ontgaan.  
 

Talkshows op TV, interviews met ouders in kranten en 
magazines, ventileren van meningen door columnisten via 
blogs... Voor- en tegenstanders komen in alle toonaarden 
aan het woord, aanvallend/denigrerend/satirisch, maar 
ook ruimte voor ingetogen en beheerste geluiden. Er zijn 
gelukkig nog steeds journalisten die zich er verder in willen verdiepen en ook ouders met 
kinderen die vaccinatieschade hebben opgelopen hun verhaal laten vertellen. En dat zijn er 
meer dan we denken... 
 
Een chronologisch overzicht (met korte inhoud) van de berichten die de laatste dagen zijn 
verschenen: 
 
Donderdag 20/10 
Mijn kind hoeft geen prik – 5 misverstanden over vaccineren 
'Zo’n 10 procent van de ouders twijfelt of ze hun kind zullen laten inenten, en volgens het 
RIVM zou dit percentage de komende jaren weleens kunnen stijgen naar 20 procent'. (1) 
Zaterdag 22/10 
Moet je je kinderen inenten, of niet?  
Het binnen één dag van het net verwijderde Happinez-artikel. 'De prikken stonden me 
eigenlijk altijd tegen, omdat niemand me kon vertellen wat ze in mijn baby’s spoten, en 
waarom ze dat eigenlijk deden. En waarom zo vaak, en zo snel al. Het moest gewoon'. (2) 
Zondag 23/10 
Marije de Jong (Happinez) reageert op twitterstorm 
'Na een half etmaal van felle polemiek, hebben we besloten de blog offline te halen. Hadden 
we dat moeten doen? Nee, waarschijnlijk niet.' (3) 
Zondag met Lubach 
Een serieus onderwerp met een hoog showgehalte en de nodige lachsalvo's. (4) 
Maandag 24/10 
Interview met Door Frankema van Vaccinvrij op RTL TV 
Ouders voelen zich niet serieus genomen (5) 
Wat spuiten ze eigenlijk in je baby? 
'Er is geen stronk prei die hen beschermt zoals vaccinaties dat doen'. (6) 



 

 
17 

Niet inenten? Dan ook geen kinderbijslag en kinderopvang  
'Als het aan journalist Hester Zitvast ligt, krijgt niet-inenten in Nederland consequenties. Te 
beginnen met het mogen weigeren van deze kinderen op kinderdagverblijven'. (7) 
Maak het niet vaccineren van kinderen strafbaar  
'Het bestraffen van ouders vinden we in Nederland misschien wat ver gaan, maar in Frankrijk 
is het de normaalste zaak van de wereld'. (Noot: er is geen land waar de vaccinatiegraad zo 
snel achteruit holt (-2%/jr) en waar bijna elke dag in de media aandacht aan wordt besteed). 
(8) 
Wel/niet, moet/mag: hoe zit het nou precies met vaccinaties? 
Er zijn geen wetenschappelijk bewezen nadelige effecten aan vaccinaties.' (9) 
Dinsdag 25/10 
Andrea verloor haar zoon aan een vaccinatie 
'Door een arts werd officieel vastgesteld dat het ventje is overleden aan een ademstilstand 
veroorzaakt door de vaccinatie'. (10) 
Mijn kind ging bijna dood omdat andere mensen niet inenten  
'Het zijn vaak vrouwen die elkaar opjutten'. (11) 
Je mag er kritische vragen over stellen 
'Kinderarts Jan Peter Rake vindt vaccineren een maatschappelijke verantwoordelijkheid'. 
(12) 
Woensdag 26/10 
Jeugdarts: 'Door je kind te laten vaccineren, bescherm je de hele bevolking' 
'Ik kan daar in dit geval niks zinnigs over zeggen'. (13) 
De prik staat overal ter discussie 
'In alle lagen van de bevolking, in dorpen en steden staat de prik ter discussie'. (14) 
Donderdag 27/10 
Wel of niet vaccineren gaat over meer dan alleen je eigen gezinnetje 
'Zeker onder hoger opgeleiden lijkt het de normaalste zaak van de wereld om dingen te 
roepen als 'het is nooit bewezen dat vaccinaties veilig zijn'. (15) 
Zaterdag 29/10 
RIVM gaat 'kritische ouders' beter voorlichten over vaccinaties 
Woordvoerder Hans van Vliet: "Het gaat erom: Welke vragen hebben mensen over het 
vaccinatieprogramma en beantwoorden we die? Dat doen we nu niet goed genoeg. Dus er 
moet iets gebeuren." (16) 
 
Waar het mee zal eindigen? Dat zullen we moeten afwachten... 
 
Omdat dingen zijn zoals ze zijn, hoeven ze nog niet te blijven zoals ze zijn. 
Bertold Brecht 
 
Bronvermelding: 
(1) https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/kind-hoeft-geen-prik/ 
(2) 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AS9H8OVin7zwJ%3Ahttps%3A%2F%2F
www.happinez.nl%2Fblogs%2Fmoet-kinderen-inenten%2F+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl 
(3) https://www.happinez.nl/blogs/marije-jong-reageert-op-twitterstorm/ 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=9bYqgp6RcPM  
(5) http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/vaccinatiemythes-doorgeprikt 
(6) http://www.ad.nl/nieuws/wat-spuiten-ze-eigenlijk-in-je-baby~a61f9fd2/ 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/kind-hoeft-geen-prik/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AS9H8OVin7zwJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.happinez.nl%2Fblogs%2Fmoet-kinderen-inenten%2F+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AS9H8OVin7zwJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.happinez.nl%2Fblogs%2Fmoet-kinderen-inenten%2F+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://www.happinez.nl/blogs/marije-jong-reageert-op-twitterstorm/
https://www.youtube.com/watch?v=9bYqgp6RcPM#_blank
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/vaccinatiemythes-doorgeprikt
http://www.ad.nl/nieuws/wat-spuiten-ze-eigenlijk-in-je-baby~a61f9fd2/
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(7) https://vrouw.nl/artikel/wat-zij-vindt/37809/niet-inenten-dan-ook-geen-kinderbijslag-en-
kinderopvang 
(8) https://vrouw.nl/artikel/praat-mee/37806/maak-het-niet-vaccineren-van-kinderen-strafbaar 
(9) http://www.lindanieuws.nl/nieuws/wel-niet-moet-mag-hoe-zit-het-nou-precies-met-vaccinaties/ 
(10) http://www.lindanieuws.nl/nieuws/andrea-46-verloor-haar-zoon-aan-een-vaccinatie-het-was-
een-grote-nachtmerrie/ 
(11) https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/37816/mijn-kind-ging-bijna-dood-omdat-andere-
mensen-niet-inenten 
(12) http://www.rtllatenight.nl/item/3368/je_mag_er_kritische_vragen_over_stellen 
(13) http://www.lindanieuws.nl/nieuws/jeugdarts-door-je-kind-te-laten-vaccineren-bescherm-je-de-
hele-bevolking/ 
(14) http://www.ad.nl/binnenland/de-prik-staat-overal-ter-discussie~a83a6c5b/ 
(15) http://radar.avrotros.nl/columns/detail/wel-of-niet-vaccineren-gaat-over-meer-dan-alleen-je-
eigen-gezinnetje/?utm_source=facebook 
(16) http://www.parool.nl/amsterdam/rivm-gaat-kritische-ouders-beter-voorlichten-over-
vaccinaties~a4404752/ 
 

© Ellen Vader 
 

Meer informatie over vaccineren: http://www.vaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

https://vrouw.nl/artikel/praat-mee/37806/maak-het-niet-vaccineren-van-kinderen-strafbaar
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/wel-niet-moet-mag-hoe-zit-het-nou-precies-met-vaccinaties/
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/andrea-46-verloor-haar-zoon-aan-een-vaccinatie-het-was-een-grote-nachtmerrie/
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/andrea-46-verloor-haar-zoon-aan-een-vaccinatie-het-was-een-grote-nachtmerrie/
https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/37816/mijn-kind-ging-bijna-dood-omdat-andere-mensen-niet-inenten
https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/37816/mijn-kind-ging-bijna-dood-omdat-andere-mensen-niet-inenten
http://www.rtllatenight.nl/item/3368/je_mag_er_kritische_vragen_over_stellen
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/jeugdarts-door-je-kind-te-laten-vaccineren-bescherm-je-de-hele-bevolking/
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/jeugdarts-door-je-kind-te-laten-vaccineren-bescherm-je-de-hele-bevolking/
http://www.ad.nl/binnenland/de-prik-staat-overal-ter-discussie~a83a6c5b/
http://radar.avrotros.nl/columns/detail/wel-of-niet-vaccineren-gaat-over-meer-dan-alleen-je-eigen-gezinnetje/?utm_source=facebook
http://radar.avrotros.nl/columns/detail/wel-of-niet-vaccineren-gaat-over-meer-dan-alleen-je-eigen-gezinnetje/?utm_source=facebook
http://www.parool.nl/amsterdam/rivm-gaat-kritische-ouders-beter-voorlichten-over-vaccinaties~a4404752/
http://www.parool.nl/amsterdam/rivm-gaat-kritische-ouders-beter-voorlichten-over-vaccinaties~a4404752/
http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/


 

 
19 

‘Wild’ koken is voor iedereen… 
‘Wild’ koken… 
Dat kun je op diverse manieren opvatten maar wij bedoelen uiteraard niet dat je 
gaat smijten met potten en pannen. 
 
Wild staat dan ook tussen aanhalingstekens; we doelen op de wilde groenten, kruiden en 

eetbare bloemen. 
Via een link die je bij belangstelling krijgt aangeleverd kun 
je het boek downloaden, printen en gebruiken. 
We raden aan diverse plantenboeken in huis te hebben, 
zeker aan te schaffen als je daar geen goede sortering van 
hebt. 
Plantenboeken met wilde planten, tuinplanten, bomen, 
heesters, kortom van alles wat om ons heen groeit. 
Deze zijn volop te verkrijgen in boekhandels, via het 
internet maar ook heel gewoon in kringloopwinkels waar 
men een grote sortering boeken presenteert. 
 
Alle recepten bevatten foto’s van de ingrediënten, van de 
resultaten, ook wel van de fases tussendoor, kortom we 
presenteren het helder. 
 
In je plantenboeken kun je vervolgens de soorten die wij 
gebruiken aanstrepen. 
Zet een teken bij elke eetbare plant, kijk om je heen, 
uiteraard wel in het juiste jaargetij. 

Speenkruid bijvoorbeeld, is eetbaar voor de bloei, en de 
blaadjes komen soms al in de winter en heel vroeg  in het voorjaar tevoorschijn: na een 
eventuele vorstperiode zie je ze massaal komen in januari/februari en dan moet je niet in juli 
naar speenkruid zoeken. 
Maar aan de hand van boeken en onze recepten kom je al heel ver als je het belang er van in 
ziet dat we terug moeten naar dat wat om ons heen groeit en eetbaar is. 
Wanneer je dit boek met recepten, volledig gericht op wilde groenten, kruiden en eetbare 
bloemen uiteraard gecombineerd met gangbare bekende soorten, geprint hebt en je hebt 
een aantal boeken om de planten te herkennen, dan kom je een heel eind in tijden van 
schaarste of zelfs nood. 
 
Er is zoveel gaande wereldwijd, er hoeft maar een stroomstoring te komen gedurende een 
langere periode… ook dat zou niet de eerste keer zijn. 
Beter voorbereid dan alles negeren is tegenwoordig onze gedachte en daarom delen wij al 
deze oeroude kennis zo graag met velen die belangstelling hebben. 
Hoe meer personen verspreid over het land deze kennis ‘in huis hebben’, des te groter is de 
kans dat zij als het nodig is anderen hier weer mee helpen. 
 
We zijn gewend om groente te kopen, maar heel veel soorten in het vrije veld, in de tuin, in 
het bos en elders hebben familieleden die in de winkels liggen. 
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De mens heeft de groentewinkel bedacht, een bloemenzaak en een tuincentrum. 
Maar hoe strak zijn die lijnen? 
Wie echt interesse heeft, een tuin heeft, of erover kan beschikken en begrijpt hoe de natuur 
het heeft bedoeld zal onwillekeurig van alles in de tuin toelaten. 
 
Voedselbossen komen ook steeds meer in het nieuws. Er zijn steeds meer initiatieven om 
een voedselbos te creëren, om samen een dorpstuin te vullen, kortom we krijgen veel leuke 
geluiden binnen. 
Aan al deze initiatieven hopen wij met Project7-blad een steentje aan te mogen bijdragen. 
 

Het boek ‘Wild’ koken is voor iedereen… gaat op cd € 17,50 kosten.  
Als link om te downloaden € 15,-  
Wie deze bestelt voor 15 november krijgt de link per We Transfer voor 10 euro. 
Mailen naar: Anneke@project7-blad.nl met vermelding van de naam waaronder je gaat 
overmaken en via welk rekeningnummer. Dit om misverstanden en zoekacties te 
voorkomen. Als jij onder naam A bij mij bekend bent maar onder naam B overmaakt dan zijn 
wij het spoor bijster. 

 
Anneke 

Voorbeeld van een recept… 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Locatie- en sprekersbijdrage – locatie Assen en 
spreker John Breukels 
2x een warm bad bij GVL Assen!  
Woensdag, 12 oktober, mocht ik alweer voor de 2e keer te gast zijn als spreker voor GVL 
Assen. Dit keer met de lezing ‘Zielen Bewustzijn’: Waarom aardse relaties zullen eindigen en 
waarom zielen eeuwig verbonden zijn.  
Eerder dit jaar, in mei 2016, mocht ik in dezelfde locatie te Assen ook al een lezing geven 
over het 13D Bewustzijn, met lichtcoderingen voor de nieuwe mens in een geheel nieuwe 
werkelijkheid waar we als mensheid naar op weg zijn. 
 
Laat ik eerst vermelden dat ik het zelf 
een geschenk vind om in Assen te 
kunnen spreken! 
Hoewel Assen op een doordeweekse 
avond voor mij niet naast de deur ligt 
heeft de locatiehouder, of liever 
gezegd de perfecte gastvrouw, Nanke 
Cornelissen, heel goed door waar het 
om draait: Gastvrijheid! Aangezien 
Nanke voor beide lezingen een prima 
Bed & Breakfast wist te regelen werd 
Drenthe voor mij direct een leuke 
uitstap, zodat ik ’s morgens nog even 
kon nagenieten van het ‘warme bad’ 
met zeer belangstellende 
toehoorders, evenals de korte 
ochtendwandeling in de Drentse 
natuur. Bij dezen dus eerst een 
hartelijk dankjewel aan Nanke 
Cornelissen voor de geboden 
faciliteiten. Een goede voorbereiding 
is het halve werk is hier zeker tot recht gekomen. 
 
Het is mij, als lezinggever opgevallen dat de doelgroep in Assen bestaat uit zeer bewuste 
zielen. Zowel de vragen die worden gesteld, alsook de synchroniciteit in de gesprekken over 
kosmos, universum, galactische codes en planetaire overvloed zijn zeer diepgaand. 
Het was ook een zeer goede keuze om eerst in mei 2016 een avond te geven over het 13D 
Bewustzijn, waardoor we beter leren begrijpen hoe wij zelf de verandering kunnen zijn, en 
hoe we zelf in staat zijn om alles in co-creatie met de universele bron te veranderen tot onze 
eigen werkelijkheid: Een werkelijkheid waarin we niet hoeven te strijden voor ‘gelijk’ in een 
krom systeem, maar ook simpelweg kunnen kiezen voor ‘geluk’ in een zelf gecreëerd 
systeem buiten de matrix. 
De lezing Zielen Bewustzijn van vorige week heeft daar nog een flinke schep logica en 
wijsheid bovenop gedaan. Want op de vraag of een leven buiten het systeem niet eenzaam 
is, kwam nu het inzicht dat wij ook zelf alle zielen weer zullen ontmoeten in die nieuwe 
werkelijkheid. We zijn tenslotte allemaal met elkaar verbonden… Het is alleen even de illusie 
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doorbreken van vastgeroeste patronen en conditioneringen uit het oude, niet meer 
wenselijke systeem. 
 
Eén van de vraagstukken in Assen was: Wij moeten elke dag werken voor ons geld, hoe zie jij 
dat? 
Ik heb besloten om de deelnemers van Assen daar een inzicht in te geven, maar waarom dan 
niet gelijk naar alle andere lezers van de GVL Nieuwsbrief….  
HET LEVEN VAN NU! 
De manier waarop wij leven, met al onze normen, waarden en conditioneringen, zijn de 
uitdrukking van de maatschappij waarin we leven geworden. Een spiegel die we zelf 
creëerden en waar we zo graag aan vast willen houden. Het maakt niet uit 'wat' ik ben, 
welke baan ik doe, of hoeveel geld ik heb. Het enige dat telt is 'wie' IK BEN! …en of ik 
gelukkig, gezond en tevreden ben! 

Ik heb in mijn leven nog nooit een boek gelezen. Nooit mijn hoofd vol gestopt met kennis en 
de waarheden van anderen. Vandaar dat ik alle tijd heb gehad om gedurende mijn leven 
alleen uit gaan van mijn levenservaringen. Gewoon lekker 'Eigen-Wijs' zijn, in plaats van 
'onder-wijs' te volgen! Alleen dan ontdek je waar deze maatschappij om draait: 
Je hebt een keuze, iedere dag weer: Je kunt gelukkig zijn met wat je bent en wat je hebt, 
zonder jezelf te overbelasten, simpelweg omdat je weet dat je geluk van binnen zit. Of je 
kunt denken dat de maatschappij waarin je leeft de graadmeter is voor je geluk en het dan 
buiten jezelf zoeken, opgaan in die maatschappij en jezelf verliezen? 
Let wel: Ik ben geen voorstander van armoede, ik pleit slechts voor eenvoud en nuchterheid! 
Wetende dat alles er al is.  
Maatschappij en Media hebben de kracht op jou iets te laten geloven en de geaccepteerde 
waarheid is dat jij moet leven in een consumptiemaatschappij. Een maatschappij die 
voortdurend op zoek is naar groei en de daarmee gepaard gaan levensverslavingen. En als er 
geen groei is, dan is er tragedie! Die maatschappij heeft voor jou een berg van overbodige 
behoeften bedacht, die je eerst moet kopen, vervolgens niet meer te gebruiken en weer weg 
te gooien, of zelfs te vervangen… want het huidige product voldoet niet meer aan de 
vereiste normen en waarden van nu! 

Voorbeeld: de videorecorder, die werd vervangen voor een dvd recorder, die inmiddels een 
Harddiskrecorder is geworden, of het cassettebandje, wat een compact disc werd en nu 
heeft niemand meer een cd-speler, omdat mp3 de huidige norm is.  Welke producten je ook 
neemt; een smartphone, een laptop, een spelcomputer voor je kinderen. Maatschappij en 
Media bepalen voor jou wat de huidige norm is, toch? Je moet dus kopen, en vervolgens 
weer weggooien of vervangen, omdat het niet voldoet aan de waarheid die jij gelooft, ofwel 
ongemerkt ben jij je leven aan het verspillen! 

Als ik iets koop, of wanneer jij iets koopt, dan betaal je dat niet met geld. We betalen met de 
tijd van ons leven dat we moesten inleveren om dat geld te verdienen. ‘werken voor je 
geld!’ Hele volksstammen kleden zich 's morgens aan en stappen in de auto om naar het 
werk te gaan. Werk dat ze moeten doen om die kleren en die auto te kunnen betalen. En 
werken om al die andere nutteloze producten te kopen, die de kwaliteit van jouw leven 
zogenaamd verbeteren. Vicieuze cirkel? Wees je ervan bewust dat je het leven niet kunt 
kopen! Je leven gaat gewoon door. Echter, het is vreselijk om je leven te verspillen, en je 
waardevolle vrijheid te verliezen! 
Durf jij de normen, waarden en de wetten van de maatschappij in te ruilen? Wie de 
universele wetten begrijpt en ze toe past, zal ervaren dat alles energie is en dat het 
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universum en het leven voor ons werkt, zelfs geld zal voor ons werken, dus waarom zouden 
wij gaan werken voor geld? 
Alles is energie, dus alles komt vanzelf naar je toe als energie, geheel naar het hoogste en 
beste goed, op het juiste moment! Het enige obstakel op je weg naar geluk, gezondheid en 
succes is je angst om te falen! Werken aan je toekomst is een illusie, genieten van alles wat 
je al hebt in het hier en nu is werkelijkheid! “Be in the moment”. Tot zover het inzicht op het 
vraagstuk tijdens de lezingen. 
 

 
13-D WEEKEND DRENTHE! 
Uiteraard kwam ook de vraag: “John, als we jouw lezingen volgen dan is dat voor de 
deelnemer weer ‘kennis’. Het hoofd zal het begrijpen, maar hoe passen we het toe? Is dit 
voor iedereen om te zetten in actie, zodat we het zelf kunnen ervaren?” 
Opmerkelijk is dat het toepassen van de materie, en het leven (dus zelf ervaren) in die 
nieuwe werkelijkheid zelfs veel gemakkelijker is dan het (proberen) te begrijpen ervan. We 
kunnen alle facetten namelijk al ervaren in één 13-D Weekend.  In overleg met Nanke 
Cornelissen en de deelnemers van GVL Assen zijn we dus op zoek gegaan naar een geschikte 
datum en een geschikte locatie in Drenthe. Beiden zijn inmiddels gevonden! Vanaf 
vrijdagavond 18 november t/m zondagmiddag 20 november organiseren wij een Miracle 
Light 13D Weekend te Eesergroen, Drenthe 
Bewustzijn & coderingen voor de Nieuwe Mens zelf ervaren, waarmee we een liefdevolle 
transitie kunnen ondergaan naar de hogere dimensies. Door het creëren van een hoger 
universeel en spiritueel bewustzijn en de integratie van Innerlijke Eenheid in onszelf, om 
deze daarna te bundelen, zodat we kunnen en mogen leven in de nieuwe wereld waar velen 
van ons zo diep naar verlangen. Het programma van een 13D-weekend ziet er als volgt uit; 
 
VRIJDAG 18 NOVEMBER - 19:00 tot 22:30 uur 

 Openen van de Cirkel van Eenheid - Diamanten afstemmingen 1 t/m 3 

 1: - Heling van de Bron 

 2: - Bewustzijn van de Bron 

 3: - Programma van de Ziel 
 
ZATERDAG 19 NOVEMBER - 10:00 tot 22:00 uur 

 We creëren de Nieuwe Aarde! - Diamanten afstemmingen 4 t/m 9 

 4: - De Innerlijke Wijsheid - Creëer je nieuwe wereld 

 5: - Visie & Verbondenheid - uitbreiden pijnappelklier 

 6: - Het Magdalena-Kristal - de Tweelingstraal 

 7: - De 7 Scheppende Krachten 

 8: - De Walvissen en Dolfijnen 

 9: - Het Rijk van Sterren & Eenhoorns 
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ZONDAG 20 NOVEMBER - 10:00 tot 16:00 uur 

 Stap in je Nieuwe Wereld! - Diamanten afstemming 10 t/m 13 

 10: - Elohimstralen & Yahweh 

 11: - Het Goddelijk Principe - Terugkeer van "Shekinah", de Liefdesvonk in jezelf 

 12: - De Eenheidsactivatie! - Reis naar Shambhala  

 13: - Sleutels & Lichtcoderingen - Welkom in het 13D bewustzijn 
 
Voor dit bijzondere weekend hebben wij de perfecte ruimte met 
overnachtingsmogelijkheden bij Ruimte & Rust te Eesergroen. MET EEN SPECIALE KORTING 
VOOR GVL! 
De uitwisseling van energie voor het gehele weekend bedraagt normaal 444,- euro. We 
mogen dit schitterende weekend voor GVL-Assen (en andere GVL geïnteresseerden) nu 
aanbieden voor 277,- en indien je wenst te overnachten is dit ook mogelijk: 2 
Overnachtingen voor slechts 56,- euro! 
Eten, zoals ontbijt, lunch en een diner op de zaterdagavond zullen we voor elkaar gaan 
bereiden, zodat we de Eenheid en onbaatzuchtig delen gelijk in de praktijk kunnen 
neerzetten. Een buitenkans om de 13D coderingen te ontvangen en te ervaren, dus geef je 
snel op, want vol is vol! Ben jij erbij? 
 
Aanmeldingen met overnachtingen tot uiterlijk 7 november 2016, via John Breukels – 06-
46294809 of bij voorkeur per E-mail aan: john@lightmiracles.eu 
Aanmeldingen zonder overnachten kunnen iets later, tot een week voor aanvang, zolang er 
plaatsen over zijn. 
 
Mocht je niet naar dit weekend kunnen 
komen, dan hoop ik dat dit artikel je 
evengoed een eerste aanzet heeft gegeven 
om je leven zelf te creëren naar jouw 
droomleven. 
Een kleurrijke groet, 
John ‘Jagadiël’ Breukels 
 
 

 

Locatie Maastricht West 
16 november a.s. komt de in Maastricht woonachtige Melanie Magnée met haar 

lezing ‘De 5 elementen Voedingsleer vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde’ 

naar het Woonzorgcentrum. 

 

Een korte inhoud van haar lezing: Een algemene uitleg over de 5 elementen,  

- Wat doet voeding voor ons?  

- Hoe kunnen we vitaal en gezond oud worden?  

- Hoe kun je eenvoudig en goed voor jezelf en je gezin zorgen?   

- Simpel, snel en vers met biologische streekproducten. 
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Meer info over deze lezing vind u op haar website: 

http://www.soulkitchen.pro/?page_id=3131 .  

Haar facebook pagina is: 

https://www.facebook.com/soulkitchen.pro 

 

Geef deze lezing door aan vrienden, familie, kennissen: 

iedereen die in voeding en gezondheid geïnteresseerd 

is. Dit gaat vast en zeker weer een heel boeiende 

avond worden. 

 

Met hartelijke groet,  

 

Anneke Fokkema 

gastvrouw GVL Maastricht West 

mail: gvl.maastrichtwest@gmail.com  

tel.: 06-244 055 39 

 

Facebook: Gezond Verstand Lezingen Maastricht West 

www.project7-blad.nl. 

 

 

MULTI-WATER 
Een kwart van de Nederlanders slikt dagelijks vitaminen of mineralenpillen.  
Deze groeien echter niet los in de natuur.  
Heb je je wel eens afgevraagd waar deze stofjes dan vandaan komen?   
 
De meeste pillen hebben een synthetische 
oorsprong en worden in fabrieken 
gemaakt.  
Als basis wordt meestal olie gebruikt. Deze 
wordt door middel van een reeks 
ingewikkelde chemische bewerkingen en 
met behulp van diverse chemicaliën zoals 
zoutzuur en aceton behandeld. Uiteindelijk 
verandert de structuur van de olie 
dusdanig dat het eruit komt te zien als 
vitaminen en mineralen. Met behulp van 
diverse synthetische opvulstoffen worden 
hier dan uiteindelijk pillen van gemaakt.  
Vitaminen en mineralen spelen een rol bij 
de groei, het herstel en het goed 
functioneren van het lichaam.  

http://www.soulkitchen.pro/?page_id=3131
https://www.facebook.com/soulkitchen.pro
mailto:gvl.maastrichtwest@gmail.com
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=SAQE4v4k8AQEfbm_Yrf7Xk4c5AorPrjAPlG--VFZ5g_p6hg&enc=AZMd4wfMTmoiU2KM28YIkF3teCO5SIed8Tcj8iEs1K3Al5Kpw9cBjiqsBDdBRGpeLadlNHsO5g05kJEw7wrXYXvynJBT0Ub3JIv-nCWa4YfiU0KOI7KYEJCNTJvIaM89-0MUHq5kXHPtvamoI-hWSf298HGkla1sQI8MkaGGTpg3Rw&s=1
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Je kunt je afvragen of deze niet-natuurlijke pillen eigenlijk wel snappen wat ze moeten doen 
in ons lichaam.  
Waarom kiezen we massaal voor deze pillen. Wat is er mis met “echte” vitaminen en 
mineralen?  
Maak bijvoorbeeld dit eenvoudige drankje met een verrassende en frisse smaak: Voeg 
enkele takjes peterselie en een paar schijfjes komkommer toe aan een fles met water. Laat 
het water ongeveer 8 uur in de koelkast staan voordat je het water zeeft en drinkt.  Er zitten 
heel veel goede stoffen in komkommer en peterselie. Ze bevatten beiden onder andere heel 
veel calcium en vitamine C.  
Drink smakelijk! 
 
Andrea Bleeker (geen familie van Anneke!!!!) heeft een leuke facebooksite, waar zij allerlei 
leuke en gezonde (en creatieve) aspecten van gezond drinken publiceert 
https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/?fref=ts 
 
 

 

https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/?fref=ts
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Eigen uitgaven: 
Uit haar fotoarchief heeft Anneke een selectie gemaakt van ongeveer 150 eetbare 
‘wilde’ planten, kruiden, bloemen en vruchten in bos, weide en de directe 
omgeving daaromheen, vaak tot in detail. 
 
De volledige presentatie betreft ongeveer duizend 
dia’s met nog veel meer foto’s, om het iedereen zo 
gemakkelijk mogelijk te maken om de planten, 
kruiden en bloemen te herkennen. Ook voorbeelden 
van gerechten, foto’s van ingrediënten en 
eindresultaten zijn te zien. 
Daarnaast krijg je er twee boekwerkjes bij, één met 
algemene informatie en één met de beschrijvingen 
van de planten, kruiden en bloemen en veel recepten 
die gemakkelijk te bereiden zijn. 
We hebben deze grote diaserie in  vier delen onderverdeeld, op alfabetische volgorde van 
plantennamen. Zo worden het ‘behapbare’ stukken. 
 

De indeling is als volgt: 
Boekwerkjes: 
ALGEMENE INFORMATIE 
BESCHRIJVING PLANTEN-RECEPTEN 
Fotopresentaties: 
DEEL 1 - AALBES – DUIZENDBLAD 
DEEL 2 - JAPANSE DUIZENDKNOOP - LOOK-ZONDER-LOOK 
DEEL 3 - MADELIEFJE – VELDKERS 
DEEL 4 - VELDSALIE – ZURING 
Prijs:     
De prijs voor de downloadbare versie van deze presentatie bedraagt € 20,00. 
Er is ook een versie beschikbaar op Cd. De prijs hiervan is € 25,00. 
Via deze e-mail kun je de presentatie bestellen: Anneke@project7-blad.nl   
 

Deze presentatie bestaat uit een dia serie en een tekstboek in kleur. 
Het tekstboek kun je printen. 
Het is uitgevoerd in A4-formaat. 
Prijs: 
De prijs voor de downloadbare versie van deze 
presentatie bedraagt € 15,00. 
Er is ook een versie beschikbaar op Cd. De prijs 
hiervan is € 17,50. 
 
Via deze e-mail kun je de presentatie bestellen: 
Anneke@project7-blad.nl 
 

Aanbieding tot en met 15 november 2016:  
Beide presentaties per link (We Tansfer) voor € 20,00!  
De cd’s blijven dezelfde prijs. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Colofon: 

Redactie:  Wim en Ellen Pet 
 

Teksten: Wim en Ellen Pet, Anneke Bleeker, Carla Boon, basisinkomen2018,nl, Marion Vreugdenhil, 
Ellen Vader, John Breukels, Anneke Fokkema, Andrea Bleeker 

 
 

Foto’s:  Wim en Ellen Pet, Anneke Bleeker, Marion Vreugdenhil, Lemniscaat, Ellen 
Vader/Vaccinvrij.nl, John Breukels, Andrea Bleeker 

 
 

Kopij voor de volgende GVL Nieuwsbrief? 
(Ellen en Wim Pet) 

Mail naar: Ellen@project7-blad.nl  

Interesse in starten GVL-locatie:  
(Annette Ochse) 

Mail naar: 
 

Annette@project7-blad.nl   

Interesse in spreken voor GVL-locaties:  
(Frank Bleeker) 

Mail naar: Frank@project7-blad.nl 

Aan-/afmelden voor deze GVL-Nieuwsbrief  
(Barbera Smit) 

Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Informatie over deelname als locatie aan  
Eten wat de pot schaft (Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.studiegroepen@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  
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mailto:Annette@project7-blad.nl
mailto:NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl

