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Van de redactie 
Voorjaar 2017. Begin april. Het lijkt wel alsof alles in bloei knalt. Als je nu naar buiten trekt 
zie je de natuur helemaal ontwaken. Het weer werkt mee, de temperaturen stijgen, de zon is 

veel aanwezig. Zoals we de vorige 
nieuwsbrief ook al schreven.  
Heerlijk voorjaar. 
Ook in deze nieuwsbrief lijkt het weer alsof 
alles er uit knalt. Weer een ‘magazine’ van 
rond de 50 pagina’s. Waar komt het 
allemaal vandaan!? 
We hebben extra aandacht voor 
vaccinaties, met de column van Ellen Vader 
natuurlijk, maar ook met een mooi stuk 
van Nelleke Bakker. 
Bert Heintzberger is (natuurlijk) weer 
aanwezig, lees zijn stuk en je zult zien dat 
ook hij aandacht heeft voor (o.a.) 
vaccinaties, ook al is het terzijde in een 
veel langer stuk, dat zeer de moeite van 

het lezen waard is. 
Locaties Alkmaar, Anna Paulowna, Maastricht West en Sneek zijn aanwezig.  
De natuur komt langs, in een leuk stuk over de Zwarte Bes van Andrea Bleeker (geen familie 
van…) en een leuke extra column van Arie 
de Groot, die zijn licht laat schijnen over 
wespen.  
En wat is in ‘onze’ natuur inheems of 
exoot? 
Een bijdrage van (spreker) Rob Heiligers. 
Aandacht voor wat je met smeerwortel 
kunt doen. 
En wat te denken van de groei van de 
‘wandelende’ studiegroepen!? We 
kunnen er in steeds meer plekken ‘op 
uit’! 
En, natuurlijk, Anneke kan het vaak niet 
laten, ook al proberen we haar soms te 
remmen, ze doopt de pen in de inkt en 
vertelt ons hoe Project 7-blad groeit, 
groeit en groeit…….en hoe het verder kan groeien……. 
En we hebben, zoals we dat de laatste maanden steeds meer zijn gaan doen, weer veel 
posters. Neem de nieuwsbrief door en zie hoeveel lezingen er nog tot het zomerreces 
worden georganiseerd en hoe veel verschillende sprekers (en dus onderwerpen) er aan bod 
komen. De agenda hieronder geeft natuurlijk ook een goed overzicht. 
Veel leesplezier!  
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Agenda lezingen: 
Lezingen april 2017: http://www.project7-blad.nl/page27.html  
Lezingen mei 2017 : http://www.project7-blad.nl/page28.html  
Lezingen juni 2017 : http://www.project7-blad.nl/page29.html  
 
 

 

Welkom nieuwe GVL-locatie, welkom ‘Wandelende 
studiegroepen’, welkom Studiegroep… 
Welkom!  
Met recht, allemaal welkom! 
Het is overduidelijk voorjaar en alles begint behoorlijk zichtbaar te groeien in de 
hoogte, breedte en ondergronds. 
 
Wortels verspreiden zich, blaadjes van zevenblad en andere plantensoorten zie je elders 
verschijnen en deze vergelijking trek ik graag met onze locaties en diverse groepen. 
Op onverwachte plaatsen duiken in het land activiteiten op. 

We verwelkomen de nieuwe Gezond Verstand Lezingen-locatie in 
Etten-Leur. 
Jacques en Tooke Lardenoy zijn de nieuwe locatiehouders. 
Zij zijn al behoorlijk door de wol geverfd als het op lezingen 
organiseren aankomt; we zien deze samenwerking met plezier 
tegemoet. 
In Friesland startte de eerste ‘Wandelende studiegroep’, de tweede 
was kort geleden een feit, de derde is recent bekend gemaakt in 

Noord-Holland en de vierde zal in juli van start gaan in Brabant. 
Met Eva Rinzema van de tweede groep in Friesland konden jullie de vorige keer 
kennismaken, ditmaal is dat met Annette 
Ochse en Annemieke Wonink van de 
nieuwe groep in Noord-Holland die op 18 
april in Bergen start. 
Dit zijn vier studiegroepen geheel gericht 
op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. Wat de bedoeling is kun je lezen 
in deze nieuwsbrief. 
Er mogen veel meer groepen komen, 
graag zelfs, want dan gaat het gebruik van 
deze eetbare gewassen veel normaler 
worden en maken veel meer personen 
gebruik van dat wat om ons heen groeit en 
anders wellicht alleen maar vernietigd 
wordt of als lastig bestempeld. 
Naast deze groepen zijn er de studiegroepen met een vaste locatie waar diverse 
onderwerpen de revue passeren. 
We verwelkomen Clementine Bergfeld als gastvrouw te Kapel Avezaath (Buren), Gelderland. 

http://www.project7-blad.nl/page27.html
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
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Clementine draait al langer met haar man Johan van de Kant eerst één en op heden twee 
GVL-locaties, in Zaltbommel en Kerk Avezaath. 
Donderdagmiddag 1 juni is de eerste middag om op deze locatie aan te haken. 
We, want de eerste keer kom ik ook, gaan in de tuin bij Clementine en Johan kijken wat 
geneeskrachtig en eetbaar is. 
Samen vullen we de middag in en de verdere informatie zal nog volgen. 
Deze middagen beginnen om 13.30 uur, welkom vanaf een half uur eerder. Zesmaal per jaar 
zullen ook op deze locatie, op een donderdagmiddag, diverse onderwerpen de revue 
passeren. 

Leuk hoe de studiegroepen 
steeds meer integreren met de 
GVL-locaties… 
De locatiehoudster in Winsum, 
Groningen, Jolanda, draait al enige 
jaren, zes om precies te zijn, een 
lezingen locatie en sinds afgelopen 
najaar draait daar ook een studiegroep. 
De locatiehoudster van Alkmaar, 
Annette, bezoekt zelf twee 
studiegroepen, die in Alkmaar en in 
Arcen. Deze maand start zij samen met 
Annemieke de ‘Wandelende 
studiegroep’. 
Clementine is het derde voorbeeld van 
een GVL-locatie draaien en nu een 

studiegroep beginnen. 
De locatiehoudster van Steyl, Monique bezoekt de studiegroep in Arcen en omgekeerd komt 
de gastvrouw van Arcen weer met andere deelneemsters van de groep in Steyl naar de 
lezingen. 
Dit zijn nu precies de voorbeelden waar we al langer op doelen: de locaties en groepen 
ondersteunen elkaar. 
De studiegroepen zijn bedoeld om samen kennis te 
delen, praktische onderwerpen te ervaren - hoe leuk is 
het om een keer zuurkool te maken en dat later thuis 
met gemak toe te passen? 
Of om te leren hoe je via de regels van Permacultuur je 
tuin in balans kunt krijgen? 
Of… er zijn zoveel onderwerpen om te benoemen, we 
hebben in de afgelopen jaren al zoveel voorbij zien 
komen. 
Want de groep in Exmorra draait al langer dan drie jaar 
en de groep in Arcen komt voort uit de groep in 
Nederweert die in het zelfde najaar begon als die in Exmorra, dus wat er allemaal al ‘voorbij’ 
is gekomen zesmaal een middag per jaar is eigenlijk heel veel. 
De reacties zijn dat dit een welkome aanvulling is en wie nu denkt dat dit niet in zijn of haar 
omgeving kan ontstaan heeft het helemaal mis. 
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Kwestie van de uitleg aanvragen per mail en geheel vrijblijvend kun je dan lezen hoe dit in 
zijn werk gaat. 
We verwachten geen deelnemers met heel veel kennis op al deze vlakken, maar wel mensen 
met een passie om te helpen dergelijke groepen van de grond te tillen. 
Of dit nu om een lezingenlocatie gaat, een studiegroep of de wandelende variatie, mail één 
van ons en je krijgt antwoord. 
De mailadressen van belang staan onderaan de nieuwsbrief. 
Voel je welkom! 
 
Hier wil ik het graag bij houden, geniet van de paardenbloemen die nu overal met hun mooie 
gele bloemen de wereld vrolijker doen lijken! 
Ze zijn overigens helemaal eetbaar en wat je daarmee kunt doen kun je weer lezen via onze 

‘Wekelijkse recepten’ die we gratis verstrekken aan hen met interesse 😊 
Als iedereen eens wist wat er te scoren valt in eigen omgeving… wat zouden we onze 
gezondheid massaal upgraden! 
 
Anneke 
 
Gaasterland, 7 april 2017 
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Op de facebookpagina van Andrea Bleeker (geen familie van…….) NATUURLIJK 
DRINKEN https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/?hc_ref=NEWSFEED een 
leuk stukje over de Zwarte Bes. Andrea gaf de redactie toestemming om dit in de 
Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief op te nemen. 
 

ZWARTE BES 
 
Heb je ergens een hoekje over in je tuin? Misschien kun je de Zwarte Bessenstruik, 
de Ribes nigrum, neerzetten. 

 
Van het blad kun je een smakelijke én erg gezonde kruidendrank 
maken.  
Het blad bevat onder andere kalium, calcium, magnesium, 
mangaan, selenium, ijzer, chroom, zwavel, zink en vitamine B en 
C.  
 
De struik wordt in verschillende kruidenboeken beschreven en 
men gebruikt het blad als ontstekingsremmend kruid.  
Het bevordert de functie van de bijnierschors en is eén van de 

allerbeste nierenkruiden.  
Je zult merken dat je meer moet plassen wanneer je het 
kruid gebruikt, want het helpt via de urine afvalstoffen 
en overtollig vocht uit je lichaam af te voeren.  
 
Verder werkt het weerstand verhogend en allergie 
verminderend, maar je kunt er vast nog veel meer 

informatie over vinden.  
 
Zwarte bessensap is bij 
supermarkten verkrijgbaar.  
De smaak vinden de meesten 
niet zo lekker, maar je zou het 
bijvoorbeeld met appelsap 
kunnen mengen.  
Het gedroogde blad is te koop bij kruiden- of theewinkels.  
 
Cassis wordt trouwens van de bessen gemaakt.  
Zonder zoetstoffen en suiker zou het een hele gezonde frisdrank 
zijn.  
 
Wanneer je het kruid intensief wilt gebruiken is het raadzaam na een 
paar weken over te gaan op een ander kruid.  

Bij ernstige klachten is het raadzaam een (natuur)arts te raadplegen. 
 
Andrea Bleeker 
http://www.kruidenmassages.nl/kruidengeheimen.html  

https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/?hc_ref=NEWSFEED
http://www.kruidenmassages.nl/kruidengeheimen.html
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2e Wandelende studiegroep gaat van start! 

Hoera! 

Feestje :) 
 

De tweede 'Wandelende studiegroep' 
onder de vlag van Project7-blad gaat van 
start op zaterdag 15 april in Leeuwarden. 

 

De tweede groep in Friesland en ook meteen landelijk de tweede groep, er mogen er dus veel 
meer komen :)  

 
Wat is een 'Wandelende studiegroep'? 
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'Wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen staan 100% centraal en deze groepen gaan 
minimaal zes dagen per jaar met elkaar de natuur in op diverse plaatsen in de provincie en 
inspireren elkaar en leren meteen wat eetbaar is. 

 
Eva Rinzema gaat de tweede groep leiden; de 
eerste keer op 15 april ben ik daarbij. 

 
Na 15 april: 
-Zaterdag 13 mei 
-Zaterdag 10 juni 
-Zaterdag 12 augustus 
-Zaterdag 16 september  
-Zaterdag 14 oktober 
-Eventueel zaterdag 11 november als de groep 
nog een dag wenst in het najaar. 
 

Deze dagen beginnen om 11 uur in een 
horecagelegenheid om even de dag te beginnen en de eerste keer even een voorstelrondje te 
doen. 
 

Het basisbedrag is altijd 10 euro. alle 
deelnemers nemen een eigen lunchpakket 
mee en wellicht drinken voor onderweg. 
De consumptie aan het begin van de dag en 
wellicht aan het eind van de middag is voor 
ieders eigen rekening. 
 

De middagen duren tot.. net hoe het loopt, 
voor je het weet kan het zomaar 16.30 uur 
zijn als je als geïnteresseerden met elkaar op 
pad bent. 
De groep bepaalt dat zelf en elke keer 
bepalen zij ook samen waar zij de keer erna 
verzamelen; in dit geval kan dat dus op een 

totaal andere locatie in Friesland zijn. 
 

Wij, Eva en ik, hebben zin in 15 april. 

 
Opgeven bij Eva: feel4nature@hotmail.com  

 

Foto's: Anneke Bleeker 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014760647176
mailto:feel4nature@hotmail.com
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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Locatie Sneek – Lezing C.F. van der Horst 
 
30 april 2017: Lezing Dodelijke leugens - Artsen en 
patiënten misleid 
 
C.F. van der Horst geeft op zondagmiddag 30 april 2017 in 
Sneek een lezing gebaseerd op delen uit het boek 
'Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid', zijn debuut 
als auteur.  
Dokter H.C. Moolenburgh sr. schreef over het boek:  
“Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek 
‘Deadly Medicines and Organised Crime’ van professor 
Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt.  
Van der Horst’s grootste verdienste is echter niet alleen het 
ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat hij verricht 
heeft, maar dat hij ook steeds positieve alternatieven 
aangeeft.  
Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel.”  
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Onderwerpen  
Van der Horst is een inspirerende spreker die een aantal gevoelige onderwerpen aansnijdt 

die van belang zijn voor u en uw gezin. Het 
gaat om zaken die de meesten als 
vanzelfsprekend aannemen, maar dat 
absoluut niet zijn. Zo zijn de reguliere 
geneeskunde en de medische 
behandelprotocollen bijna geheel op 
farmaceutische leest geschoeid. Toch hebben 
maar bar weinig medische behandelingen een 
harde wetenschappelijke basis. Dit kan heel 
vervelende gevolgen voor u hebben, zoals 
onnodige medicatie of ingrepen, nare 
bijwerkingen en nog veel erger.  
Bovendien wordt het vrije denken en 
handelen van artsen beperkt. Ook dit 
beïnvloedt de behandeling die u of uw kind 
krijgt. Deze beperking is ook merkbaar in het 
vergoedingenstelsel: niet-reguliere 
behandelwijzen worden niet of deels 
vergoed.  
Na de lezing snapt u welke factoren hierin 
een rol spelen. Belangrijker is echter dat u 
weet wat u eraan kunt doen. Bovendien krijgt 
u tips om u gezond te houden.  
 
 
Onder meer komt aan bod:  

• Hoe wetenschappelijk is de medische 
behandeling die u krijgt?  

• Is uw huisarts een kwakzalver tegen wil en 
dank?  

• Waarom is de farmaceutische impact in de geneeskunde zo groot?  

• Wat zijn de soms letterlijk dodelijke leugens in de gezondheidszorg en welke gevolgen 
hebben ze voor u?  

• Hoe zit het met de keuzevrijheid voor de behandeling die u wilt?  

• Wat is de rol van voeding?  

• En wat kunt doen zodat u en uw kinderen een gezonde toekomst hebben?  
 
De lezing bestaat uit twee delen. Het eerste deel komt met schokkende, maar goed 
onderbouwde gegevens die u een nieuwe kijk op de gezondheidszorg zullen geven.  
 
Het tweede deel geeft oplossingen en tips die u kunt gebruiken voor een gezonder en 
energieker leven en een betere toekomst voor uw (klein)kinderen.  
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Kortom, het belooft een hele openhartige en 
indringende middag te worden, die gaat over onze 
gezondheid en het systeem die we er rondom 
hebben opgebouwd. Een middag die ons op 
verschillende fronten behoorlijk wakker zal 
schudden.  
 
Een gelegenheid die je niet wilt missen! 
 
Aanmelden: b.e.smit@wxs.nl of 0515-442989 / 
06-22523887 
 
 
Simone Knol, Barbera Smit en Geertrui Potveer 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:b.e.smit@wxs.nl
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Wandelende studiegroep in Noord-Holland  
start in Bergen op 18 april… 
In de vorige nieuwsbrief konden jullie kennis maken met Eva Rinzema in Friesland, 
zij gaat de tweede ‘Wandelende studiegroep’ in Friesland leiden (zie ook verder in 
deze nieuwsbrief). 
Deze start op zaterdag 15 april bij Leeuwarden. 
 
De eerste groep, door mijzelf gestart, komt de 12e weer bij 
elkaar in Friesland, in het Gaasterland. 
De derde groep gaat in Noord-Holland ‘lopen’, letterlijk en 
figuurlijk en twee dames hebben het initiatief genomen 
waar ik persoonlijk heel blij mee ben. 
Annette Ochse, bekend van Gezond Verstand Lezingen-
locatie Alkmaar en aanspreekpunt voor degenen die 
interesse hebben om een GVL-locatie te starten kennen wij 
al heel lang, al jaren om dat zo eens te verwoorden. 
Komende zomer twaalf jaar om precies te zijn, dus dat wij plezierig samenwerken moge 
duidelijk zijn. 
Annette vertelt hieronder zelf hoe zij zo op het pad 
van de planten, bloemen en andere gewassen 
terecht is gekomen qua interesse. 
Annemieke Wonink ontmoetten wij op 6 
september 2015 voor het eerst toen studiegroep 
Alkmaar de eerste middag draaide. De studiegroep 
op een vaste locatie, elke eerste zondagmiddag 
van de maand. 
Annemieke was meteen helemaal in haar nopjes 
toen wij daar aan de slag gingen, zij is er vanaf het 
eerste uur in Alkmaar bij, evenals Annette. 
Annemieke had zelfs de eerste keer heerlijke 
cakejes mee voor bij de thee. Ze kende ons nog 
niet, wist ook niet wat ze kon verwachten maar toch kwam ze vrolijk binnen met 

zelfgebakken lekkernijen. 
Als ze dit leest zal ze vermoedelijk denken dat 

ik een ijzeren geheugen heb 😉 maar 
eerlijkheidshalve zal ik opbiechten dat ik van 
elke middag een mapje foto’s heb met datum 
en zo kon ik deze datum traceren en zag ik 
o.a. de foto’s met de cakejes van Annemieke. 
We hebben Annemieke leren kennen als een 
zeer gepassioneerde dame die net als Annette 
graag doet wat ze belooft en als deze dames 
ergens voor gaan bijten zij zich erin vast. 
 
Beiden zijn toe aan een nieuwe uitdaging en 
dit stimuleer ik eerlijk gezegd bij allen die al 
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vaker een ‘wildplukwandeling’ hebben meegemaakt en inmiddels al heel veel planten weten 
te benoemen en zelf te gebruiken. 
Wie met mij mee wandelt krijgt altijd de 
beginselen uitgelegd en dat doe ik standaard 
als er personen bij zijn die nog nooit een 
dergelijke wandeling met mij hebben 
meegemaakt. 
Daardoor beginnen we nu in een andere fase 
te komen, de fase dat diverse personen graag 
meer willen, willen doorstromen en samen 
meer willen verkennen. 
Bingo! 
Daar zijn deze ‘Wandelende studiegroepen’ 
nu exact voor bedoeld! 
Daarom was dit één van mijn bedenksels in de afgelopen maanden. 
Deze groepen moeten redelijk klein blijven, tien/twaalf personen is eigenlijk max om samen 
een dag goed te kunnen doorbrengen, naar elkaar te kunnen luisteren en samen wat te 
kunnen uitzoeken. 
Deze groepen brengen de dag buiten door, steeds op een andere plek in de provincie. 
Ze wandelen dus niet alleen langs de planten, bomen en struiken maar ook nog eens ‘door 

de provincie’, steeds ergens anders. 
Mocht het nu slecht weer zijn kunnen ze kijken of ze die dag 
bij één van de deelnemers binnen kunnen blijven en ook 
dan valt er samen van alles te behandelen, al plukken zij 
blaadjes, takjes en bloempjes om deze binnen te bespreken. 
Wat is eetbaar? 
Maar samen ‘uitvlooien’ welke geneeskrachtige waarde een 
plant heeft is ook niet verboden, oftewel: afhankelijk van de 
interesse binnen een groep vult de groep dit zelf in. 
De groep bepaalt waar de deelnemers de keer erna 
verzamelen. Wel rekening houdend met iedereen, maar 
samen kunnen zij hierop anticiperen. 

Nu heb ik de ervaring dat er in de eerste groep in Friesland een aantal personen van buiten 
deze provincie komen, dus we laten ons verrassen wat er binnen de andere groepen gaat 
ontstaan. 
 

De groep in N-H begint in Bergen… 
Helemaal leuk, want ze kunnen volop genieten van 
het daslook, de bonte dovenetel die wellicht de 
gele bloempjes laat zien, de look-zonder-look die 
vast al wat hoger zal staan tussen de bomen dan in 
he topen veld, ja ik zie het voor mij want ik heb 
een aantal jaren daar wandelingen op de agenda 
gehad. 
Overigens op dinsdag 9 mei ga ik één middag naar 
Bergen voor een incidentele wandeling, even 
snuiven aan het bloeiende daslook en ik zal de 
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liefhebbers daar over vertellen plus meer over de andere eetbare planten. 
Maar… dat is dus wel een wandeling voor iedereen waarbij ‘beginners’ informatie ook 
aanbod komt. 
De groep onder leiding van Annette en Annemieke gaat samen met elkaar verder, dieper in 

op… en natuurlijk thuis allemaal de geleerde gewassen toepassen 😊 
Ik verheug mij al op het eerste verslag met foto’s wat we zeker in de andere nieuwsbrief van 

‘Project7-blad’ plaatsen. 
Deelname aan deze dagen bedraagt 10 euro. 
We adviseren zelf een lunchpakket en 
drinken/water mee te nemen. 
Als er gestart wordt in een 
horecagelegenheid is de consumptie voor 
eigen rekening. 
Het is fijn even samen ergens te beginnen, 
zittend met een kop thee of koffie of wat 
iemand maar wenst. Ook fijn voor wie van 
verder komt en daarna gaat de groep al 
slenterend en stilstaand de natuur in. 
Hoe laat men stopt is ook groepsafhankelijk. 
De eerste groep in Friesland ging al kennis 
delend door tot tegen 16.30 uur. 

De dagen beginnen om 11.00 uur, verzamelen vanaf een half uur eerder. 
 
Annette en Annemieke, ik wens jullie heel veel plezier, mooie dagen en leerzame uren toe! 
Dank jullie wel dat jullie ‘Project7-blad’ helpen verspreiden en doe het zevenblad in het bos 
de groeten van mij. 

Daar heb ik een pluk ‘gejat’ en hier in de tuin geplant en het giert alle kanten op! 😊 
Symbolisch fantastisch!  
Zo gaat het ook met de groepen. 
 
Hieronder een woordje van beide dames. 
Anneke 
Hallo, ik ben Annette Ochse en een ‘beetje‘ 
verweven met Project 7-blad. 
Sommigen kennen mij al als locatiehouder 
GVL.  
Anderen van de studiegroepen in Alkmaar en 
Arcen, aan beide neem ik deel.  
Ook ben ik eerste contactpersoon voor 
diegenen die overwegen een GVL-locatie te 
starten. Annemieke en ik kennen elkaar van 
de studiegroep Alkmaar. Beiden zijn wij er al 
sinds dag een. 
 
Tot een paar jaar geleden had ik niet zoveel met de natuur. Ik was er vaak te vinden, dat wel, 
maar ik hoefde niet zo nodig te weten hoe iets heet. Ik genoot toch wel. 
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Wat later begonnen specifiek kruiden op een andere manier interessant te worden. Via een 
omweg wel te verstaan: een van mijn interesses is archeologie. Daar snap je niet veel van als 
je niets weet van geschiedenis, mythen en sagen, gebruiken, dat soort zaken.  
Zo kwam een BBC-serie, Tales from the Green Valley, op mijn pad. Inmiddels zijn er 
meerdere series, steeds in een andere periode gesitueerd 
(http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/BBCHistoricalFarmSeries), allemaal via 
YouTube terug te zien. Zo leuk!  
Deze series zetten iets in gang. Ritueel gebruik, 
natuurlijk leven en bouwen, noem maar op. Zoals 
men in het verleden leefde met de natuur. En 
vooral geneeskracht. Maar (er is altijd een maar, 
niet?), dan moet je wel kunnen determineren.  
Dus op cursus bij het IVN. Leuk, vier lessen om 
een basis te leggen en dan ga je op eigen 
gelegenheid ervaring opdoen.  
Nog een paar weken, dan is de een eenjarige 
cursus van Wortel & Cruijdt, ook afgerond. Daarin 
komt zowel de herbologische, cosmetische en 
praktische kanten aan de orde.  
En magisch, voor een beetje sprankel. ;-) 
 
Inmiddels puilt mijn boekenkast uit en mijn 
keuken is dringend toe aan extra kastruimte voor al mijn gedroogde kruiden, tincturen, oliën 
en andere brouwsels. 
Ook al zullen er nog wel wat cursussen volgen op dit gebied, ik verheug mij nu al op alle 
uitwisselingen. Het gaat leuk worden en wij gaan veel van elkaar leren. 
Ik hoop dat het besmettelijk is. Zo niet, dan heb ik nog een toverspreuk achter de hand. ;-) 
 
Annette Ochse 
 

 
 
Hallo, ik ben Annemieke Wonink.  
 
Als tiener wilde ik al graag weten hoe al die plantjes in de 
natuur heten en wat je er mee kunt. Maar wandelen met mijn 
oom, die er veel van wist, vond ik saai en ik onthield het niet. 
We bleven bij elk plantje staan, het schoot maar niet op. Moet 
je me nu zien!  
"Oh kijk, hier heb je veldkers. Lekker bij een eitje! En 
daar....hondsdraf, helpt goed bij hoest...".  
 
Een aantal jaren geleden nam iemand me mee naar een 

Gezond Verstand Avond, over gezonde en ongezonde vetten. Reuze interessant.  
Hier ontmoette ik mensen die ook verder keken dan hun neus lang was en vraagtekens 
zetten bij 'normale' dingen in onze maatschappij.  

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/BBCHistoricalFarmSeries
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Ik ging mee met wandelingen van Anneke, die liet zien welke planten in bos en berm eetbaar 
zijn. Ze vertelde enthousiast wat je er allemaal mee kunt doen. 
Ik had in het begin moeite om de planten in mijn eentje te herkennen. Maar na een aantal 
wandelingen waren er planten en gebruiksmogelijkheden die bleven hangen, omdat ze 
steeds aan de orde kwamen. Nu ben ik zelfs zover dat ik denk: ja, dat weet ik nu wel, er mag 
wat nieuws bij! 
Het lijkt me daarom erg leuk om met een groepje vaste mensen regelmatig te 'wandelen', te 
zien wat we tegen komen en zo onze kennis te vergroten. We kunnen elkaar wegwijs maken. 
In het begin kunnen alle bekende planten aan bod komen, dus ook mensen die er nog weinig 
van weten kunnen meedoen. Dan groeien we samen verder. Je verdiept je in een plant die 
dan groeit en kunt daar de anderen weer over vertellen. 
Ik vind het erg leuk als het niet alleen bij vertellen blijft. Daadwerkelijk iets met de planten 
doen en dat delen met elkaar werkt inspirerend.  
 
Vanaf het begin ben ik bij de studiegroep van ‘Project7-blad’ in Alkmaar, elke eerste 
zondagmiddag van de maand.  
Door daar samen dingen te doen ben ik thuis ook actiever aan de slag gegaan.  
Naast zelf bijvoorbeeld wasmiddel of kaas maken, plukken we ook samen wilde groenten en 
kruiden in de omgeving en maken daar gerechten mee. Thuis vind ik het nu heel gewoon om 
zevenblad en 
fluitenkruidblad als 
groente te gebruiken. 
Speenkruidblaadjes 
barsten van de vitamine 
C en gaan in de sla. Ons 
eten krijgt zo een veel 
hogere voedingswaarde.  
Lekker en gezond! 
En dan die thee die we 
zetten, met appeltjes en 
kruiden: super smakelijk. 
Thuis flink mee 
gevarieerd. Mijn favoriet 
is dennenthee met 
appel, kaneel en een 
stukje verse peper.  
Ik laat de brandnetel en 
munt bij de achterdeur 
lekker groeien. Dat wil zeggen: ik pluk er dagelijks van voor in de maaltijd, thee of een 
smoothie. 
 
In Friesland is al een wandelende studiegroep begonnen, dat vond ik te ver weg. In Noord-
Holland zijn vast ook genoeg mensen die daar zin in hebben. Annette uit Haarlem en ikzelf 
uit Limmen gaan op 18 april om 11 uur enthousiast van start in Bergen. Daar groeit veel 
daslook en uiteraard komen we nog veel meer lekkers en nuttigs tegen onderweg. 
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Als je zin hebt om 6x per jaar met ons op dinsdag op verschillende plekken door deze 
provincie te wandelen en van elkaar meer over eetbare en geneeskrachtige natuur te leren, 
geef je dan op via wandelendestudiegroepnh@gmail.com. 
 
Vriendelijke groet van Annemieke Wonink 
 

 

 
 
 

 
 

Op de website van Tuin & Balkon (https://www.tuinenbalkon.nl) stond een leuk 
artikel over smeerwortel. Met toestemming van Tuin & Balkon en van de 
schrijfster, Rianne van der Sar, plaatsen wij dit in de Gezond Verstand Lezingen 
Nieuwsbrief. 

 
Smeerwortel als gratis plantenvoeding 
RIANNE VAN DER SAR | 2 MAART 2015 

 
Waar ik kan help ik mijn planten, uiteraard op een natuurlijk manier, zo optimaal mogelijk te 
groeien en bloeien.  
Hiervoor gebruik ik onder meer smeerwortelconcentraat als gratis plantenvoeding.  
 

mailto:wandelendestudiegroepnh@gmail.com
https://www.tuinenbalkon.nl/
https://www.tuinenbalkon.nl/author/rianne
http://www.tuinenbalkon.nl/wp-content/uploads/2015/03/Symphytum_uplandicum_x_Bocking_142.jpg
http://www.tuinenbalkon.nl/wp-content/uploads/2015/03/Symphytum_uplandicum_x_Bocking_142.jpg
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 Smeerwortel is een waardevolle plant die je bijna in heel Nederland, bijvoorbeeld aan 
waterkanten en in bermen, tegenkomt.  
Smeerwortel trekt niet alleen bijen en andere 
bestuivende insecten aan, van het blad kun je ook in 
een paar eenvoudige stappen een vloeibare meststof 
maken.  
Rijk aan stikstof, kalium en fosfor.  
Ideaal als voeding voor je tomaten, komkommers, 
paprika’s en andere vruchtvormende of bloeiende 
planten. 
 
Smeerwortelconcentraat maak je als volgt: 
 

1. Pluk het blad van smeerwortel. 
2. Snij de bodem uit een plastic fles en vul het met het 

geplukte smeerwortelblad. Druk het blad stevig aan. 
Verzwaar het eventueel om het proces te versnellen. 

3. Zet de fles met dop ondersteboven en vul bij met 
water. 

4. Wanneer de bladeren in een bruine smurrie zijn 
veranderd, draai je de dop eraf en laat je de vloeistof 
in een schone fles lopen. Bereid je voor op de 
typische geur van meststoffen! Bewaar het 
smeerwortelconcentraat in een fles op een koele 
plaats. Draai de dop niet te stevig dicht omdat de 
vloeistof bij warm weer fermenteert. 

5. Mocht je een composthoop hebben, dan kun je de bladresten hier hun werk laten doen. Ze 
werken namelijk als activator en zorgen dat de composthoop sneller start met zijn 
opwarming en verwerking. 
 
Voor wat meer opbrengst kun je uiteraard ook een ton of grote plastic bak met een deksel 
gebruiken. Roer de inhoud dan regelmatig om. 
 
Vloeibare meststof aan het werk  
Verdun het smeerwortelconcentraat met water (1:10/1:15) en giet dit aan de voet van je 
planten.  
Zorg dat de grond eerst goed nat is, dat maakt het namelijk voor je planten makkelijker om 
het plantenmest op te nemen. 
 
Tips voor smeerwortel in je eigen moestuin  
Smeerwortel in je moestuin brengt veel voordelen met zich mee.  
Denk wel goed na over de plaats.  
Smeerwortel heeft namelijk diepe wortels en elk stukje wortel dat achterblijft, zorgt voor 
een nieuwe plant.  
Ook is het goed te kijken naar een soort dat zich niet gemakkelijk via zaad verspreid, 
bijvoorbeeld ‘Bocking 14’ (https://www.vreeken.nl/832870-russische-smeerwortel-
bocking-14). Hierdoor kun je de plant redelijk eenvoudig onder controle houden. 

https://www.vreeken.nl/832870-russische-smeerwortel-bocking-14
https://www.vreeken.nl/832870-russische-smeerwortel-bocking-14
https://www.vreeken.nl/832870-russische-smeerwortel-bocking-14
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Ik kijk uit naar jullie reacties! 
 
Rianne van der Sar 
 
Het hele artikel nalezen op de website van Tuin & Balkon: 
https://www.tuinenbalkon.nl/smeerwortel-als-gratis-plantenvoeding  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Als de hele omgeving nu had 
geweten hoe gezond dit is... 
 
Recent trof ik deze enorme hoeveelheid kiemen aan van de 
springbalsemien. 
In een leegstaande greppel, ernaast in de berm en langs een 
weg waar je gewoon kunt oogsten. 
Zo'n weg waar wel verkeer langs komt maar dat gebeurt ook 

https://www.tuinenbalkon.nl/smeerwortel-als-gratis-plantenvoeding
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langs kwekerijen en volkstuinen, dus geen drukke doorgaande autoweg. 
Veel mensen mopperen op deze 'exoten' want volgens hen horen springbalsemienen niet in 
ons land en ze groeien als kool. 
Ja, ja, ze groeien inderdaad als kool, begin met één plant in je tuin en het jaar erna kun je 
een kwekerij beginnen bij wijze van spreken. 
De naam 'springbalsemien' is ook een goede naam want de zaden springen tot meters ver in 

het najaar, overigens zijn deze ook eetbaar en 
smaken nootachtig. 
Bijen zijn blij met deze planten en ze bloeien 
schitterend. Mijn gedachte is dat je er dan beter 
maar positief gebruik van kunt maken, ons land 
staat er toch al vol mee. 
Maar nu de kiemen: op deze plek staan er zo 
onwijs veel, dat kunnen nooit allemaal planten 
worden. 
Als de hele omgeving nu had geweten dat deze 
kiemen eetbaar zijn en je er enkele aan een 
salade kunt toevoegen of een handje op een 
boterhammetje kaas, of... verzin het, dan hadden 
velen er qua gezonde voeding van kunnen 

profiteren. 
Nu groeit alles verder, sommige kiemen zijn al 
een stap verder in hun groei en beginnen al 
echte kleine plantjes te worden. 
Dit is zo vaak aan de hand, hele 
bevolkingsgroepen weten niet wat eetbaar is in 
hun eigen omgeving, rennen naar de winkel om 
een bakje kiemen te kopen terwijl het voor hun 
voeten/deur groeit. 
En daarom organiseren we nu wandelingen, 
studiegroepen en andere activiteiten om met 
elkaar deze kennis te delen. 
Daarom verzorgen we het 'Wekelijks recept' 
per mail gratis en voor niets waarbij we juist dit 
soort gewassen zelf gebruiken en zo hopen 
anderen te inspireren zodat zij het gaan 
herkennen en toepassen. 
Er kunnen andere tijden komen, pessimistisch ben ik absoluut niet maar beter mee dan om 
verlegen is mijn motto in dit geval ten aanzien van al deze oude kennis. 

Hip zijn we ook al niet, welnee, zo oubollig als maar zijn kan. 😊  
Onze voorouders en nog verder terug wisten het wel... 
Maar... als velen dit nu in de omgeving van deze plek hadden geweten hadden er een paar 
planten kunnen blijven staan voor een volgende oogst volgend jaar om deze tijd en hadden 
velen kunnen genieten. 
 
Anneke 
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Deze tekst staat in het maart/april 2017 nummer van het blad DE NATUUR UW 
ARTS van de Stichting Natuurlijk Welzijn www.natuurlijkwelzijn.org  
  

Een inkijkje in een alternatieve NATUURLIJK-keuken 

 
Vorig jaar waren mijn collega en ik op het 40 jaar Natuurlijk Welzijn-symposium in 
Driebergen. Daar lieten we ons een dagje inspireren rond de stand 
van zaken ‘qua regulier, complementair en alternatief’, om het zo 
maar even samen te vatten. Blij gemutst togen we weer richting 
Noord-Nederland omdat ons helder was geworden dat er gezien alle 
lezingen vele hoopvolle ontwikkelingen gaande zijn in het 
gezondheidsveld. Met als finale het prachtige initiatief Kinderbuik & 
Co, hulde! 
Wij zijn Rob Heiligers en Aafke Douma en we werken onder de naam 
NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei in en bij Groningen. Ons 
doel is mensen bewust en gezond te laten floreren, op natuurlijke 
wijze en in harmonie met het geheel. Dat doen we in onze praktijk, 
middels lezingen en bijeenkomsten, en in workshops rond o.a. 
Natuurlijk Genezen. Hier zijn we van harte mee bezig en we hebben 
er ook veel ‘succes’ mee, zowel in de resultaten binnen onze praktijk, 
als in feedback op bijeenkomsten en workshops. 
 

http://www.natuurlijkwelzijn.org/
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Voor de duidelijkheid, wij worden onder het kopje ‘alternatief’ geplaatst. Daarmee vallen we 
meteen buiten de gefinancierde GGZ (regulier en wetenschappelijk bewezen complementair 
JA, alternatief NEE) zoals die tijdens het symposium ook geformuleerd werd door Rogier 
Hoenders en zijn mooie initiatief 'Integrale Psychiatrie'. Ons werk is dus niet te declareren bij 
een ziektekostenverzekering. Wel is er een passende beroepsvereniging: CAT Collectief 
Alternatief Therapeuten. Dit is onze situatie nu. 
 
Achtergrond 
Zelf ben ik ooit drie keer uitgeloot voor de studie Medicijnen (en werd geen arts dus), 
studeerde kinderpsychologie en was ruim dertig jaar professioneel werkzaam als 
jeugdtheatermaker met educatieve voorstellingen rond psychologische thema’s. 
Mijn collega Aafke Douma, we vormen nu een maatschap, werkte als juridisch-
maatschappelijk werker bij diverse gemeentes, tot zij zo’n tien geleden weer ‘glashelder 
werd’ (helderziend, -voelend, -horend, -wetend). Van kinds af aan ‘zat dit er al in’, maar het 
werd indertijd door o.a. een stellige onderwijzeres de kop ingedrukt. Ruim vijf jaar geleden is 
onze samenwerking begonnen.  
Leuk toeval is dat we rond ons twintigste twee jaar lang in dezelfde straat in Groningen 
woonden en elkaar toen nimmer hebben ontmoet. Pas dertig jaar later werd dit wel een 
echte ontmoeting, en nu als collega’s dus. Aafke liet me onlangs overigens met de nodige 
humor weten ‘dat ik al zeventien keer arts ben geweest in vorige levens’. En ‘in dit leven is 
het niet de bedoeling om als universitair opgeleide dokter te gaan werken’. Het zij zo… 
 
Helder mag zijn dat in onze dagelijkse NATUURLIJK-praktijk spiritualiteit en intuïtieve, 
paranormale waarneming een essentiële rol spelen. En dat is soms lastig te verkopen naar 
allerlei officiële instanties, zij vinden ons wel ‘zeer alternatief’. Vandaar dat wij hebben 
besloten niet meer mee te doen aan alle strijd en administratieve rompslomp om erkend te 
worden/zijn, en onze eigen hartelijke weg te gaan. De cliënten weten ons overigens vanzelf 
te vinden. Zelden horen wij vragen over vergoedingen middels verzekeringen e.d. Zo zijn wij 
vrij om onze gedegen ‘eigen-wijze’ aanpak vorm te geven en uit te voeren. 
 
Ook hebben we eens aan wetenschappelijk onderzoek meegedaan, en daaruit volgde dat 
onze benadering ‘significant effectiever is dan gangbare behandelmethodes, en zeker verder 
onderzoek verdient’. Maar dat kwam er nooit van, kennelijk zijn wij voor academische 
onderzoekers toch niet zo aantrekkelijk? Mocht iemand in dit schrijven een mogelijk 
onderzoek zien? Van harte welkom! 
 
Aanpak 
Graag geven we nu een inkijkje in onze activiteiten, als inzichtelijk voorbeeld van ons 
‘alternatief’. Uiteraard zijn we goed geschoold en gecertificeerd in allerlei methoden van 
energetisch werk en alternatieve geneeswijzen, laat ik de merknamen achterwege laten. In 
onze optiek gaat alles over wat wij noemen Natuurlijk Genezen, hoe stimuleer je het 
zelfhelend vermogen zo dat iemand weer bewust gaat bloeien? De essentie in onze optiek is 
hierbij ‘AHA’: Adem, Hartenergie/Liefde en Aandacht. Met dit bewustzijnspalet is werkelijk 
alles mogelijk. 
 
Binnen onze praktijk zijn wonderlijke genezende effecten op te merken. Met onze 
mediamieke gaven (we werken altijd samen) kunnen wij de onderliggende oorzaak van 
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(fysieke en/of psychische) symptomen zien en behandelen. Hierdoor wordt als het ware de 
‘angel uit het probleem getrokken' en kan het zelfgenezend vermogen van een cliënt weer 
zijn/haar natuurlijke werk doen. Er komen veel mensen met onbestemde klachten, vaak 
hebben ze ook een heel medisch traject doorlopen. 
 
Energetisch 
Aafke heeft de gave glashelder aan te voelen en te zien wat er bij iemand speelt, en zo 
kunnen we zeer doelgericht iets betekenen. Geregeld komen we dan in generaties van 
voorouders terecht, soms blijkt er al honderden jaren geleden iets naars gebeurd te zijn wat 
van generatie op generatie is ‘doorgegeven’, en nu pas bij onze sessie helder in beeld komt. 
Door met onze energetische werkwijze dit systeem op te schonen en vooral ook de 
herinnering eraan uit familielijnen te halen zijn er enorme veranderingen mogelijk. Dit raakt 
enigszins aan systemisch werk met opstellingen e.d. Overigens gaat het soms ook heel 
anders… 
 
Enkele voorbeelden: iemand met dertig jaar zware hoofdpijnen voelt zich plots opgeknapt 
nadat een incestthema in de familie bewust is geworden en ‘verwijderd’. Iemand vol 
lusteloze vermoeidheid zit plots weer fluitend op de fiets nadat schuldgevoelens in 
generaties duidelijk zijn geworden en ‘opgeruimd’. Iemand die nog nooit een nacht heeft 
doorgeslapen kan dit nu wel nadat misbruik in het verre verleden zich heeft geopenbaard en 
is ‘opgeschoond’. Ook kunnen we via de ouders hun kinderen bereiken die dan bijv. geen 
last meer hebben van geluidsovergevoeligheid, depressieve gevoelens, weer rustig kunnen 
slapen, e.d. En er zijn er veel meer voorbeelden.  
Velerlei klachten lijken een dergelijke onderliggende oorzaak te hebben.  
Tegelijkertijd reageren (helderziend gezien) ook overledenen uit vorige generaties zeer 
positief (‘aan gene zijde speelt geen tijd’). Iedereen richt zich op, komt in zijn/haar kracht te 
staan en is los van het familietrauma. Zo kunnen ze nu eindelijk energetisch hun kinderen 
ondersteunen.  Cliënten kunnen als het ware weer leunen op een gezonde voorouderlijn, en 
wat een heerlijk gevoel blijkt dat te zijn! 
Dat we hiernaast ook allerlei fysieke tekorten energetisch testen en bijstellen (dat kan), 
mensen gerichte oefeningen aanleren, symbolen meegeven of samen met een cliënt 
‘gezonde dagdromen’ creëren is hier 
wellicht wat veel om verder over uit te 
weiden. Vaak is bij onze benadering één 
sessie voldoende, soms is er een tweede 
afspraak nodig, zelden hoeven we een 
derde keer af te spreken. Cliënten gaan 
weer stevig op eigen benen lopen, en dat is 
precies wat we beogen. We zeggen wel 
eens: mysterie en gezond verstand gaan 
hand in hand. Het werkt, en dat is zoals het 
is. 
 
Workshops en lezingen 
We geven ook workshops en 
lezingen/bijeenkomsten rond onze 
NATUURLIJK-visie. Workshops waar een 
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ieder vooral een ‘eigen-wijze’ manier van werken ontwikkelt, met inbegrip van alle eigen 
vermogens en talenten. Alles draait om ‘Bewustzijn & Bloei’, en dat is wat ons betreft beter 
benoemd dan termen als bewustwording en groei. Dan ben je er steeds nét niet, je moet het 
nog worden of er naartoe groeien. Ga eens uit van Gezond, Al Heel, je Bent het al, Zijn & 
Bloei. Alle genezing kan dan volledig natuurlijk tot je komen. Nogmaals, werkelijk alles is zo 
te behandelen, van kleine ongelukjes tot ernstige chronische klachten. 
Tot hier het inkijkje in onze NATUURLIJK-keuken, als hopelijk inspirerend voorbeeld van 
natuurlijk welzijn en hoe het ook kan. Aafke en ik zijn voor én/én: zowel regulier, 
complementair als alternatief, in innige samenwerking. Kinderbuik & Co vinden we bijv. een 
prachtig voorbeeld van hoe dit al gerealiseerd wordt. Eens hopen we hier in Noord-
Nederland aan een dergelijk initiatief mee te kunnen doen, daar staan we open voor. Mooi 
te vermelden is dat we in gesprek zijn met een jeugdpsychiater in Groningen om met onze 
aanpak mogelijk bij te kunnen dragen aan ‘integrale jeugdzorg’. 
 
Gaat onze nu zo alternatieve aanpak ooit eens verschuiven naar complementair of zelfs 
regulier? Of integreert alles binnen ‘spirituele wetenschap’? Zijn wij idealisten of voorlopers? 
We gaan het wel zien. Dank voor de aandacht en wie weet tot ziens. 
 
Rob Heiligers en Aafke Douma, februari 2017   
www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl  
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl/
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Gebraden vogeltjes komen niet op je bord vliegen 😉 
Wat mij kan verbazen is... 
 
Regelmatig krijg ik reacties zoals; 'Dat zou leuk zijn in onze omgeving', of; 'Als dit nu ook eens 
in onze omgeving kan gebeuren', of; 'Ik hoop dat iemand dit bij ons ook wil organiseren'... 
En dan doel ik op de wandelingen die wij organiseren middels de 'wandelende 
studiegroepen', gericht op 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 
Daarnaast doel ik op de studiegroepen met een 
vaste verblijfplaats. 
Allebei deze groepen draaien minimaal zesmaal 
per jaar en kunnen overal ontstaan. 
Daar waar deze groepen draaien is dit ontstaan 
omdat iemand het initiatief heeft genomen 
contact met ons op te nemen en de uitleg op te vragen per mail, die wij geheel vrijblijvend 
zenden. 
Dit geldt ook voor Gezond Verstand Lezingen-locaties; eens per maand staat er een lezing op 
de agenda, meestal op avonden, enkele locaties op de middag in het weekend. 
Dus... je kunt vrolijk blijven wachten en je steeds verlekkeren aan de gezellige middagen 
en/of avonden die anderen beleven... 
Of... je vraagt de uitleg en kijkt wie er in je omgeving zin heeft zich op te werpen of... je doet 

het zelf 😊  
Des te sneller beleef je dan die leuke momenten in eigen omgeving en kun je meepraten, 
ervaringen delen, in plaats van alleen maar 
roepen dat het te ver is, het leuk is maar niet bij 
jou, je mee zou willen doen maar dat niet lukt 
omdat het ver is, kortom alle mogelijke reacties 
hebben we al gezien in de afgelopen jaren maar... 
Ik weet het zeker: 
Gebraden vogeltjes komen niet zomaar 
aangevlogen! 
Echt niet! 
Wil je ergens informatie over ontvangen?  
Geheel vrijblijvend want wij wachten daarna altijd af of de persoon in kwestie zich weer 
melden zal.  
 
Anneke 
 
Anneke@project7-blad.nl  
www.project7-blad.nl  
 
 

 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Op haar facebookpagina (https://www.facebook.com/nelleke.bakker.54?fref=nf) plaatste 
Nelleke Bakker een stuk over de, in België verplichte, poliovaccinatie. Met toestemming 
van Nelleke plaatsen wij dit in de Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief. 
 

WAAROM WIJ DE POLIOVACCINATIE WEIGEREN!! 
(Dit betoog is geschreven voor een Belgische gezin dat de poliovaccinatie voor hun 
kinderen weigeren en dat tot aan de rechter willen uitvechten) 
 
Elke vorm van verplichte vaccinatie is een schending van één van de meest basale 
mensenrechten: het recht op lichamelijke integriteit. Dit betekent simpelweg: het recht van 
de overheid om zich met de mensen te bemoeien stopt bij hun huid. Elke vorm van 
verplichte medische behandeling zou zich moeten beperken tot zeer zeldzame en zeer 
individuele gevallen. Vaccinaties zijn noch zeldzaam, nog individueel. Om hiervoor de 
meeste basale mensenrechten te schenden moeten er dus wel bijzonder zwaarwegende 
redenen zijn. En die ontbreken totaal. 
Polio was 150 jaar geleden een zeer zeldzame aandoening, die beperkt bleef tot 
beroepsgroepen die met giftige chemicaliën werkten, zoals de smid en de leerlooier. 
In de late 19e eeuw vond de eerste uitbraak van polio plaats, in een gebied in de Verenigde 
Staten waar men een nieuw, op lood en arsenicum gebaseerd, bestrijdingsmiddel was gaan 
gebruiken. Het probleem werd genegeerd en dit bestrijdingsmiddel werd op veel plaatsen 
ingevoerd en overal waren direct uitbraken van polio. Men hoeft geen universitaire 
opleiding te hebben om het verband te zien, maar om economische en politieke redenen 
werd dit keer op keer genegeerd. Uiteindelijk verdween dit bestrijdingsmiddel grotendeels 

https://www.facebook.com/nelleke.bakker.54?fref=nf
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van de markt en werd vervangen door een “veel veiliger” middel: DDT. DDT werd overal 
gebruikt, van de landbouw en veeteelt, tot in huizen en scholen. En er kwamen meer en 
meer polio-uitbraken, die alleen in de zomer plaatsvonden (dit in tegenstelling tot andere 
ziekten, die vooral in de winter voorkomen). Ook werden rijke kinderen veel meer getroffen 
dan arme, omdat de rijken zich DDT konden veroorloven. De armen mepten de vliegen met 
een oude krant. 
Het was overduidelijk dat giftige stoffen de oorzaak waren van de verlammingen, maar 
politiek en economie waren belangrijker dan het welzijn van de bevolking.  
Eind 19e eeuw waren virussen ontdekt en sindsdien hebben dokters de sterkte neiging 
ontwikkeld om alles wat ze niet kunnen verklaren aan een virus toe te schrijven. Dus werd er 
gezocht naar een poliovirus. En er zijn ontelbare virussen, dus als je lang genoeg zoekt vindt 
je er wel eentje die bij je theorie past. En dus vond men een poliovirus. Maar er is nooit, op 
geen enkele manier, bewezen dat dit virus polio veroorzaakt. Het onderzoek dat hieraan ten 
grondslag ligt was van zo’n bedroevend slechte kwaliteit, dat een 13-jarige scholier er een 
slecht cijfer voor zou halen. Niettemin werd dit onderzoek gepresenteerd als een doorbraak 
en een vaccin liet niet lang op zich wachten. 
En sindsdien wordt ons verteld dat het poliovaccin ons van polio heeft bevrijd.  
Maar niets in minder waar. Polio verdween uit ons land (en het grootste deel van de wereld) 
om twee redenen. Ten eerste werd DDT en aanverwante bestrijdingsmiddelen verboden (in 
de paar landen waar DDT nog vrij verkrijgbaar is zijn opvallend veel gevallen van polio). Ten 
tweede ging men over op de oude truc van herdefiniëring. De criteria voor een 
poliodiagnose werden dusdanig opgeschroefd, dat dat alleen al zorgde voor een 95% afname 
in poliodiagnoses.  
Ook is het helaas een trieste mythe dat polio in ons land niet meer voorkomt. Ook hier is een 
truc toegepast: de truc van herbenoeming. Er zijn nu zo’n 70 diagnoses die 70 jaar geleden 
allemaal polio zouden zijn genoemd. Populaire diagnoses zijn aseptische meningitis, Guillain 
Barre syndroom, transverse myelitis, hersenverlamming of spierdystrofie. Of gewoon “non-
polio verlamming” of “acute slappe verlamming”. Hoeveel mensen er nu zijn met ziekten-
die-vroeger-bekend-stonden-als-polio kan niemand zeggen, maar het is ongetwijfeld een 
veelvoud van wat er 70 jaar geleden was. Dus wie zegt dat het poliovaccin ons land heeft 
bevrijd van polio kan er niet verder naast zitten. 
Het poliovaccin bevat ook een flink aantal stoffen die bekend staan als giftig. Formaldehyde, 
polysorbaat 80 en 2-phenoxyethanol zijn beruchte gifstoffen, die in het poliovaccin zitten. 
Van geen enkele van deze stoffen is goed onderzocht of ze veilig zijn voor injectie in 
kinderen, laat staan dat men heeft onderzocht wat de combinatie van al deze chemische 
stoffen doet. Veel ingrediënten van het vaccin worden niet eens vermeld in de bijsluiter, 
omdat dat geheim is. Dus wat er precies in zit is voor gewone mensen bijna onmogelijk te 
achterhalen. Gezien de hoeveelheid giftige stoffen die in het poliovaccin zitten kan dit alleen 
maar worden gezien als Russische roulette en wij wensen onze kinderen hier niet aan te 
laten deelnemen. 
“Maar artsen zouden deze vaccinatie niet geven als het niet veilig en effectief was. Artsen 
weten echt wel wat ze doen”. Dat is een veelgehoord argument, maar wie naar de 
geschiedenis van ons huidige medische model kijkt ziet dat de reputatie van artsen 
gebaseerd is op een mythe.  
Aderlaten was vroeger algemeen medische praktijk. Syfilis werd behandeld met kwik en 
astma met arsenicum. Artsen weigerden nog 20 jaar lang om hun handen te wassen nadat 
was aangetoond dat dit kraamvrouwenkoorts vermeed. Zwangere vrouwen kregen DES en 
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thalidomide en artsen bleven de laatste voorschrijven nadat vele misvormde kinderen 
werden geboren. In de jaren ’60 adviseerden artsen hun patiënten om te gaan roken, omdat 
dat zo ontspannend was. Diezelfde artsen schreven zoveel voorschriften voor Valium uit dat 
er een generatie aan verslaafde huisvrouwen ontstond. Ook was het routine om een 
röntgenfoto te nemen van zwangere vrouwen om te zien of het bekken breed genoeg was. 
Nadat was aangetoond dat dit leukemie veroorzaakte bij de baby’s gingen artsen nog 20 jaar 
door met deze praktijk. Artsen hebben vele decennia lang medicijnen voorgeschreven waar 
patiënten aan doodgingen en bleven deze voorschrijven tot de medicijnen van de markt 
werden gehaald. Vioxx en Avandia zijn twee voorbeelden die het nieuws hebben gehaald, 
maar er is een lange lijst van medicijnen die in stilte van de markt zijn gehaald. Toch blijven 
artsen zonden nadenken pillen voorschrijven. Antibiotica worden ook nog steeds 
voorgeschreven voor kleinigheden, waarbij ze niet nodig of niet werkzaam zijn. 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van de ergste blunders. De realiteit is dat artsen een 
gevaarlijke beroepsgroep zijn, die meestal geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. 
Dus een verplichte vaccinatie omdat artsen dat zo’n goed idee vinden is absurd. 
Dus waarom is er in België een verplichte poliovaccinatie? Omdat ons zo lang is verteld dat 
dit vaccin nodig is om polio uit te roeien of weg te houden, dat iedereen het is gaan geloven. 
Artsen, politici, rechters en bijna de hele bevolking GELOOFT dat dit vaccin belangrijk en 
nuttig is. Maar zoals met de meeste geloofsovertuigingen heeft dit met feiten helemaal niets 
te maken.  
 
Nu mag iedereen elke mogelijke geloofsovertuiging hebben en er naar handelen, maar in 
een democratie is het niet toegestaan om die geloofsovertuiging aan anderen op te leggen. 
Samengevat: de verplichte poliovaccinatie schendt een van de meest basale mensenrechten 
op grond van extreem slechte wetenschap en de geloofsovertuiging van een beroepsgroep 
met een bijzonder slechte reputatie. Het is hoog tijd dat deze schending van mensenrechten 
ophoudt en dat de beslissing over al dan niet tegen polio vaccineren geheel bij de ouders 
komt te liggen. Het is ons kind en het recht om beslissingen te nemen voor kinderen ligt bij 
de ouders en bij niemand anders. Niet bij de arts, niet bij de politici, niet bij de staat. Wij 
onderschrijven de geloofsovertuiging van de poliovaccinatie niet en wensen ons kind niet 
aan dit ritueel te onderwerpen.  
 
Een ieder die van mening is dat deze informatie niet klopt nodigen wij uit om te bewijzen dat 
we ongelijk hebben dat de poliovaccinatie op niet meer is gebaseerd dan een geloof. Tot die 
tijd heeft niemand het recht om ons te dwingen ons kind te vaccineren. Tenzij we België 
willen uitroepen tot een dictatuur. 
Democratie of dictatuur: aan u de keuze. 
 
Dit artikel nalezen op de facebookpagina van Nelleke Bakker: 
https://www.facebook.com/nelleke.bakker.54/posts/10212806394017151  
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/nelleke.bakker.54/posts/10212806394017151
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Om over na te denken... 
Wat voelt fijner? 
 
Op deze foto zie je brandneteltoppen en zevenblad. 
Deze groenten werden samen 
even gekookt en klaargemaakt 
zoals je dat met spinazie doet. 
Persoonlijk vind ik dit vele malen 
lekkerder, smakelijker dan de 
spinazie die je nu kunt kopen.  
Spinazie zelf gezaaid is anders, 
maar het gaat even om het 
volgende: 
wat voelt fijner? 
Wellicht gehaast naar een 
groenteboer, of een 
groenteafdeling in een 
supermarkt, groot 
winkelcentrum, veelal met de 
auto... 
Natuurlijk zijn er ook personen 
die met een paar passen lopen 
bij een groentewinkel zijn en nu wellicht denken... waar heeft ze het over? 
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Andere situatie... 
Even naar een mooi stukje natuur in je omgeving, dat kan zelfs in steden, of misschien nog 
wel gemakkelijker dan wie in de polders woont waar door monocultuur de omgeving niet 
meer is zoals die hoort te zijn.  
Denk ook aan bossen, bosranden met in de regel brandnetels en regelmatig ook zevenblad. 
Maar stel je even een mooi stukje voor in eigen omgeving waar je ook 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen kunt vinden. 
 
Wat geeft meer voldoening? 
Met de portemonnee in de hand wachten tot je aan de beurt bent en de vraag krijgen; 'Mag 
het een onsje meer zijn?' 
Of... even, al is het kort, genieten van het buiten zijn, even genieten van wat er nog meer 
groeit en bloeit en zo een maaltje oogsten? 
Thuisgekomen behandel je het verder hetzelfde. 
 
Slim is het een mogelijkheid mee te nemen waar je de oogst meteen inzet en dan ook op 
water. Een paar glazen potjes in een flessenrek, kistje of... In elk geval is het raadzaam zeker 
nu we richting de zomer gaan dat wat je geplukt hebt direct op water te plaatsen. 
Ook dat gaat een gewoonte worden als je daar een oplossing voor hebt gevonden en dat 
daar consequent voor gebruikt. 
Heerlijk om thuis te komen, nog in gedachten het moois de revue te laten passeren en je 
groente te wassen zoals je altijd doet. 
Feestje ;-) 
 
Waarmee ik niet zeg dat we niets meer kopen bij de groentewinkel, onzin natuurlijk. 
Het is zaak ook soorten te combineren maar daar kun je dan op inspelen bij je aankopen en 
je kunt bepaalde groentesoorten op voorraad nemen, geen gesneden handel kopen, het is 
veel gezonder zelf alles te verwerken en dan hoef je niet dagelijks naar een winkel maar kun 
je vaker genieten van de natuur en... 
 
Zo'n maaltijd geeft toch een energie :) 
Zeker weten!  
 
We hebben ervaring! 
 
 
Anneke 
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Locatie Maastricht West – lezing Chris Bartelds 
 
Het was 15 maart jl. weer een interessante lezing door Chris Bartelds.  
 
Het is heel goed als je ziek bent te weten wat je rechten zijn bij je medische behandeling(en). 
Er kunnen over jouw hoofd heen 
besluiten genomen worden 
door de heren medici zonder 
dat je weet waarom.  
Zeer belangrijk is het altijd te 
vragen naar het waarom, hoe en 
wat.  
Laat je nooit met een kluit in het 
riet sturen.  
Het is jouw lichaam en jouw 
leven. 
Beter is het nog je hierover te 
informeren als je nog gezond 
bent, zodat je niet overrompeld 
wordt als je onverhoopt 
(ernstig) ziek wordt.  
Dan ben je meteen een stuk 
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zwakker omdat je onder druk van de ziekte staat. 
 
Chris heeft een handzaam boekje geschreven over wilsverklaring behandelbeperking en/of 
behandelverbod: 'Wie zegt 'het is genoeg' als je zelf niet meer kunt praten?. 
 
Uit de ‘poster’ van de lezing van Chris: Chris verzorgt lezingen over de onbekende WGBO, die 
de patiënten rechten regelt. 
Belangrijke principes zijn: het recht op informatie, keuzerecht en beslisrecht. 
U heeft het recht om een schriftelijke wilsverklaring op te stellen en daarmee te voorkomen 
dat u wordt behandeld bij wilsonbekwaamheid (denk aan coma of dementie) 
Weet wat u kunt doen om te voorkomen dat u tegen uw zin wordt doorbehandeld. 
 
 
Op 22 april 2017 a.s. kunt u de lezing van Chris bijwonen op locatie Meppel. Zie de poster 
elders in deze nieuwsbrief. 
 
 
10 mei 2017 a.s. komt John Breukels, met de lezing 
‘Kinderen van de Nieuwe Tijd’ naar Maastricht West (zie 
poster elders in deze nieuwsbrief). 
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com  
 
 
Anneke Fokkema 
Facebook: https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-
Lezingen-Maastricht-West-475590869245464/?fref=ts  
 
 

 

mailto:gvl.maastrichtwest@gmail.com
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Maastricht-West-475590869245464/?fref=ts
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Maastricht-West-475590869245464/?fref=ts
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Natuurvereniging IJsselmonde, http://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl, zette 
een leuk stuk op haar website. Wat is in de natuur inheems of exoot?  
De redactie verzocht de natuurvereniging dit stuk te mogen plaatsen in de Gezond 
Verstand Lezingen Nieuwsbrief. De foto’s werden aangeleverd door Aart van Dragt. 
 

Inheems of exoot 
 
Mensen discrimineren niet alleen medemensen maar ook planten en dieren! 
Allochtonen of wel exoten worden door velen bestreden. Tamme kastanjers, Noorse 
esdoorns, damherten en moeflons moeten verdwijnen uit onze bossen en duinen. De door 
een jachtlustige koning in de vorige eeuw 
geherintroduceerde wilde varken en 
edelherten blijven als geliefd jachtwild 
nog buiten schot evenals de fazant en het 
konijn. Maar bij de vogelaars staat de in 
het wild voorkomende Nijlgans en 
Halsbandparkiet ter discussie. 
Maar wie zijn dan wel inheems? De in 
onze heemparken nog welig tierende 
akkeronkruiden onkruiden zijn eens door 
de mens samen met de granen hier heen 
gebracht. Moeten we dus de korenbloem 
en klaproos als exoot nawijzen? 
Gelukkig hebben floristen, eigenlijk als 
enige, de zaken op een rijtje gezet. 
Soorten die zich spontaan gedurende een reeks van jaren op meer dan een plaats hebben 
weten te handhaven en vermeerderen en daarbij een wel omschreven standplaats bezetten 
zijn ingeburgerd. Naast oorspronkelijk inheems, kent men twee kwaliteiten: Neofyten, zijn 
soorten die na het jaar 1500 zijn ingeburgerd. Archeofyten zijn planten die al eerder zijn 
ingeburgerd zoals de korenbloem. Alle drie de klassen worden tot de wilde flora van 
Nederland gerekend. Een Neofyt als kalmoes ( oorspronkelijk geneeskruid uit China) behoort 
tot de Nederlandse flora terwijl menig bosbouwer de tamme kastanjes als exoot vogelvrij 

verklaart. Beide zijn na 1500 ingevoerd en 
weten zich in het wild te handhaven. 
Dus hoe zit dat nu met bomen? 
 
Volgens de flora van Heukels is de Amerikaanse 
eik, Amerikaanse vogelkers, acacia, krent, 
tamme kastanje, vlinderstruik en krent 
ingeburgerd en de paardenkastanje en Noorse 
esdoorn nog niet. En wat doen we met soorten 
als gewone esdoorn, abeel, gele kornoelje, linde 
en andere bomen en struiken waaraan kan 
worden getwijfeld of deze nog in het wild 
voorkomen? 
Is het geen wilde soort meer, omdat ze zijn 

http://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/
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uitgestorven in het wild? Van de oorspronkelijke 30 oorspronkelijk (genetisch) inheemse 
boomsoorten zijn er 13 ofwel 43% uitgestorven of zeer zeldzaam! 11 soorten (37%) zijn (vrij) 
zeldzaam en 6 soorten (20%)zijn nog algemeen voorkomend. 
Voor bomen is er nog een probleem. Van verschillende soorten is bekend dat ze voor de 
ijstijden hier al voorkwamen. Behoort daarom bv. de Ginkgo en de Tulpenboom niet tot de 
zeer oorspronkelijk inheemse flora? Alleen zijn ze met hulp van de mens in onze streken 
terugkeert. Wie zich er in verdiept stuit nog op een ander aardig feit dat onze Amerikaanse 
eik, Amerikaanse vogelkers, appelbes en krent niet meer overeenstemmen met een huidige 
soort in hun oorsprongsgebied Noord Amerika. Aanpassing of evolutie! Mogen we het nu de 
Europese ondersoort noemen? 
 
Waarom is het onderscheid in inheems en niet inheems zo van belang? 
Insecten, schimmels en bacteriën vormen een aangepaste levensgemeenschap met een 
plant. Hoe langer de soort hier voorkomt des temeer soorten op de plant worden 
aangetroffen. Hierbij is een soort 
evenwichtssituatie gegroeid. Soorten 
waarbij de bijbehorende insecten enz. niet 
zijn mee geïmmigreerd doen het hier soms 
beter dan in hun oorsprong gebied. Dit kan 
gunstig zijn. Bv. De Robinia pseudoacacia 
groeit in Europa gezonder op als in zijn 
thuisland Noord Amerika omdat de 
gespecialiseerde houtboorders zijn achter 
gebleven. Zo’n soort heeft een voorsprong 
op de concurrentie en kan dan gaan 
overheersen. Voorbeelden daarvan zijn de 
Amerikaanse vogelkers (bospest), 
sneeuwbes en Japanse duizendknoop. In 
het algemeen vormen door de mens 
ingevoerde soorten een verrijking van het menselijk milieu. De stedelijke gebieden bieden 
zelfs voor het merendeel van onze inheemse boomsoorten een ongeschikt leefklimaat. Deze 
gebieden hebben ook weinig gemeen met hun natuurlijk biotoop. In (natuur-) gebieden of 
bij natuurontwikkelingsprojecten waar we streven van een zo gevarieerd mogelijke 
levensgemeenschap (zoveel mogelijk planten en dieren) is de genetische zuiverheid van een 
groot belang. De Stichting Bronnen te Nijmegen beijverd voor het kweken van betrouwbaar 
(genetisch zuiver) inheems plantmateriaal. 
 
Het artikel nalezen op de website van de Natuurvereniging IJsselmonde: 
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/inheems-of-exoot/  
 
 

 

https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/inheems-of-exoot/
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‘Wandelen met aandacht voor elkaar’ 
 

De tweede middag 'Wandelen met aandacht voor elkaar' is ook weer voorbij... De 
volgende is op dinsdagmiddag 25 april... 
 
En wat was het leuk op 29 maart :) 
 
Heerlijk met een aantal personen gestart bij Hotel Jans in 
Rijs waar we verzamelden en koffie of thee dronken.  
Daarna liepen we langs diverse eetbare planten waar 
toch even de aandacht op gevestigd was, daslook, bonte 
dovenetel, zevenblad, brandnetels, de kiemen van de 
springbalsemien en anderen, naar de kruidenwei.  
Het gesprek liep als vanzelf net als wijzelf. Oftewel 
duidelijk een voorbeeld van gelijkgestemden die elkaar 
aanvulden, toch ook nog verbaasd waren over bepaalde 
gebeurtenissen wereldwijd wat toch nog aanvullend 
bleek te zijn bij een aantal, kortom we konden over 'van 
alles en nog wat' spreken en ondertussen genoten we van dat wat we zagen.  
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Het mos, de mooie wandelpaden, de dennen, sparren en lariksen, we liepen naar het 
IJsselmeer waar we niet lang bleven omdat het daar toch wel koud was.  
Maar geen nood want het bos was 
dichtbij.  
Het Rijsterbos heeft een bijzondere sfeer en 
een aantal bijzondere krachtplekken die 
steeds weer een behoorlijke indruk maken 
op een ieder die daar aanwezig is.  
We zagen de kiemen van de beukennootjes, 
ook eetbaar :) en het ezelsbruggetje hoe je 
de naaldbomen kunt onderscheiden kwam 
ook voorbij.  
De D van den staat voor duo. De S van spar 
voor solo en de L voor lariks voor legio. (Dit 
voor wat betreft het aantal naalden in een 
'houdertje'.)  
 
We eindigden weer bij Hotel Jans en daar 
sloten we de middag af.  

Superdank aan allen die mee waren, deze middagen zijn voor mij ook 
vitamientjes.  
 
De volgende keer is op 25 april voor de liefhebbers.  
We verzamelen vanaf 13.30 uur bij Hotel Jans - Mientwei 1 - 8572 WB 
Rijs.  
We beginnen met koffie of thee en kunnen daar ook mee eindigen.  
De bijdrage aan de middag bedraagt 10 euro en consumpties zijn voor 
ieders eigen rekening.  

Het Rijsterbos en de kruidenwei ervoor, lenen zich uitstekend voor een mooie wandeling.  
Er is veel te zien en te bewonderen. 
 
Zin om op 25 april mee te gaan? 
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl 
Foto's: Anneke Bleeker. 
 

 

Column Ellen Vader 
WHO cares... 
 

Het recente persbericht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) met de titel: 
'Aan mazelen kun je doodgaan...', werd zoals verwacht in no-time door de media 
opgepikt en zonder kritische noot massaal verspreid (kranten-radio-tv). Met gevolg 
dat duizenden (vooral jonge) ouders gelijk in paniek schoten en zich op de sociale media 
stortten voor meer informatie en adviezen. 
 

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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Waterpokken, vijfde ziekte, zesde ziekte, roodvonk zijn ook vlekjesziekten en daar wordt niet 
tegen ingeënt. De angst daarvoor blijkt dan ook lang niet zo groot als de laatste tijd voor 
mazelen, een kinderziekte die toch ook in dezelfde groep valt. De marketinglobby van de 
farma heeft vrij recent mazelen tot 'gevaarlijke en zelfs dodelijke' ziekte gepromoveerd. Ten 
voordele van de omzetcijfers van het BMR-combivaccin? Een los mazelenvaccin is niet of 
nauwelijks meer op de markt... 
 
Het lijkt dan ook de grootste marketingtruc aller tijden: 
het binnen één generatie de  wereldbevolking weten te 
overtuigen van het feit dat kinderziektes levensgevaarlijk 
zijn. 
Volgens de WHO is vaccineren dan DE oplossing om 
mazelen te bestrijden (nog niet zo heel lang geleden als 
een normale, vrij milde kinderziekte beschouwd die bij het 
gezond opgroeien hoorde).   
'Onze' Nederlandse professor Ab Osterhaus (meerdere 
posten bij de WHO) deed ook een duit in het zakje: "De 
oudere generatie weet nog dat er kinderen aan mazelen 
doodgingen. Tegenwoordig zijn er mensen die denken dat 
het maar een kinderziekte is. Dat het wel gezond zal zijn voor ze."  
Dr. A.O.  zal dan niet op de hoogte zijn van de vorig jaar gepubliceerde studie uitgevoerd door 
zijn landgenoten en collega's uit het vak (RIVM medewerkers) met deze opmerkelijke 
conclusie: 'Het aantal sterfgevallen door mazelen rond de start van vaccineren in Nederland, 
bleek TE LAAG om een versneld tempo van de daling na het invoeren van het grootschalig 
vaccineren vast te stellen': http://thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-
3099%2816%2900027-X/ppt. 
Een kijkje achter de schermen over de achtergronden van dit, om de zoveel tijd 
terugkerende, media-offensief. 
Tijdens de mazelenepidemie halverwege 2013 trok het European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) - coördinerend met de WHO - aan de bel en deed een 
waarschuwing naar de lidstaten uitgaan, dat ze de nodige maatregelen MOESTEN nemen om 
de vaccinatiegraad te verhogen. Dit betekent dan ook dat al die grootschalige campagnes en 
media-aandacht met een bepaald vooropgezet doel naar buiten worden gebracht.  
Overheden en gezondheidsinstanties staan onder constante druk van de Wereld 
Gezondheids Organisatie, die de 194 lidstaten van de Verenigde Naties op gezette tijden 
opdraagt de beoogde mazelenvaccinatiegraad (95%) na te streven. De landen hebben hier 
dan ook voor getekend én betaald... 
Nederland betaalde in 2014 en 2015 een verplichte bijdrage aan de WHO van 5,9 miljoen 
euro per jaar. Plus een vrijwillige som van 14,2 miljoen euro per jaar tussen 2014 en 2017. 
België steunde de WHO tussen 2011 en 2015 met jaarlijkse bijdragen van 9 tot 15 miljoen 
euro.  
De belastingbetaler draagt dus een flink steentje bij om die gewenste vaccinatiegraad hoog 
te houden.... 
Interessante uitzending Arte TV van 4 april: De WHO - In de greep van de lobbyisten? (tot 3 
juli online – naar keuze Duits of Franstalig): http://www.arte.tv/guide/de/061650-000-
A/die-who-im-griff-der-lobbyisten 
 

http://thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)00027-X/ppt
http://thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)00027-X/ppt
http://www.arte.tv/guide/de/061650-000-A/die-who-im-griff-der-lobbyisten
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De grondlegger van de huidige marketingpraktijken had het 80 jaar geleden al door: 'Als je 
een leugen vaak genoeg blijft herhalen zullen de mensen het uiteindelijk gaan geloven als 
zijnde de waarheid' (Joseph Goebbels – minister van Volksvoorlichting en Propaganda). 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
http://www.vaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 

 

 

Column Bert Heintzberger (bio-energetisch tandarts) 

Koriander tinctuur in Nederland niet officieel meer 
verkrijgbaar 
Wat dat weer zegt over de toekomst van onze aarde. 
 
Een van de probaatste middelen om het lichaam te ontgiften van zware 
metalen is koriander. Koriander is bij uitstek in staat om die zware metalen 
ook uit de hersenen te verdrijven. Als laatste firma in Nederland is ook 
Holisan met de productie gestopt. Het werd niet meer verkocht. Wie weet 
tegenwoordig nog dat koriander bij uitstek geschikt is voor bestrijding van 
zware metalen? De fabrikant mag de niet wetenschappelijke werking  van 

http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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een product niet meer bij zijn producten vermelden. Vandaar. Een website in Engeland 
www.saleshealth.com verkoopt het nog wel. Daar kan men op de site lezen dat het 
uitermate geschikt is om zware metalen uit te drijven. 
En dan te weten dat dit een maatregel is die opgelegd is door de Europese unie. Nederland is 
trouwens weer het braafste jongetje van de klas. Al jaren achtereen zijn onze ministers van 
volksgezondheid lid van de antikwakzalvers club. Van vit C mag bijvoorbeeld niet gezegd 
worden dat het helpt bij griep. Net of de scheurbuik indertijd niet wetenschappelijk was. 
Hoe groot is de invloed van de farmaceutische industrie op de Eu? Is hier sprake van 
belangenverstrengeling? Omkoping? Over 10 jaar weet niemand meer waar additieven of 
natuurlijke middelen voor dienen. 
Misschien is het toch maar beter om te overwegen om uit de Eu te stappen? Er bestaan 
belangrijkere dingen als geld. Dan onze welvaart maar een tandje minder. 
In Nederland kan men koriander tinctuur nog bestellen op de volgende website: 
www.kaardeshop.nl of op de site van www.gezondaanhuis.nl . 
 
Waar hebben we die koriander voor nodig? 
Op de  site  van Dr. Mark Sircus verklaart hij dat elke chronische ziekte een gevolg is van een 
chemische, radioactieve en zware metalen toxische belasting. Men noemt het “chemische 
radioactiviteit”. De smog in China lijkt daar wel wat op. Maar hoe groot is de uitstoot hier? 
Enkele verontrustende gegevens  op deze site van hem zijn: 
In 1929 was de uitstoot in deze wereld van chemische en farmaceutische stoffen 1 miljoen 
ton per jaar. 
Dat is nu gestegen tot 400 miljoen ton per jaar. In de komende 10 jaar zal de wereld 
gezamenlijk 4 miljard ton per jaar gaan produceren! En dan hebben we het over de 
opwarming van de aarde als zoethoudertje. Trump gaat zich onttrekken aan de milieu 
afspraken, als er maar weer meer verdiend gaat worden. Lang voordat de aarde opgewarmd 
is, is het leven op deze planeet uitgestorven.  
Een grote factor hierin is de macht van de grote industrieën, die alleen maar in geld denken. 
Hoe meer winst hoe beter. Lees het boek van Peter C. Gøtzsche: Deadly Medicines and 
Organised Crime, how Big Pharma has corrupted healthcare. Hij omschrijft de 
farmaceutische industrie als maffia. Men schrikt zelfs niet voor moord terug. De helft van de 
jaarlijkse omzet van € 300 miljard wordt uitgegeven aan PR, een ander woord is omkoping. 
Professoren verdienen het meervoudige van hun salaris als ze bereid zijn hun handtekening 
te zetten onder een onderzoek uitgevoerd door de farmaceutische industrie. Waarschijnlijk 
hebben ze het niet eens gelezen. 
Zware metalen zijn de belangrijkste en schadelijkste onderdelen van die smog: lood, kwik, 
arsenicum, aluminium, koper, tin, antimoon, cadmium, palladium,  broom, bismuth en 
vanadium . (1) 
Aluminium zit in tandpasta en deodoranten. Arsenicum  zit in kippenvlees. Kippen groeien 
sneller door het arsenicum in hun voer. Cadmium zit in tabaksrook. Palladium vinden we in 
goud legeringen maar kan ook een belangrijk onderdeel zijn in chemokuren.  Chemokuren 
worden gewoon uitgeplast en komen in het riool terecht. Drinkwater is besmet met zware 
metalen (pesticiden uit de landbouw, kassenteelt en bollenteelt ) en alle medicijnen. 
Iedereen krijgt gratis de pil, cholesterolverlagers en bètablokkers etc. via het drinkwater 
binnen.  
Afgelopen jaar, vanaf medio augustus tot november/december, lijkt er een epidemie te 
heersen met als symptomen: een vol gevoel in de maagstreek met overgeven en later 

http://www.saleshealth.com/
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enorme diarree. Vooral koud voedsel, ook salade etc., valt heel slecht. Mensen worden zelfs 
in het ziekenhuis opgenomen. Lopen met plastic zakjes onder handbereik rond. Ik heb geen 
oorzaak kunnen vinden. Geen virus, geen bacterie en niet iets verkeerds gegeten tot het 
opviel dat ook de long heel zwak was. Een ingeving? Zware metalen, dat leek wel wat te 
doen. Toen was de gedachte aan chemtrails (3) niet zo raar. En het belangrijkste, ook 
effectief. In de VEGA test hoeven we dan niet verder te zoeken. Maar hoe komt dat dan in 
de maag en de darm? Drinkwater? Diep triest, ons drinkwater is besmet met zware metalen.  
 
Ik test het drinkwater geregeld, zo slecht als het nu is, heb ik het nog nooit getest.  
Een lijst van subklinische symptomen gerelateerd aan onze chemische  toxiciteit: 
Moe, traagheid, depressiviteit, hoofdpijn, allergieën, chronische infecties, dikwijls 
verkouden, nervositeit, plotseling opkomende angst, gevoelig voor parfums en luchtjes, 
geheugen verlies en gewrichtspijnen. 
 
Kortom alles. In dit alles neemt het kwik een belangrijke plaats in. Fluoride zorgt er nog eens 
extra voor dat zware metalen gemakkelijker opgenomen worden. Zie hier nog eens het 
artikel uitgevoerd door een groep mondhygiënistes in Nederland en gepubliceerd in ons blad 
(voor biologische tandartsen, en ook in deze nieuwsbrief (http://www.project7-
blad.nl/2017.03..37-GVL-NIEUWSBRIEF-03-37-LV.pdf): Is een gefluorideerd gebit 
vatbaarder voor erosie? De conclusie was : ja. Het fluoride bindt zich gemakkelijk aan het 
zware metaal (het kwik in de frisdrank, dat vrijkomt bij de bereiding van suiker uit 
maisstroop, googelen)  waardoor er een gehavend glazuur achterblijft, dat veel beter oplost 
in een zuur milieu. 
100 miljoen mensen in Amerika, meer dan de 1/3 van de populatie, lijden aan een 
chronische ziekte zoals astma, diabetes, kanker, hart- en nierziekten en artritis. Na hart- en 
vaatziekten staat kanker op de 2e plaats. Op de 3e plaats staat dood door bijwerkingen van 
medicijnen.  Onder kinderen van 1 tot 14 jaar is kanker nu de belangrijkste doodsoorzaak. 
Een onderzoek aan de Harvard Universiteit (4) heeft een verband aangetoond tussen 
gefluorideerd water en een toename van 700% van osteosarcoom bij jonge mensen als zij 
blootgesteld zijn aan gefluorideerd drinkwater in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Vooral is het 
verontrustend dat deze onderzoeksresultaten weggemoffeld zijn door professor Cheser 
Douglass, die ook adviseur bij Colgate is. 
 
Wat te denken van het officiële staatsonderzoek in Duitsland van 2003 tot 2006 tussen de 
groep gevaccineerden en niet gevaccineerden wat betreft de vermeende bijwerkingen van 
vaccins. De uitkomst van het onderzoek was dat er geen significant verschil was in de 
vermeende bijwerkingen tussen deze twee groepen tot grote teleurstelling van de 
tegenstanders van vaccinatie. Tot men 2 jaar later de hand wist te leggen op de 
onderzoeksresultaten ( 2). De groep niet ingeënten hadden beduidend veel minder last van 
allergieën, hooikoorts, eczemen, nikkelallergieën, logopedie en vele andere zaken. Alleen de 
2  groepen verschilden niet significant van elkaar. Men is toen zelf de resultaten in beeld 
gaan brengen. De officiële instanties hadden 2 trucs toegepast. 
1e truc: lopende het onderzoek kwam men er achter dat de kleine groep niet ingeënten voor 
een groot deel bestond uit immigranten.  Het onderzoek dreigde hoog significant in het 
voordeel van de niet ingeënten uit te pakken. Door bewijsmateriaal te vragen over het niet 
ingeënt zijn en omdat deze groep dat niet kon bewijzen, zijn deze kinderen uit het onderzoek 
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verwijderd. De toch al kleine groep werd daardoor zo klein, dat de resultaten van het 
onderzoek als toevallig, niet significant, konden worden afgedaan. 
2e truc: immigranten leggen een oproep gemakkelijker naast zich neer. Dat maakt de groep 
nog kleiner. Hiervoor moet een p factor worden toegepast, waardoor de groep in grote 
gecompenseerd moest worden. Dat is tot op heden niet gebeurd. 
 
In dit onderzoek worden essentiële voorwaarden waaraan een onderzoek moet voldoen met 
voeten getreden. Men mag nooit tijdens een onderzoek de parameters bijstellen om een 
onderzoek in een bepaalde richting te dringen. Indien een groep te klein wordt of te klein is, 
dan moet men gewoon meer kinderen gaan aanschrijven zodat de mogelijkheid gaat 
bestaan dat er een vergelijking mogelijk is. Zo worden we dus door de overheid 
gemanipuleerd. Bedenk dat ook inentingen belast zijn met toxische producten ter 
conservering zoals thiomersal (bevat kwik) en immuun stimulerende stoffen. 
 
De tweede kamer vindt dat ouders op een kinderopvang  geïnformeerd moeten worden als 
een kind niet ingeënt is. Wie moet er nu bang zijn, dat een kind ziek wordt? Als een kind toch 
ingeënt is, dan is dat kind toch beschermd? Het kind van een paar maanden oud, dat nog 
niet ingeënt is, heeft nog de antistoffen van de moeder.  De invloed van het RIVM ( indirect 
van de farmaceutische industrie ) op de kamer? Denkt een kamerlid zelf wel eens na? In een 
uitzending van Pauw ( ons moderne parlement ) rond eind november over inentingen wist 
een vertegenwoordiger van het RIVM niets anders te zeggen als dat vaccins veilig waren. 
Van een  Duits onderzoek wist ze niets vanaf. De tegenstanders wel. Vandaar dat ik het 
onderzoek maar even heb vermeld. De tegenstanders leken aan de winnende hand. De 
volgende dag verontschuldigde Pauw zich als een klein kind, dat de indruk gewekt werd door 
tegenstanders dat inentingen niet veilig waren. Hoe stevig is die op het matje geroepen? 
Volgens een recent rapport van de National Research Council zijn 70.000 chemische 
commerciële producten niet getest op neurotoxische effecten. 
 
Het Romeinse Rijk is ten onder gegaan door een chronische loodvergiftiging toen hun stenen 
aquaducten bekleed werden met lood. Denk aan krankzinnige keizers zoals Nero. 
Een tandarts met Alzheimer: ik ken die tandarts meer als 40 jaar. Hij is nu 75 jaar en kijkt 
alleen nog maar glazig voor zich uit. Af en toe een spoor van herkenning van mij. 30 jaar 
gleden vertelde ik hem al, dat hij zwaar belast was met kwik. Daar kwamen later nog epoxy 
harsen bij, opgelopen bij het bouwen van zijn boot. Zo’n 5 jaar geleden begon het, met een 
dramatische verslechtering in het laatste jaar. Kennelijk is het lichaam nog in staat om met 
een resterend hersenweefsel van 5% ( ?) nog redelijk te functioneren, maar daarna gaat het 
met elke procent verlies dramatisch snel achteruit. In het begin hebben we nog geprobeerd 
er wat aan te doen, maar de schade was al veel te groot.  
En dan heeft de overheid  het voor elkaar dat koriander (cilantris) tinctuur niet of nauwelijks 
meer is te verkrijgen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel verse koriander ( blad, steeltjes en 
wortel ) men dagelijks moet eten. Maar dat kon wel eens heel veel zijn. 
 
We zijn er niet in geslaagd om de mensheid uit te roeien met atoombommen, maar we gaan 
er in slagen door onze chemische pollutie. Zijn we het punt of no return al gepasseerd? 
Is er dan geen positief lichtpuntje meer? Ja zeker wel, maar niet voor de mensheid hier op 
deze aarde. De aarde heeft nog twee miljard jaar te gaan. Het heelal bestaat nu een dikke 10 
miljard jaar. Als al de kernfusie is opgebruikt dan zijn we 1012.  miljard jaar verder. DAN 
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DOOFT HET LICHT UIT. Dan is er geen leven zoals wij dat kennen meer mogelijk. Wat stelt de 
mensheid daarin voor? Misschien is het wel goed voor de aarde als de mensheid uitsterft? Is 
die soort wel zo geweldig als we denken aan de laatste 2 wereldoorlogen. Een figuur als 
Stalin, Mao. Wat er gebeurd is in Cambodja met de killing fields, Vietnam. Nu met Poetin, 
Trump,  Hillary Clinton. Syrië met Aleppo.  Wat er gebeurd is in Afrika met  de genociden. We 
kunnen blijven doorgaan. 
Zeker 99% van de mensheid wil dat niet en toch blijft het doorgaan. Wat stelt democratie 
nog voor? Wie heeft de werkelijke macht hier op aarde in handen? Laten we er maar van 
uitgaan, dat dat het geld is. En daar doet iedereen juist alles voor. Zo wordt iedereen 
gemanipuleerd. 
 
Is er dan echt geen enkel lichtpuntje meer? Ja zeker wel en nog wel een hele grote lichtpunt. 
Vanuit de kwantum fysica weten we dat boven de 4e dimensie van de tijd, de tijd ophoudt te 
bestaan. Al die niet materiële informatie die door goed willende mensen is gecreëerd in een 
of andere vorm van liefde gaat nooit verloren. Die niet materiële  informatie heeft geen 
begin en ook geen eind. Die informatie komt misschien nog eens ten goede aan een nieuwe 
vorm van leven op deze wereld. Maar laten we eens veel ruimer denken. Wat stelt de 
wereld nu voor in ons heelal? Denk eens aan andere planeten waar leven mogelijk is. 
Geleerden hebben uitgerekend dat als we alle sterren in onze melkwegstelsels  in ons heelal 
bij elkaar optellen, dan komen we uit op een astronomisch getal.  Als elke ster nu een kans 
van 1 op 5 heeft dat er een planeet rondcirkelt zoals de aarde dan houden we nog een 
gigantisch getal over. Om een voorstelling te geven hoeveel planeten dat dan zijn: meer als 
er zandkorrels zijn op onze aarde. Zo veel leven moet er in dit heelal zijn. 
Al onze positieve gedachten, al onze werkelijke liefde voor het welzijn voor onze medemens 
gaat nooit verloren en komt ten goede aan al die  planeten van ons universum.  
Ze komen ten goede aan al die universa die parallel aan ons universum bestaan. Aan al die 
miljarden universa die voor ons zijn geweest en aan al die miljarden universa die er nog gaan 
komen. Dat is een geweldige Kerstgedachte. (dit artikel verscheen eerder in het blad voor biologische 

tandartsen, rond de kerst 2016) Mooier kan het niet. De Messiah van Händel is één grote kreet 
voor vrede. Er is dus niets nieuws in wat wij nu meemaken. 
 
 
Referenties: 
 
(1) reeds in 1974 heeft de WHO een rapport uitgegeven dat toxische zware metalen voor 
82% verantwoordelijk zijn voor alle chronische ziekten. 
(2) Raum und Zeit april 2016 
(3) chemtrails: uitstoot van chemische ( meest zware metalen ) stoffen door vliegtuigen 
zogenaamd voor beheersing van het klimaat. Dit zijn dus niet de gewone condens strepen. 
(4) onderzoek aan de Harvard University,  openbaar gemaakt door de Washington Post en 
the Associated Press op 13 july, 2005 
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Nog een (extra) column van Arie de Groot: 
 

Wespen 
 
Dag lieve mensen 
Een verhaaltje over wespen. 
  

Mieren, hommels, wespen en de honingbij behoren tot de zelfde orde van 
vliesvleugeligen. 
Er zijn vele soorten wespen, veel hebben een legboor i.p.v. een angel. 
Sommige soorten worden door ons benut, bijvoorbeeld in de tuinbouw. 
Waar op of in de larven of eitjes van een parasiet een eitje gelegd word door bijv. een 
sluipwesp. 
Er zijn wespen die eitjes leggen in de eipakketjes van kakkerlakken. 
Deze methode is beter dan met vergif, omdat daarbij ook de nuttige insecten gedood 

worden. 
 
Waar wij het meeste ontzag voor hebben zijn natuurlijk de 
“limonade wespen”.   
De Duitse wesp vespula germanica en de gewone wesp 
vespula vulgaris. 
De koninginnen komen half maart tevoorschijn. 
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Ze zoeken dan een donkere plaats bijvoorbeeld een muizen holletje in de grond maar het 
kan ook in een haag zijn 
 
De gewone wesp is een cultuurvolger hij gedijt goed bij 
mensen in de buurt.  
Daar maken ze hun nest aan een balk in de garage of onder 
een dakpan o.i.d. 
Het nest van de Duitse wesp (die heeft drie stippen op zijn 
kop) is groter en geliger van kleur dan het nest van de gewone 
wesp, dat iets grijzer is. 
De gewone wesp heeft een soort ankertje op zijn voorhoofd. 
Ze maken een omhulsel om het nest van “papier” 
Ze knagen daarvoor hout, bijvoorbeeld van de schutting, af en 
mengen dat met speeksel. 
De koningin begint alleen, ze legt een paar eitjes en moet zelf prooien vangen voor de 

larven. 
Pas als deze larven verpopt zijn blijft de koningin thuis en 
zorgen de werksters verder voor het groeiende nest. 
In augustus zijn er 5000 tot 8000 wespen in het nest 
Bijen overwinteren als volk en beginnen in het voorjaar al 
met dit aantal.   
 
Om te groeien en spieren te ontwikkelen hebben we 
eiwitten nodig. 
Bijen voeren hun larven stuifmeel. 

Maar wespen voeren hun larven vlees van vliegen en rupsen ed. 
Als er een dier doodgaat word het kadaver opgeruimd door maden en die ontwikkelen zich 
tot vliegen. 
De wesp vangt een vlieg bijt de kop en vleugels eraf maar het borststuk met de spieren word 
aan de larven gevoerd. 
Met een wespen nest in je tuin word je dus niet geplaagd door vliegen. 
Maar als ik met een heggenschaar door een wespennest knip ben ik in levensgevaar. 
Door nu de vliegende koningin te vangen voorkom ik dus een wespennest. 
En hoef ik later niet duizenden wespen met vergif te doden omdat het nest op een plaats zit 
waar het overlast geeft. 
Vorig jaar “verdronken” veel wespennesten door de hevige regenbuien in het voorjaar. 
Blijkbaar hebben wespen ook een bewustzijn van hun omgeving, want dit jaar zie ik veel 
meer wespen koninginnen dan andere jaren. 
Het lijkt wel dat ze het tekort aan wespennesten van vorig jaar nu corrigeren. 
 
Als een luis sappen zuigt uit een plant poept het die suikers uit. 
Een tafel onder een struik met luizen plakt. 
De larven van een wesp “poepen ook suiker” 
De werksters eten dit als energie bron. 
Ze vliegen ook wel op schermbloemigen maar daar vangen ze ook veel prooien. 
De werksters van een honingbij werken op de nectar die ze verzamelen. 
In een wespenkolonie komt er een moment dat er te weinig larven zijn om de werksters te 



 

 
45 

voeden. 
Eerst zijn het vooral de mannetjes die op het fruit afkomen (als bijvoorbeeld de pruimen rijp 

zijn), want die verzorgen geen broed. 
Maar ook de werksters hebben honger en die gaan ook op 
zoek naar zoetigheid en vinden al snel onze zoete dranken. 
Dronken van al die suikers verzorgen ze de larven niet meer 
en het volk stort in elkaar. 
Na een nachtvorst is iedereen dood 
Behalve de bevruchte koninginnen en dat kunnen er wel 
tweehonderd zijn, die verschuilen zich in de winter in ons 
houthok o.i.d. 

 Hopelijk lukt het nu om minder boze gedachten naar wespen toe te zenden 
 
Liefs Arie de Groot 
 

 

 

 
 

Locatie Anna Paulowna 
 

Demonstratie Mediumschap 
 
Monic Bakker en Jolanda van Kampen zijn integere mediums die zowel 
in Nederland als in Engeland getraind zijn volgens de Engelse stijl.  
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Op dinsdag 11 april verzorgen ze een demonstratie-avond in Anna Paulowna, waarin ze op een 
lichte en liefdevolle manier contact maken met dierbaren uit de Spirituele Wereld. 
 

Het leven gaat aan de andere kant gewoon door, zonder de 
lichamelijke en mentale ongemakken en beperkingen.  
Mensen die ‘overgaan’ behouden hun persoonlijkheid, maar 
met veel meer inzicht en een groter, liefdevoller bewustzijn. 
  
Je dierbaren, familie, vrienden en kennissen zijn maar één 
gedachte verwijderd en komen met veel liefde en vaak met een 
mooie en ontroerende, persoonlijke boodschap. 
 
 
 
Dinsdag 11 april 2017 
De kantine van de IJsbaan 
Dr Olreelaan 1 
Anna Paulowna. 
 
 
 
 
Aanmelden : 

gezondverstandannapaulowna@gmail.com 
 
Carla Boon 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Avond-Anna-Paulowna-
650163255078474/?hc_ref=NEWSFEED  
 
 

 
 

Locatie Alkmaar – lezing Marina Schriek 
Zo af en toe gebeurt het dat er een wijziging in het programma is, 
zo ook deze maand. Voor diegenen die zich verheugd hadden op 

de komst van Aafke Douma en Rob Heiligers 
heb ik goed nieuws: zij komen in september! 
  

Waar gaan wij het dan over hebben op vrijdag 14 
april? Nou, over stress. U wel bekent. Marina 
Schriek is onze gastspreker en de titel van haar 
lezing is ‘Stress: vijand of bondgenoot?’. 
Zo zegt zij: “Stress is alles waar je een vervelend gevoel bij hebt in 
relatie tot jezelf”. En Marina weet waarover zij spreekt. Zelf heeft zij 
twee keer een burn-out mogen beleven.  

mailto:gezondverstandannapaulowna@gmail.com
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Avond-Anna-Paulowna-650163255078474/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Avond-Anna-Paulowna-650163255078474/?hc_ref=NEWSFEED
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Het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe zij eruit gekomen is. 
  
Voor Marina gold dat het roer radicaal om moest. En dat heeft zij met verve gedaan! 
Zij heeft de ICT-wereld achter zich gelaten en besloot met en voor mensen te gaan werken 
die in hetzelfde schuitje varen. In 2013 kwam haar eerste boek uit: ‘Gefeliciteerd met jouw 
burn-out’ en inmiddels is het een serie. 
Naast het schrijven verzorgd Marina workshops en inhouse-trainingen over ontslag, 

dreigend ontslag, stress, dis-balans, burn-out, 
depressie, scheiden, verlies, gezondheid, 
overgewicht, mentale fitheid, een gezonde leefstijl, 
gezonde voeding en allerhande veranderingen in het 
leven allemaal volgens de ‘Gefeliciteerd met…’ 
benadering en de door haarzelf ontwikkelde stralen-
methodiek. Deze feelgood boekenserie gaat over het 
weer in je kracht gaan staan tijdens of na een 
ontslag, burn-out, scheiding, relatieproblemen, 
verlies of depressie. 
  
Met passie spreekt zij over dit onderwerp en als 
geen ander weet zij hoe het erin sluipt. Zij legt u uit 
hoe de eerste signalen zich uiten, zodat u daar alert 
op wordt. Zowel bij uzelf en ook bij anderen om u 
heen. Tenslotte is het een proces waar u doorheen 
moet.. Wat de reden dan ook is van de 
teleurstellingen in uw leven, u groeit er altijd van. Als 
u ergens tegen aan ‘hikt’ en het er moeilijk mee 
hebt, nodigt dat uit tot ontwikkelen. Dit is het 
uitgangspunt van de boeken en de lezing die Marina 
verzorgt. Het gaat over omgaan met verandering en 
de uitnodiging die de huidige situatie u geeft om 
deze verandering in te zetten. Herkent u daar iets in, 
dan zal u heel veel plezier beleven aan en tot 
inzichten komen door het volgen van deze lezing. 

Graag tot 14 april. 
  
Een interview met het lokale tv-zender. 3.00 minuten: 
https://www.youtube.com/watch?v=m43dStb4Eyg. 
  

En hier de link naar haar boek. Het eerste deel kunt u hier inzien. 
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872541#.WNEPV7kzWM8 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Annette Ochse 
GVL Alkmaar 
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Alkmaar-
674850312603836/?ref=hl  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m43dStb4Eyg
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872541#.WNEPV7kzWM8
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
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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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