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Van de redactie
Zo langzamerhand maken we ons op voor de
winter. De herfst is de afgelopen weken over ons
gekomen met een storm, met een warme
periode en met koude dagen. De bladeren zijn
zo’n beetje van de bomen af, het wandelen in
bossen en boomrijke omgevingen is een natte
bedoening geworden met hier en daar grote
lagen bladeren die de grond weer zullen
verrijken. Een periode van ‘afbraak’ die weer
nodig is om straks in het voorjaar tot nieuwe
groei te komen. Mooie paddestoelen zijn te
scoren, de laatste kruiden in de ‘vrije natuur’
trekken zich terug. Afhankelijk van de
temperaturen zullen we in soms januari al, maar
veelal in februari en maart, alles heel langzaam
weer tot leven zien gaan komen. Maar we zullen
nu eerst een periode van ‘natuurlijke rust’ zien.
Een winterslaap voor het grootste deel van de
planten- en bomenwereld.
Project 7-blad en de Gezond Verstand Lezingen
zullen in deze periode niet echt in slaap vallen. Allerlei activiteiten blijven onveranderd
doorgaan tot aan de laatste week van december en starten alweer snel op in het nieuwe
jaar. Van een klein kerstreces is sprake, maar niet van een uitgebreide vakantieperiode. Sla
de agenda’s en de aankondigingen in deze nieuwsbrief er maar op na.
Deze nieuwsbrief een leuk artikel over complotdenken, een item dat de laatste tijd steeds
meer besproken wordt in de Main Stream Media (MSM). Wat is complotdenken nu
eigenlijk? Wie zijn complotdenkers? Is internet schuldig aan
het steeds verder toenemen van mensen die zich ‘allerlei
rare dingen in hun hoofd halen’?
Deze nieuwsbrief is, in tegenstelling tot de nieuwsbrieven
van na de zomervakantieperiode, weer wat korter, maar
daarom niet minder interessant en informatief.
Gelukkig is Ellen Vader, na een keertje te hebben
‘overgeslagen’, weer aanwezig. Want, laten we eerlijk zijn,
er is heel veel te melden over het vaccinatievraagstuk. Zeker
nu, nu de afgelopen weken er een enorme druk op
‘antivaxxers’ wordt uitgeoefend in de MSM. ‘Antivaxxers’
worden steeds meer weggezet als gevaarlijk voor onze
samenleving, voor mensen die gevaarlijke ziektes in onze
samenleving in stand houden. Want juist door vaccinatie
‘bant’ onze veelgeprezen reguliere medische sector toch
heel veel (gevaarlijke) ziektes uit? Wie zijn al die mensen die
daar kritische vragen bij stellen? Wat zijn dat eigenlijk voor
idioten? Wat zijn dat voor mensen die niet meer
vertrouwen in onze overheid, die toch zoveel goeds met ons voor heeft?
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‘Gevaarlijke ziektes’. Ook zo’n kreet. De redactie ziet steeds meer opmerkingen van mensen
die mazelen een gevaarlijke, zelfs dodelijke, ziekte noemen. De redactie zelf is op een leeftijd
dat zij in hun kindertijd zelf ‘gewoon’ allerlei kinderziekten ‘doormaakten’. Ziektes zoals
mazelen en de bof. In hun kindertijd kwamen ziektes als Rode Hond en kinkhoest niet of
nauwelijks meer voor. ‘Die hebben we dan ook niet meer gehad’, ondanks dat we daarvoor
helemaal niet gevaccineerd werden! En was er indertijd sprake van ‘dodelijke epidemien’ die
over het land trokken? Waar komt deze ‘zienswijze’ van dodelijke ziektes vandaan? Hoe
heeft het zo ver kunnen komen dat ouders in deze tijd zo over kinderziektes zijn gaan
denken? Wat voor stromingen zitten daar achter, om maar eens een link te leggen met
‘complottheorien’.
Gelukkig zien we een andere stroming op gang komen. Een stroming die weer kritische
vragen durft te stellen. Maar nu ook een stroming die onder vuur komt te liggen, die
weggezet dreigt te worden als een ‘gevaarlijke en domme’ stroming, waar paal en perk aan
gesteld zou moet worden. Er gaan zelfs al stemmen op om vaccinaties verplicht te stellen.
Een gevaarlijke ontwikkeling!
Veel leesplezier!

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

Een vrolijke
vertoning op 25
november…
Afgelopen week speelde er van alles
door mijn hoofd wat ik wilde
verwerken in dit voorwoord.
Maar ook in een uitgebreid stuk
apart gewijd aan vaccinaties.
Want wat is er veel voorbij
gekomen en wat was het druk op
mijn Facebook; plaats een paar
artikelen en je ‘vrienden’ stuiven
binnen.
Om daar niet helemaal door te
worden opgezogen sloot ik dat deel een behoorlijk aantal uren per dag af want als je niet
oppast dan laat je je weer meeslepen.
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Er kwamen flink wat herinneringen boven uit de jaren 2009 en 2010, HPV-vaccinatie en de
Mexicaanse griep met daarbij de dwang vanuit de farmacie en overheid om toch vooral
maar te vaccineren.
Die dwang is in de afgelopen periode weer hevig uitgeoefend omdat de vaccinatiegraad te
laag ligt volgens degenen met
belangen.
Dat kunnen we meteen wel zo
stellen, zij met belangen zien hun
inkomsten verminderen, zien een
grotere groep ontstaan die niet
meer klakkeloos alles gelooft en
hoe groter deze groep is des te
meer daarbij zullen aansluiten
want niemand kan zijn of haar
mond meer houden als je
eenmaal door hebt hoe we
gemanipuleerd worden.
Pauw ging af als een gieter door
de dag na o.a. het ‘optreden’ van
Door Frankema een rectificatie uit
te spreken met de boodschap dat
zij toch vooral niet het beeld
hadden willen laten ontstaan dat we moeten twijfelen aan vaccinaties.
Kort door de bocht kwam het daar op neer.
Te bizar voor woorden! En door de vele ervaringen die ik zelf heb opgedaan met hoe de
media alles verdraaien wat deze onderwerpen betreft zie je zaken gebeuren.
Een ander programma gaf meer hoop, namelijk bij de AVRO/TROS waar Antoinette
Hertsenberg een item presenteerde rond het HPV-vaccin met duidelijk de negatieve kanten.
Stiekem bedacht ik later dat ik wellicht op de achtergrond nog een beetje ‘had geholpen’
want enige weken geleden was ik benaderd door een medewerkster van deze omroepen. Zij
was op zoek naar informatie rond dit vaccin en wilde slachtoffers spreken.
Of ik haar van dienst kon zijn.
Ik heb haar de weg gewezen naar
het meisje in Friesland… ‘Vraag
verder bij Omroep Friesland… en
als arts kun je Jannes Koetsier
benaderen. Jannes is bezig met
ouders die beschuldigd worden
van kindermishandeling terwijl we
wellicht spreken over
vaccinatieschade en ook bij dit
onderwerp kan hij je van dienst
zijn.’
Na het zien van dit onderwerp
leek het er in elk geval op dat zij
iets aan mijn tips hadden gehad.
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Omgekeerd kan ik niet hard maken dat… maar toch, het heeft er alle schijn van.
Na het gesprek met die bewuste dame kwam het onderwerp vaccinaties de laatste tijd weer
vaak voorbij.
Maar toch…
Toch bedacht ik na die hevige dagen dat
er al zoveel gezegd was, zoveel gedeeld
en wie heilig wil blijven geloven dat men
het goede met ons voor heeft kunnen wij
niet ‘om krijgen’, dat is ieders eigen
proces.
Je wilt horen en lezen wat bij je past.
Angst is een slechte raadgever en dat is
waar men op in springt. Angst zaaien,
vertwijfeling zaaien en allen die anders
denken over vaccinaties als paria’s aan de
kant schuiven, want zij die er volop
tegenaan gaan om ze te promoten komen
met argumenten en redenen waar je
eigenlijk om moet lachen ware het niet
dat het allemaal zo triest is.
Loslaten en de blik op de mooie zaken…
Deze gedachte kwam na vorig weekend
alweer snel naar boven, maar ik bleef
malen over wat ik wilde schrijven.
Laat maar zitten, geen links, geen extra
stukken, er is genoeg gedeeld en gezegd.
Op Facebook blijf ik tussendoor prikkelen
met bepaalde artikelen, maar vrijdag 25
november zag ik een vrolijke vertoning in onze tuin en daar werd ik toch veel blijer van.
Want…
De natuur gaat onverstoorbaar haar gang.
Bloemen blijven bloeien, veldkers blijft groeien, de goudsbloem heeft alweer een knop, het
komkommerkruid begint op een uitslover te lijken,
kortom eind november en het is genieten
wanneer de zon er ook nog een beetje bij komt.
Zolang de vorst geen schade aanricht gaat alles
door en als dat wel het geval is dan komt in het
voorjaar alles weer tot groei en bloei en beginnen
we weer van voren af aan.
De natuur gaat haar eigen gang, de mens wil maar
ingrijpen, via de landbouw, via de
gezondheidszorg, via de voeding… We worden van
alle kanten belaagd als we niet oppassen en ons
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niet informeren maar als je alleen al kijkt naar wat groeit en bloeit dicht bij onze eigen deur
dan kun je niet anders inzien dat de mens totaal geen invloed heeft op dat wat groeit en
bloeit maar dat we eigenlijk alleen maar met grote eerbied mogen kijken en genieten.
Wie dat diep van binnen ook beseft hoeft zich niet af te vragen of vaccins nodig zijn, dan
weet je dat je puur, mooi en gezond niet met gif kunt
beïnvloeden om daar beter van te blijven of te worden.
Dus…
Wat ga ik doen?
Juist, mij nog meer storten op de mooie dingen die wij
via ons concept ‘Project7-blad’ delen en we zijn blij dat
diverse studiegroepen naast de locaties met lezingen zo
fantastisch lopen.
We zijn blij dat we op 16 november in Exmorra vierden
dat die groep drie jaar draaide.
En als men vraagt hoe leuk het is?
Dan is mijn antwoord steevast: ‘Zo leuk dat er vrijwillig al
diverse malen dames uit Limburg naar Exmorra bij
Makkum zijn afgereisd om de middag mee te maken’.
Dat doe je niet als er niets aan is ;-)
Waarop Petra zei… ‘Ssst… we zeggen niet dat je ons dik
betaalt.’  De grapjas uit Nederweert.
En de dames uit Limburg zijn de 18e december weer
aanwezig bij de groep in Arcen die al vol verklaard is voor
deze zondagmiddag.
Het leuke is dat de gesprekken tijdens deze middagen
helemaal niet gaan over het feit of vaccins nu wel of niet
nodig zijn.
De dames en heren die deze groepen bezoeken willen juist meer delen met elkaar over puur
natuur en daar horen vaccins doodeenvoudig helemaal niet bij.
Zo simpel is het.
Voor wie het zo wil ervaren kan het leven simpel zijn, de belanghebbenden zorgen voor
tweestrijd en als we dat begrijpen kunnen we hen negeren.
Zaterdag 3 december zijn we weer in Schoten, een half uurtje onder Breda, in het prachtige
kasteel.
Janneke Monshouwer zal verder uit de doeken doen hoe de media je aan het voorliegen zijn,
dit ter ondersteuning om te begrijpen dat we gewoon niet alles moeten geloven!
Niets is wat het lijkt!
Een viooltje bloeiend in je tuin is puur en geeft geluk!
Anneke
Gaasterland 25 november 2016
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Uitgelicht – Complotdenken?!
Even een ‘oudje’ voorbij laten komen. 21 augustus 2012 schreef Jaron Harambam
op de website sciencepalooza.nl als gastblogger het volgende blog.

Waarom “complotdenken” niet zomaar afgeserveerd
moet worden
Opiniestuk n.a.v. interview prof. dr. H. Schellekens in de Volkskrant d.d. 11-08-12
Als ik een doorgewinterde “complotdenker” was – en ik zou de mainstream media
nog lezen – dan was ik afgelopen zaterdag van mijn stoel gevallen bij het lezen van
het interview met prof. dr. Huub Schellekens. (VK, 11-08-12). Een hoogleraar
Medische Biotechnologie aan de Universiteit Utrecht, en lid van het College ter
Beoordeling Geneesmiddelen, die de misstanden rond de farmaceutische industrie
grondig aankaart! “Medicijnfabrikanten krijgen geld voor gebakken lucht” kopt het
artikel sensationeel. En even verderop: “de ontwikkeling van een weesgeneesmiddel
kost eigenlijk geen drol”. We betalen op jaarbasis zelfs “een miljardje of 5,6 te veel”
aan medicijnen. Geld, dat deze “bedrijven aan de bescherming van hun positie
besteden”. Waar is de politiek, zou ik mij retorisch afgevraagd hebben. Maar helaas,
“Tweede Kamerleden [zijn] niet helemaal immuun voor wat er gebeurt” en “om de
een of andere reden slaat het onderwerp niet aan” stelt Schellekens spijtig. Zie je wel,
het is één groot complot, zou ik geconcludeerd hebben.
Nu ben ik geen complotdenker, maar socioloog en promoveer ik aan Erasmus
Universiteit Rotterdam op – kort door de bocht gesteld – dit “complotdenken”.
In het etnografische onderzoek waar ik nu midden in zit kom ik geregeld in contact
met deze mensen die in meer of mindere mate complotten zien achter de gang van
zaken rondom een hoop hedendaagse fenomenen. Inderdaad, soms gaan de
verhalen over UFO’s, graancirkels en buitenaardse wezens, maar eigenlijk veel vaker
vertellen zij over de perverse werking van onze eigen technologieën, industrieën en
instituten, en kunnen zij hier vaak geen andere verklaring voor vinden dan die van
een complot. Zo spreken zij over het inherent corrupte financiële systeem debet aan
de “crisis”, of over de voedingsmiddelenindustrie die ons op grote schaal vergiftigt
(denk aan bepaalde E-nummers). En uiteraard vertellen zij ook over de
farmaceutische industrie die miljardenwinsten maken met medicijnen die ofwel niet
eens echt goed werken (zoals anti-depressiva) of zelfs gevaarlijk zouden zijn (zoals
allerlei vaccinaties).
Natuurlijk gaat het mij hier – en in mijn promotieonderzoek – niet om het wel of niet
gelijk hebben van deze mensen, dat zou sociologisch gezien niet erg interessant zijn.
Maar wel gaat het mij om hoe bepaalde ideeën, verhalen, kritieken gediskwalificeerd
en uitgeschakeld worden door het label “complottheorie” opgeplakt te krijgen.
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Kennis kent namelijk geen inherente waarheid of legitimiteit, waar verkrijgt deze
vanuit de theoretische en sociale context waar deze in zichtbaar wordt. Bovendien is
kennis, simpelweg gesteld, ook (politieke) macht. In mijn onderzoek staat dan ook
centraal hoe dit proces van legitimering en discreditering van kennis precies werkt,
waarbij ik onderzoek hoe verschillende publieken zich mobiliseren rondom bepaalde
issues en hieromheen kennis produceren die uiteraard gerelateerd is aan hun belang
en (machts)positie in dit veld van kennisproductie. En ik kan u vertellen dat wanneer
uw beklag of belang als “complottheorie” bestempeld wordt, er weinig van waarde
over blijft: u bent moreel en politiek uitgeschakeld.
Een treffend voorbeeld is de weerstand tegen het baarmoederhalskankervaccin
waardoor de inentingscampagne van het RIVM in 2009 geen groot succes was.
Zo stelden Anneke Bleeker en haar beweging “verontrustemoeders.nl” grote
vraagtekens bij het nut en de veiligheid van deze inentcampagne: het zou slecht, of
überhaupt niet werken, het zou een hoop gevaarlijke bijwerkingen hebben, en
bovendien zou een grootscheepse inentingsactie niet echt nodig zijn maar vooral de
verkoopcijfers dienen van de grote farmaceutica die hier ook nog eens veel te veel
voor zouden rekenen. Kortom, praktisch dezelfde bezwaren zijn als die professor
Schellekens afgelopen zaterdag in de Volkskrant etaleert. Toch werd mevrouw
Bleeker in de meeste media als gevaarlijk paranoïde complotdenker weggezet, die
ons zou terugvoeren naar, om met de woorden van Elsevier-wetenschapsjournalist
Simon Rozendaal te spreken, “de irrationaliteit van de middeleeuwen” (Elsevier, 2603-2011).
“Moeten we dan maar elke paniek van deze paranoïde mensen geloven en onze
moderne samenleving te gronde laten richten?” hoor ik u (misschien) al roepen.
Natuurlijk niet, zou ik zeggen, maar we kunnen wel hun sociale en politieke kritiek als
agenderende macht gebruiken. In een tijd waar, zoals collega socioloog Willem
Schinkel in “De Nieuwe Democratie” uitgebreid betoogt, de macht en kracht van de
“markt” en de “media” onze democratie regeert, en wetenschappelijke kennis een
steeds belangrijkere politieke rol speelt, zou de productie van kennis democratischer
geregeld moeten worden. Niet iedereen heeft namelijk evenveel (financiële)
mogelijkheden om zijn of haar gelijk aan te tonen, en dat van anderen in diskrediet te
brengen. Hierdoor ontstaat de nogal scheve situatie waar de balans vaak in het
voordeel van de grote industrie uitvalt. Welnu, om met de woorden van Schinkel te
spreken: “het geld is al goed vertegenwoordigd – het publieke belang moet als
tegenmacht georganiseerd worden” (p. 185). Één mogelijkheid daartoe zou een meer
democratisch geregelde kennisproductie zijn, waar de stem van “verontruste
moeders” niet als “complottheorie” afgeserveerd wordt, maar zich eerlijk kan
mobiliseren in dit veld van kennisproductie.
Jaron Harambam is promovendus Sociologie aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam
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Het hele artikel nalezen op sciencepalooza.nl:
http://www.sciencepalooza.nl/2012/08/waarom-“complotdenken”-niet-zomaarafgeserveerd-moet-worden/
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Een ode aan het dappere komkommerkruid…
Ondanks snerpende wind, koude dagen,
een zonnetje tussendoor
Bloeit het dappere komkommerkruid
onverstoorbaar door
Met zijn hemelsblauwe bloemen
Kunnen we deze plant wel dapper
noemen
Er staat zelfs nog een jongere uitgave
naast deze plant.
Boordevol knoppen; of deze tot bloei
komen, ik denk dat het erom spant
Vrijdag 18 november volgens de
kalender, herfst in het land
Wanneer de bloemen er met kerst nog
zijn mag dat in de krant!
Hoe gezellig zal het staan, een bloempje op de sla of een ander gerecht
Wel apart wellicht straks komkommerkruid in december op het aanrecht
Dagelijks even genieten van deze blauwe pracht
Hij trotseerde al een enkele koude nacht
Dankjewel lief bloempje, je schenkt ons energie door je bloei
Dit is puur natuur zonder geknoei
Anneke Bleeker
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Column Ellen Vader
Dweilen met de kraan open
Sinds 2011 worden baby's ingeënt tegen hepatitis B. Nog steeds worden
er (terechte) vragen gesteld over het nut en de reden toen van de
(vrijwel geruisloze) invoering van dit vaccin binnen het
rijksvaccinatieprogramma.
Het volgende is dan alweer een schoolvoorbeeld van de zin en onzin van
een vaccin...
De voorbije weken kwamen er namelijk een paar berichten langs in de
media: scholen waar het 'uiterst besmettelijke' hepatitis A virus werd
vastgesteld.
2 november: 'Op een basisschool in Amsterdam is bij vier kinderen geelzucht geconstateerd.
Om die reden worden zo'n 450 leerlingen en medewerkers gevaccineerd. Een van de
kinderen liep het hepatitis A-virus op tijdens vakantie. De besmettelijke infectieziekte is
daarna verspreid, waarschijnlijk op de wc'.
12 november: 'Bij vier kinderen op een basisschool in Tilburg is hepatitis A, oftewel
besmettelijke geelzucht, vastgesteld. Daarom worden alle kinderen en medewerkers van de
school gevaccineerd'.
(Let op: op beide scholen gaat het toevallig om 4 kinderen).
Met de sussende boodschap dat het voor kinderen om een onschuldige ziekte gaat. We
waren dan ook stomverbaasd en moesten ons even achter de oren krabben, want wat gaf de
GGD als reden voor dit grootschalig en in allerijl vaccineren? 'Om te voorkomen dat de
volwassenen ziek worden, gaan wij de kinderen vaccineren'...
Even een kijkje nemend in de bijsluiter van het vaccin, zien we als mogelijke bijwerkingen na
het inenten: diarree, misselijkheid, braken, griepachtige verschijnselen. Maar die
(vervelende) symptomen zouden dan opeens niet meer besmettelijk voor anderen zijn? We
mogen er dan ook van uitgaan dat de GGD geen heil ziet in het opvolgen van post-reacties en
mogelijk ontstane aanwezigheid van het virus na het toedienen van het vaccin...
Er wordt nergens vermeld dat er nog een herhalingsprik nodig zal zijn (6-12 maanden na de
1e toediening).
Zou het niet eerder van gezond verstand getuigen om te investeren in een beter
schoonmaakbeleid van WC-blokken op school, in plaats van het inzetten van een ijlings (in
het weekend) opgetrommelde vaccinatieploeg? En daarbij het kostenplaatje natuurlijk niet
vergetend: 30-40 euro per vaccin per persoon (x 2).
Of blijft het een dweilen met de kraan open?
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PS: een ongekend en massaal media-offensief de afgelopen weken over 'die groep
hardnekkige antivaxxers, die een gevaar zijn voor de samenleving/volksgezondheid' (Vrij
Nederland citerend), laten we intussen maar even rustig bezinken, want het heeft veel, heel
veel losgemaakt. RIVM/CB/media: 'De kritische vaccinatiegrens schijnt 90 procent te zijn.
Daalt het percentage onder de 90 procent, dan heb je meer kans op uitbraken' (let op de
uitspraak 'schijnt'). MAAR, het volgende feit zet deze hardnekkig herhaalde stelling in een
totaal ander daglicht. De vaccinatiegraad in Zwitserland blijkt namelijk sinds jaar en dag
ONDER de 50% te liggen bij de bevolking geboren na 1966 en die het volledig
vaccinatieschema niet hebben gevolgd of niet hebben afgerond. En vallen de Zwitsers dan bij
bosjes neer? Zijn daar meer uitbraken dan bij ons? Zijn ze ongezonder dan wij? Dan blijft er
toch maar heel weinig over van dit (bijna dagelijks terugkerend) argument om mensen te
overtuigen van het nut van vaccineren...
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren:
http://www.vaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Pesto van spitskool...
Kool is gezond dus ik dacht... doe eens gek en maak er pesto van.
Eerlijk gezegd wilde ik boerenkoolpesto maken maar de natuurwinkel had even geen
boerenkool.
Voor alles is een oplossing, dan heel gewoon nu eerst spitskool genomen.
Het recept is ontstaan aan de hand van wat ik zag en nog in de kast had.
Spitskool, 200 gr. amandelen, 300 gr. pompoenpitten (helft van gebruikt), sesamzaad (er
stond nog een klein potje), plus/minus 1 eetlepel Keltisch zeezout (de grove grijze korrel;
gebruik je fijner zout dan uiteraard minder toevoegen), 1 eetlepel henneppoeder, fles
olijfolie (500 ml.), takje rozemarijn.
Sesamzaad plus de eetlepel hennep in een kom gedaan en daar de fijngemalen
pompoenpitten en amandelen aan toegevoegd (met keukenmachine vermalen, (wij hebben
een staafmixer met een bakje erbij met ronddraaiend mes).
De kool gesneden en daarna in de keukenmachine vermalen in verschillende porties.
Tussendoor het zout en de blaadjes van de rozemarijn meegenomen.
Alles in de kom goed door elkaar geroerd en als laatste olijfolie toegevoegd. De olie in
porties toevoegen en alles steeds goed roeren.
De pesto in glazen potten gedaan en de laatste olie uit de fles over de potten verdeeld zodat
alles goed onder staat. Dit moet je ook herhalen als je uit een pot pesto hebt gebruikt.
Pesto (ook gekochte uit de winkel) altijd goed onder de olie zetten om schimmelen te
voorkomen.
Heerlijk deze gezonde koolpesto :)
Je kunt dergelijke pesto ook aan pasta toevoegen, kook pasta als je tijdgebrek hebt en voeg
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dergelijk pesto daaraan toe. Wat rauwkost erbij en in een oogwenk staat de maaltijd op
tafel.
Geraspte kaas erover... wie doet je wat? 
Anneke
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Locaties Haarlem en Alkmaar
Waarom krijgen dieren geen hartaanval en mensen
wel?
Goede vraag, niet?
Het is de subtitel van de lezing ‘Vitaminen voor het hart’
van Jan Bes die op dinsdag 13 december naar Haarlem
komt.
Natuur Diëtisten Nederland
schrijft op hun website: ‘Harten vaatziekten zijn in het
Westen en ook in Nederland
volksvijand nummer een. Het
is een groep aandoeningen
waartoe onder andere angina
pectoris, hartinfarct en
beroerte (CVA) behoren. Sinds
de jaren zestig is er een sterke
toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten,
Deze toename vond vrijwel gelijktijdig plaats met
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aanzienlijke veranderingen in ons voedingspatroon en onze leefwijze. ….” Einde quote.
Ja ja, volksvijand nummer een. U leest het goed. Nu ben ik niet zo gelukkig met dat soort
termen. Het spoort aan tot een ‘strijd tegen’ terwijl het ook anders kan.
Juist die andere kant wordt belicht tijdens deze lezing. Jan gaat in op het werk van dr.
Matthias Rath, cellulaire geneeskundige. Laat dr. Rath nou een boek geschreven hebben dat
hij ‘Waarom dieren geen hartaanval krijgen…’ heet. ;-) Hier in te zien: http://www.waaromdieren-geen-hartinfarct-krijgen.org/ en per hoofdstuk te downloaden in pdf.
Naast de vele inzichten komen twee andere onderzoekers/schrijvers en hun boeken aan
bod, te weten:
Prof. dr. Walter Hartenbach. Het begin van zijn boek kunt u alvast lezen in pdf-vorm:
http://succesboeken.nl/boeken//9789020243949/#.WCwnGLLhCM8
en Uffe Ravnskov. Ook hiervan is eerste deel in te zien:
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872305#.WCwjvrLhCM8.
Tot de dertiende.

Verder in Alkmaar:
Op vrijdag 9 december komt John Breukels naar Alkmaar, een zeer inspirerende
spreker. Zijn lezing is getiteld ‘Health & Happiness’.
Health & Happiness gaat over de keuzes die we zelf maken in ons leven. Op een spirituele
manier.
Ik heb hem eerder dit jaar mogen
ontmoeten tijdens de Lotusbeurs
in Houten. Wat een aangenaam
gesprek! En wat een veelzijdig
mens. Een bezige bij ook. John is
grondlegger van Engelentherapie
Benelux en van Light Miracles.
Daarnaast is hij trainer,
instructeur, spiritueel adviseur, spreker en
programmamaker bij TVNR-Radio (Transparant Vlaams
Nederlands Radio), een internetradiostation voor de steeds
meer bewust wordende mens. En hij organiseert spirituele
reizen, o.a. naar de piramides van Bosnië. Die stonden al
op mijn verlanglijstje. John heeft ook verschillende boeken
uitgegeven.
Toen ik hoorde over het verloop van zijn leven viel het mij
op dat hij nogal wat voor zijn kiezen heeft gekregen. Ik heb
veel bewondering voor de manier waarop hij hier mee
omgegaan is. John is de eerste die toegeeft dat dat niet
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altijd het geval was. Hij heeft ook dat geleerd, met vallen en opstaan. En daar komt deze
lezing uit voort. Datgene wat hij toepast, leert hij u. John zal openbaren hoe u persoonlijk
en ook de mensheid het beste kan omgaan met alle lessen en situaties van het leven. En
geloof mij, er gaat een wereld voor u open!
Luister alvast even naar John via https://www.youtube.com/watch?v=qzeb4nw2_hM.
Hierin spreekt hij over engelentherapie, een heel ander onderwerp dan op de agenda staat.
Gewoon even sfeertje proeven.
“Het mooiste dat je voor een ander kunt doen is niet alleen je rijkdom, geluk en wijsheid
delen, maar aan hen te openbaren hoe zij hun eigen rijkdom, geluk en wijsheid kunnen
vergaren...”
John over zijn boek ‘Health & Happiness’. Op deze avond kunt u dit boek ook aanschaffen en
laten signeren.
Graag tot de 9e.
Annette Ochse
GVL Haarlem en Alkmaar
06-25180174
gvlhaarlem@gmail.com
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar674850312603836/?ref=hl

Locatie Schoten – 3 december 2016
Beste mensen met Gezond Verstand,
Zaterdag 3 december verzamelen we weer in het Kasteel van Schoten voor de volgende
Gezond Verstand Namiddag.
Anneke heeft Janneke Monshouwer weer op de agenda gezet die ook 11 juni jl. een
presentatie heeft gegeven. Daarnaast komt ook Daniella Scarparo met een bijzondere
presentatie over de Sioux en Blackfoot indianen.
JANNEKE MONSHOUWER:
WAARHEID OF LEUGENS - Waarom je twijfels moet hebben over onze media …
[Deze lezing in een vervolg op die van 11 juni, maar kan afzonderlijk worden beluisterd].
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ls alles wel waar wat wij zien op televisie of
lezen in de krant? Janneke werkte ruim 30
jaar bij de Nederlandse televisie waaronder
vele jaren voor het NOS Journaal. Zij maakte
een uitgebreide studie van vele
onderwerpen die zonder slag of stoot als
waar zijn uitgezonden en onze geschiedenisboekjes zijn gegaan. Zij kwam tot heel
andere conclusies dan wat ons wijs is
gemaakt!
Ze heeft in het boek: ‘ANDER NIEUWS - Wat
het Journaal niet uitzond’ haar bevindingen
vastgelegd.
DANIELLA SCARPARO:
DE NOORDELIJKE PRAIRIE-INDIANEN - De
Sioux en Blackfoot naties
Daniella legt uit wie deze indianen zijn, hoe
ze leefden en hoe ze nu overleven met hun
hoop voor de toekomst. Zij vertelt hoe zij bij
deze Indianen (of liever: indigenous people)
terecht kwam. Zij wil een bruggenbouwster
zijn naar de Europeanen, door middel van
hun verhalen. Het is voor Daniella belangrijk
om hun hedendaagse struggles, dromen en
hoop uit te spreken, te verspreiden en in het
licht te zetten. Het is een helende
presentatie voor allen, zowel daar als hier. Daniella draagt deze inheemse mensen absoluut
een enorm warm hart toe.
Natuurlijk is Fred van uitgeverij Succes Boeken ook weer aanwezig met een uitgebreide
boekentafel.
We beginnen stipt om 13:00, maar u bent al vanaf 12:15
welkom in het kasteel.
In de poster vind je de aankondiging van dit evenement.
Jullie kunnen weer enorm helpen door deze aankondiging zo
breed mogelijk te verspreiden! Hartelijk dank alvast.
En jezelf natuurlijk ook zo snel mogelijk aanmelden!!
Tot 3 december in het Kasteel van Schoten!
Veel gezonde groeten,
Nick
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Locatie Steyl (Venlo) –
Lezing door Mike Donkers
woensdag 7 december
Mike baseert zijn voedingskennis op wat natuurvolkeren
al vele duizenden jaren geleden hebben ontdekt en van
generatie op generatie hebben doorgegeven.
Het onderzoek van Mike beperkt zich echter niet alleen
tot de voeding van natuurvolkeren, zijn onderzoek leidt
hem tot de conclusie dat voeding een integraal onderdeel
uitmaakte van de algehele spiritualiteit van deze volkeren
en culturen.
Dit was een aardse spiritualiteit, gericht op voortplanting
en vruchtbaarheid.
De indianen dachten zelfs 7 generaties vooruit!
Deze spiritualiteit staat haaks op de egoïstische ‘na ons de
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zondvloed’-mentaliteit van het westen en het wordt de hoogste tijd dat we ook in dit opzicht
lering trekken uit de overgeleverde wijsheid van natuurvolkeren, voordat deze compleet in
de vergetelheid raakt.
Van harte welkom vanaf 19.30 uur. Lezing start om 20.00 uur.
Kosten € 10. Koffie/thee € 1.
Opgeven graag bij Monique van Schoubroeck via gvlsteyl@gmail.com
of 0627416070

MENING
Onderstaande column met toestemming overgenomen uit het
tijdschrift De Tuin
www.tijdschriftdetuin.nl
www.facebook.com/DeTuininvierseizoenen

Een redacteur is ook maar een mens, met een
persoonlijke mening.
In deze nieuwe rubriek zullen we steeds een redacteur of
medewerker van dit blad de ruimte geven zijn of haar visie te
geven op een tuin gerelateerde kwestie. Bert Vermeijden trapt
af en lucht zijn hart over de EU en de tuin.
Bert Vermeijden is mede-uitgever en redacteur van dit blad;
bovendien is hij eigenaar en ‘meewerkend voorman’ van Garden
Tours.

Overbodige EU-regelgeving tegen invasieven
Als er één plek ter wereld is, waar je niet aan de wereldpolitiek herinnerd wilt worden, dan is
dat de tuin.
Teruggetrokken in je eigen groene wereld ben je ver weg van de dagelijkse gang van zaken
buiten de deur.
Niets herinnert je aan welke internationale brandhaard dan ook. Zo’n plek heb je gewoon
nodig.
De rust lijkt echter binnenkort voorbij…
De EU vindt het namelijk aan de orde zich met onze groene zaken te bemoeien.
Inderdaad, om precies te zijn met de beplanting van uw tuin.
Er worden geen oplossingen aangedragen voor allerlei prangende internationale kwesties
die schreeuwen om actie. Nee, de EU heeft de pijlen nu eens op de tuinliefhebber gericht!

19

Daar heeft u niets over gehoord, zegt u? Dat kan kloppen, want er is de regelmeesters van
de EU veel aan gelegen, dit nieuws zoveel mogelijk onder de Europese pet te houden.
Daarom worden eerst de kwekers aangepakt, zodat de liefhebbers er te laat achter komen…
Wat is het geval? Er komen overal in de EU wel tuinplanten voor, die de neiging hebben te
gaan woekeren. Welke het zijn kan per land verschillen. In het ene land kan dat Hypericum
zijn, in het volgende land Buddleja.
Zo heeft iedere tuinliefhebber in Nederland wel eens Solidago buiten de tuin zien groeien,
maar daar maakten slechts weinigen zich druk om. Een aantal puristen denkt daar volledig
anders over en heeft zich over dit probleem gebogen.
Er is door hen nu een lijst samengesteld van planten – en ook van dieren – die in de
toekomst niet meer mogen worden gekweekt en verkocht.
Voor de dieren zou gelden, dat deze ook nog eens moeten worden bestreden. Als we ons tot
de planten beperken: het kweekverbod van een bepaalde plant geldt voor de gehele EUzone.
Ook als een plant in een bepaald land geen enkele overlast veroorzaakt, is het toch verboden
deze te kweken omdat die overlast elders in de EU wel aan de orde kan zijn.
Gevolg: lange lijsten met planten waartegen maatregelen worden getroffen. Dit betekent,
dat er een regelrechte aanslag op de diversiteit van het plantmateriaal in onze tuin wordt
gepleegd.
Op die lijst figureren bekende namen: Gunnera, Buddleja, Euonymus, Hypericum, Solidago,
Acer negundo, Celastrus orbiculatus, Cortaderia, Pennisetum en nog vele andere bekende
tuinplanten.
Van sommige planten wisten we niet eens dat die kunnen woekeren… Of heeft u wel eens
een uitgezaaide Gunnera in uw tuin gevonden?
Er is hier en daar in verschillende media wel enige aandacht aan deze lijst besteed, maar
nergens kraait het oproer.
Dat is wel nodig, als we in de toekomst nog steeds van dezelfde soortenrijkdom willen
genieten als we nu hebben.
Er is in Nederland een initiatief ontstaan waarin kwekers en andere belanghebbenden zich
hebben verenigd: CAPS EUROPE. Deze naam staat voor Collective of Animal and Plant
Stakeholders.
Zij tekenen protest aan tegen de ingrijpende manier, waarop de EU hier voor velen volledig
overbodige regelgeving denkt te kunnen invoeren.
Daarbij komt dan nog dat de sluikse wijze waarop dit gebeurt, nu niet bepaald de
schoonheidsprijs verdient!
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de website www.capseurope.eu en bezin u op
acties…
Wilt u reageren? Mail info@tijdschriftdetuin.nl, met als onderwerp ‘Bert over invasieven’ DE TUIN in vier seizoenen.
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