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Van de redactie 
Het is weer zover. Twee weken verder en hoppa…..de volgende nieuwsbrief moet 
klaargemaakt worden voor verzending. Telkens zijn we weer verbaasd hoeveel onderwerpen 
er klaar staan als het zover is. Natuurlijk, we 
zoeken gedurende de twee weken 
tussenpoze (de periode dat we het meeste 
werk verrichten aan de nieuwsbrief) naar 
leuke, interessante, opzienbarende, maar 
vooral naar ‘andere’ onderwerpen. Nieuws 
en wetenswaardigheden die niet 
vanzelfsprekend langskomen. Vaak pareltjes, 
mooie nieuwe zienswijzen, zaken die ons aan 
het denken zetten….. 
Hoe jammer is het eigenlijk dat het ‘gewone 
nieuws’ veelal alleen maar gaat over 
negatieve zaken, oorlogen, aanslagen, 
politiek (een apart, vaak negatief, 
onderwerp)…….en dan ook nog allemaal 
zaken waar we persoonlijk niets aan kunnen 
doen of veranderen….. 
Er zijn zoveel mooie dingen. Dingen waar mensen vrolijk van kunnen worden, zaken die 
mensen kritisch maken, zaken die ‘ons’ anders laten kijken naar de wereld om ons heen, 
dingen waar we onszelf mee kunnen (verder) ontwikkelen, soms ‘grote’ dingen, soms 

‘kleine’ zaken……..maar er is veel, heel veel…..we 
moeten er vaak alleen wat meer naar zoeken. 
Negatieve zaken, positieve zaken. Deze nieuwsbrief 
staan we (weer) uitgebreid stil bij het vraagstuk 
vaccinaties. 
Maar liefst een 4-tal bijdragen over vaccinaties en de 
vraagtekens die mensen toch zouden moeten zetten bij 
dit door de overheid en artsen zo vanzelfsprekend als 
goed gebrachte en geachte fenomeen.  
Negatief aan dit onderwerp. De alsmaar toenemende 
hoeveelheid ‘prikken’ die in steeds jongere kinderen 
worden gespoten. En het (doorgaans algemene) geloof 
dat dit alleen maar ‘goed’ is. Dat wij mensen de natuur 
‘verslaan’, dat ‘de wetenschap’ ‘slimmer’ is dan de 
natuur.  
De natuur die toch vooral grote gevaren met zich 
brengt, zoals ziektes, giftige planten, insecten die steken 
en allerlei ongemak of erger verspreiden. Het is toch 
opmerkelijk dat inmiddels al een aantal generaties (min 
of meer) angstig voor de natuur zijn. We leerden het op 

school, we leerden het van onze ouders, we leren het uit allerlei nieuws- en andere 
berichten. ‘kijk uit’, ‘pas op’, ‘er is een akelige nieuwe mug die …… verspreidt’.  
Natuur is leuk……achter het scherm van de televisie, of in een film, waar het ons verder geen 
kwaad kan doen……maar niet bij ons persoonlijk, daar moeten de meeste mensen (helaas) 
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niet aan denken. ‘Er zijn toch zoveel gevaarlijke dieren……’kijk uit voor de besjes, die mag je 
niet eten hoor, daar ga je dood aan’, ‘er zijn allemaal gevaarlijke bacterien die ons ziek 
(kunnen) maken’ (vergeten wordt dat wij niet kunnen bestaan zonder bacterien). 
Als je mensen ‘in het algemeen’ beluisterd vinden ze ‘de natuur’ een gevaarlijke metgezel, 
waar je met voorzichtigheid en angst mee om moet gaan. ‘De natuur’ zit toch eigenlijk vol 
met ziektes, giffen en andere gevaren. 
Maar wie of wat is het 
eigenlijk die ziektes, giffen 
en andere gevaren 
verspreidt? De natuur…..of 
de mens(heid) zelf?  
Positief aan de 
‘vaccinatiebijdragen’ is dat 
we zien dat steeds meer 
mensen kritisch kijken 
naar de door de overheid 
en artsen gebrachte 
zegeningen van vaccinatie. 
Natuurlijk, daarbij worden 
negatieve zaken naar 
voren gebracht, helaas, 
soms moet dat dan maar. 
Maar kijk eens naar een website als www.vaccinvrij.nl of de daaraan gekoppelde 
facebooksite https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/?fref=ts met al nagenoeg 
21.000 leden. Mensen die anders durven te kijken, zich willen informeren, mensen die niet 
meer klakkeloos aannemen wat ons van bovenaf wordt voorgespiegeld. Dat zijn positieve 
zaken. 
 
Maar deze nieuwsbrief bevat natuurlijk nog veel meer.  
Zoals gebruikelijk, daar is deze nieuwsbrief ooit voor opgezet, locatienieuws, w.o. weer een 
nieuwe locatie, aandacht voor lezingen, en een oproep vanuit locatie Zaltbommel, wie o wie 
wil deze locatie overnemen en voortzetten? 
Er is aandacht voor Project 7-blad studiegroepen, voor Prjocet 7-blad wandelende 
studiegroepen, er is aandacht voor de wandeling van 30 april a.s. in Groet/Schoorlsebos, 
waar Staatsbosbeheer een kaalslag wil bewerkstelligen. 
En nog meer… En weer veel posters om extra aandacht aan alle georganiseerde lezingen te 
geven. Kijk ze door, zie waar je interesse ligt en bezoek de lezingen……..ondersteun daarmee 
de sprekers en de locaties! Er wordt zoveel interessants en waardevols gedeeld! 
En hieronder, voor een mooi snel overzicht, de agenda van de lezingen voor de komende 
maanden. 
Veel leesplezier. 
 

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  
 

http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/?fref=ts
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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Op naar de 100… 
Deze uitspraak van mij is niet nieuw en ooit waren we de 90 voorbij. 
Er gebeurt veel, er is veel gebeurd, maar een feit is dat we explosief groeien met 
‘Project7-blad’. 
 
Zevenblad, voor de ene persoon een gruwel en voor 
de ander een weldaad! 

Dat zijn wij ook, zelfkennis 😉. 
Of men loopt met ons weg of men negeert ons, een 
gulden middenweg is er nauwelijks maar we zien dat 
er o zo veel mooie reacties zijn, in de mail, op 
Facebook en… niet onbelangrijk, eigenlijk het 
belangrijkste: daar waar we live met wie dan ook 
een aantal uren vullen. 
Of dat nu bij een GVL (Gezond Verstand Lezingen-
locatie) is, bij een studiegroep, bij een ‘wandelende 
studiegroep’, of tijdens incidentele wandelingen, maar de reacties zijn hartverwarmend en 
de mailtjes daarna voelen als vitamientjes. 
 

Op naar de 100… 
Deze uitspraak heb ik wat geuit tijdens de Gezond Verstand Avonden (het concept dat ik 
eind 2010 bedacht en vanaf dat moment ben gaan opbouwen met velen). 
De GVA zoals we dat concept noemden werd een Stichting, het groeide, groeide en groeide 
en uiteindelijk mochten we even over de 90 locaties tellen in het landelijk overzicht. 
Daarnaast draaiden er twee studiegroepen, organiseerden we ook wandelingen, maar deze 
‘tak’ bungelde er letterlijk bij als een afgebroken tak, hij kon verder niet groeien, we hadden 
geen tijd. 
Dat was simpelweg de reden: geen tijd. 
Dus het idee ontstond bij mij, het GVA-concept over te dragen en mijn aandacht te gaan 
richten op het uitbreiden van studiegroepen en bijpassende activiteiten. 
Bij deze groepen ligt de nadruk op natuurlijke onderwerpen, kennis delen vanuit de groepen, 
geen sprekers uitnodigen (incidenteel altijd leuk, maar niet zoals bij de lezingen-locaties). 

De overdracht was in september 2015 een feit en 
toen? 
Diverse locaties wilden graag terug en het enige 
wat nog restte was een oplossing bedenken. 
Dat was snel geregeld: we kregen hulp die we voor 
de overdracht niet hadden en er ontstonden heel 
veel andere mogelijkheden. 
 

Nu, april 2017… 
Het aantal locaties krabbelt weer omhoog op de 

ladder; met locatie Schoten - vlakbij Antwerpen meegeteld (viermaal per jaar een 
zaterdagmiddag) - kunnen we 18 locaties op de lat afstrepen. 
De 11e studiegroep is net een feit en wel bij Schoten in de buurt, dus we gaan de grens met 
België weer over, nu ook via deze tak, naar Halle-Zoersel en wel op 6 mei. 
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Deze eerste keer ben ik daar ook en wie interesse 
heeft kan mij mailen en ik zal je in contact brengen 
met de twee gastvrouwen. 
Even verder tellen: 18 GVL-locaties plus 11 
studiegroepen is 29. 
Zijn we er dan? 

Nee 😊! 
Er zijn nu 3 ‘wandelende studiegroepen’, 2 in 
Friesland en 1 in Noord-Holland. 
Nummer 4 start op 16 juli in Brabant, maar 
nummer 5 komt er ook aan. 
Dan tellen we verder 29 plus 5 is 34. 

Op naar de 100 😊! 
 
Lachen mag, maar als je zou weten hoeveel er in korte 
tijd is ontstaan en hoeveel personen om ons heen 
draaien, overwegen te starten, informatie aanvragen, 
dan kan het nog weleens verbazingwekkend snel gaan 
met het behalen van die ‘magische’ 100. 
 
Hoe leuk is het om met een groep te slenteren langs de 
‘onkruiden’, bomen, struiken en andere gewassen en 
samen uitvlooien wat eetbaar is? 
Dit zesmaal per jaar steeds op een andere locatie in een 
provincie? 

Dat is leuk; lees het verslag van Annemieke, zij is samen met Annette afgelopen dinsdag in 
Noord-Holland van start gegaan en Louise heeft spontaan op Facebook een verslag 
geschreven als deelneemster, waar wij om gevraagd hebben voor de nieuwsbrief. 
Want een deelneemster maakt niet zo’n leuk verslag als er niets aan is. 
 

Overigens: waar kun je voor deze prijs 
een cursus volgen? 
Minimaal zesmaal per jaar komen de leden van 
een ‘wandelende studiegroep’ bij elkaar. 
Deze dagen kosten 10 euro, dat is 60 euro als zij 
niet meer dan zes dagen samen aan de wandel 
gaan. 
Laten al die deelnemers dan ook ons gratis 
‘Wekelijks recept’ ontvangen, wat al een cursus 
op zich is. We verspreiden recepten met 
bekende groentesoorten aangevuld met ‘wilde’ groente, kruiden en eetbare bloemen. 
Afgelopen week kreeg ik een mailtje van iemand die mij vertelde dat ze door mijn duidelijke 
foto’s nu precies kon ontdekken waar de kiemen van de springbalsemien bij haar in de 
omgeving stonden. 
En… ze heeft deze durven oogsten en verwerken in de maaltijd. 
Dergelijke reacties krijgen we steeds vaker en dat deed mij bedenken dat deze wekelijkse 
mails al een cursus op zich is. 
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Ook mogen al deze ‘leden’ van de receptenmails ook nog een datum kiezen om te komen 
wandelen, dus live met mij aanschouwen wat eetbaar is. 
Zo bieden we zo langzamerhand complete cursussen aan, je moet de mails alleen wel 
gebruiken, de bijlagen printen en in een map doen en als je dan ook nog mee doet met zo’n 

studiegroep… binnen no-time kun je heel 
veel in de eigen keuken. 
 
Lezingen op de Gezond Verstand 
Lezingen-locaties ondersteunen met de 
onderwerpen die daar behandeld worden 
op een mooie manier de studiegroepen: 
samen hand in hand binnen ‘Project7-
blad’ werkt motiverend en we zorgen zo 
gezamenlijk voor een breed aanbod aan 
onderwerpen. 
Praktische onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld fermenteren, zie je niet op 
de agenda staan als lezing, wat uiteraard 
heel goed zou kunnen, maar het aanbod 
is er (nog) niet. 

Bij de studiegroepen heeft dit onderwerp al diverse malen op de agenda gestaan en maakte 
iedereen er meteen kennis mee. 
 
Al denkend afgelopen week kwam ik tot de conclusie dat we binnen ‘Project7-blad’ stiekem 
weg een heel pakket hebben dat we aanreiken. 
En… het is grote onzin dat niemand, goed ter been uiteraard, niet zou kunnen leren wat er 
eetbaar is in de eigen omgeving. 
Waarom blijven we dit nu zo 
promoten denk je wellicht? 
Omdat het oude kennis is!  
Wij zijn absoluut niet hip of trendy 
maar we reiken met velen aan wat 
heel normaal is om te weten, dat op 
zijn minst en nog leuker is het om 
ook zelf uit te voeren. 
 

Want stel dat… 
Stel dat de stroom een paar dagen 
uitvalt… 
Paniek alom bij het gros van de 
mensen.  
Hellup, de magnetron werkt niet 
meer!  
Om maar even een extreem slecht voorbeeld te noemen. (Alleen daarom zou je al stiekem 
wensen dat alles gaat veranderen, dan zijn we in één keer van al die ondingen af.) 

Maar…  ik weet dat ik nu wat over mij heen ga trekken als ik deze wens ga uiten 😉. 
“Geen stroom meer, stel je voor, doe normaal!” 
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Dit zet wel aan tot denken… hoe afhankelijk zijn we? Toch? 
Het is toch normaal dat we apparaten gebruiken? 
Zelfs om groente fijn te snijden zijn er prachtige elektrische apparaten; fijn snijden met een 
scherp mes op een houten snijplank kan ook heel geschikt. 

Wellicht is dat energetisch nog beter voor 
de groente, maar da’s weer een ander 
onderwerp. 
Maar zonder gekheid, wie van ons elk 
weekend het ‘Wekelijks recept’ ontvangt, 
meestal twee, soms drie in één mailtje, 
raden wij aan deze te printen en in 
insteekhoesjes in een map te doen. 
Je verzamelt een compleet gratis cursus 
met steeds voorbeelden van wat er op 
dat moment te scoren valt aan eetbare 
planten. Na een jaar heb je een greep uit 
elk seizoen. 
Is dat dan compleet? 
Welnee, bij lange na niet, want ik kan het 
op sommige momenten niet bijhouden 

zoveel als er dan beschikbaar is en ook wij kunnen niet meer dan dagelijks één maaltijd 
nuttigen, dus elk jaar zijn er weer soorten waar ik dan mijn aandacht op vestig. 
Maar na één jaar heb je een behoorlijke sortering om je aardig te kunnen redden. 
Mocht er wat gebeuren heb je altijd de informatie op papier, handig hè, voor als er geen 

stroom meer zou zijn? 😉 
 
Regeren is vooruitzien. In Den Haag maken ze daar een potje van dus binnen ‘Project7-blad’ 
proberen wij met alle locatiehouders, gastvrouwen 
en -heren van studiegroepen, met onze 
‘Wildplukgidsen’ die ook nog activiteiten 
presenteren naast al het bovengenoemde, in elk 
geval de goede informatie te delen waar jij en je 
naasten iets aan kunnen hebben. 
In tijden van nood kun je dat weer delen met 
degenen in je eigen omgeving die je wellicht nu 
gek aankijken maar let maar eens op… 
Als het echt nodig is dan gaat je buurvrouw die jou 
nu misschien uit zal lachen dan echt wel 
paardenbloemen eten! Ik weet het zeker! 
 
Project7-blad, de universiteit van het leven! 

Enne… op naar de 100 😊 
 
Anneke 
Gaasterland, 22 april 2017 
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Column Bert Heintzberger i.s.m. Frank Bleeker 
 
Historische gegevens tonen aan dat vaccins 
ons niet gered hebben 
 
Datum: 31 oktober 2013 
 
Door: Rich Stossel 
Vertaling: Frank Bleeker 
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 
 
Bron: www.naturalnews.com/042729 vaccines historical data decline in 
disease.html     
DISCLAIMER: Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van 
wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we 
ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral 
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten. 
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Beschermen vaccins, zoals men beweert, daadwerkelijk tegen virussen en ziekten? Als je 
alleen je nieuws en informatie via de mainstream media en educatieve bronnen krijgt, zal de 
vraag of vaccins effectief zijn zelfs nooit aan de orde zijn. Als je echter naar de historische 
gegevens over de werkzaamheid van vaccinaties kijkt, zul je zien dat ze gedurende de laatste 
honderd jaar helemaal niet verantwoordelijk zijn voor de daling van ziekten. 
 
Historisch bewijs 
Kijk eens naar de historische gegevens hieronder, die verschillende vaccinatieprogramma's 
tonen en de uitbraak van dezelfde ziekte, hetzij direct, hetzij een aantal jaren later. 
• In 1871-72 was in Engeland 98% van de bevolking tussen 2 en 50 jaar ingeënt tegen 
pokken, men beleefde echter de ergste pokkenuitbraak ooit, met 45.000 sterfgevallen. In 
dezelfde periode waren er in Duitsland, met een vaccinatiegraad van 96%, meer dan 125.000 
sterfgevallen door pokken. (De Hadwen Documents) 
• In Duitsland begon de verplichte massavaccinatie tegen difterie in 1940 en in1945 was het 
aantal difteriegevallen opgelopen van 40.000 tot 250.000. (Don ’t Get Stuck, Hannah Allen) 
• In 1967 werd Ghana mazelen-vrij verklaard door de World Health Organization nadat 96% 
van de bevolking was ingeënt. In 1972, maakte Ghana een van de ergste uitbarstingen van 
mazelen door met het hoogste sterftecijfer ooit. (Dr. H. Albonico, BMR vaccin Campagne in 
Zwitserland, maart 1990) 
• In de periode tussen 1970 en 1990 deden zich meer dan 200.000 gevallen van kinkhoest 
voor bij volledig gevaccineerde kinderen (Community Disease Surveillance Centre, UK) 
• In de jaren 70 bleek tijdens een tuberculose-vaccinproef in India waarbij 260.000 mensen 
betrokken waren, dat zich meer gevallen van tuberculose voordeden bij de groep 
gevaccineerden, dan bij de niet-gevaccineerden. (The Lancet 12/1/80 p73) 
• In 1977 getuigde Dr. Jonas Salk, die het eerste poliovaccin ontwikkelde, samen met andere 
wetenschappers dat de massale inenting tegen polio de oorzaak was van de meeste gevallen 
van polio in de VS sinds 1961. (Science 4/4/77 "Abstracts") 
• In 1979 stopte Zweden met het kinkhoest vaccin vanwege de ineffectiviteit ervan. Van de 
5.140 gevallen in 1978, werd vastgesteld dat 84% daarvan driemaal was gevaccineerd! (BMj 
283:696-697,1981) 
• Het februarinummer uit 1981 van de Journal of the American Medical Association meldde 
dat 90% van de verloskundigen en 66% van de kinderartsen weigerden het rubella vaccin te 
nemen. 
• In Oman vond tussen 1988 en 1989, een polio-uitbraak 
plaats onder duizenden volledig gevaccineerde kinderen. 
De regio met de hoogste besmettingsgraad had de 
hoogste vaccinatiegraad. De regio met het laagste aantal 
infecties had de laagste vaccinatiegraad. (The Lancet, 
21/9/91) 
• Uit een studie in het julinummer van 1994 van het New 
Enqland Journal of Medicine bleek dat meer dan 80% van 
de kinderen onder de 5 jaar die kinkhoest had opgelopen 
volledig was gevaccineerd. 
• In 1990 stond in de Journal of The American Medical 
Association een artikel over mazelen, waarin gemeld 
werd: 'Hoewel meer dan 95% van de schoolgaande 
kinderen in de VS is ingeënt tegen mazelen, blijven zich op scholen grote uitbarstingen van 
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mazelen voordoen en de meeste gevallen in deze situatie komen voor bij eerder 
gevaccineerde kinderen. "(JAMA, 21/11/90) 
Medische misleiding 
Dus wat zijn een paar van de werkelijke redenen voor de afname van ziekte in de vorige 
eeuw? Uit zijn boek Health and Healing (Gezondheid en Genezing), zei Dr. Andrew Weil dat 
het best met de volgende verklaring: 
"Wetenschappelijke geneeskunde heeft voor een aantal ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg eer geclaimd die het niet verdient”. 
De meeste mensen geloven dat de overwinning op de besmettelijke ziekten van de vorige 
eeuw kwam met de uitvinding van de inentingen. Sterker nog, cholera, tyfus, tetanus, difterie 
en kinkhoest, etc., waren al op hun retour voordat vaccins voor hen beschikbaar kwamen - 
het resultaat van betere methoden van waterzuivering, riolering, en de distributie van 
voedsel en water." 
 
 
Bronnen voor dit artikel zijn o.a.: 
 
• http://www.vaccinationdebate.net  
• http://www.naturalnews.com 
• Dr. Weil, Andrew. Health and Healing 2004 
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Locatiehouders Zaltbommel zoeken een opvolger… 
Wie o wie? 
Johan van der Kamp en Clementine Bergfeld zijn de gepassioneerde locatiehouders 
van Zaltbommel. Deze locatie draait al jaren als we terug gaan naar het begin op en 
wel naar 29 september 2011. 
 
Niels en Anja Sneyders organiseerden toen de 
eerste avond in Hurwenen, indertijd uiteraard 
vallend onder de vlag van Gezond Verstand 
Avonden. 
Dit concept was mijn initiatief. Eind 2010 
ontstond dit en Hurwenen was éen van de 
locaties waar ikzelf tweemaal achter elkaar de 
eerste avonden heb ingevuld. 
De eerste avond met mijn algemene 
‘waarschuwende lezing’ waarbij vaccinaties ook 
nog uitgebreid in beeld kwamen en de tweede 
avond op 27 oktober met mijn toen nog vrij 
nieuwe lezing over de eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden en bloemen. 
Hurwenen was een sfeervolle, goedlopende locatie in de mooie kerk en wij waren blij met 
Niels en Anja als locatiehouders. 
Alles verliep goed. Op een gegeven moment wilden Niels en Anja van locatie veranderen en 
verhuisden deze naar Zaltbommel, naar wederom een zeer sfeervol pand, op 29 mei 2014. 
Die avond sprak Juglen Zwaan, maar wij, Frank en ik waren daar wel bij aanwezig. 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en het duurde niet lang of Johan en Clementine 
vernamen dat Niels en Anja het stokje wel wilden overdragen en zo gebeurde het dat zij dat 
van hen overnamen. 
De locatie verhuisde nog een keer maar wel binnen Zaltbommel naar de huidige locatie, de 
Zaal van het Parochiecentrum van de Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat. 
 
Een jaar later hadden wij in september de Gezond Verstand Avonden overgedragen, maar 
locatie Zaltbommel haakte alweer snel bij ons aan onder de naam Gezond Verstand 
Lezingen, vallend onder ‘Project7-blad’. 
Johan en Clementine waren zo enthousiast; er kwam nog een locatie onder hun hoede, 
namelijk Kerk Avezaath. 
 
En nu? 
Clementine gaat ook een studiegroep draaien. Op 1 juni gaat zij van start, te Kapel Avezaath 
en ikzelf ben daar de eerste dag bij aanwezig. We gaan er samen een mooie middag van 
maken. De geneeskrachtige en eetbare kant van planten die we in hun prachtige tuin zullen 
aanschouwen. 
Drie ‘dingen’ wordt te druk, dus wie o wie? 
Wie heeft er zin om eens nader kennis met Johan en Clementine te maken en wellicht 
gastvrouw of gastheer van de locatie in Zaltbommel te worden? 
Deze locatie laten schieten is niet wat zij wensen, ook niet willen maar toch zou het heel fijn 
zijn als iemand anders, alleen of met z’n tweeën deze locatie wil voortzetten. 
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Zij blijven Kerk Avezaath runnen en de nieuwe studiegroep bij hen thuis. 
 
Wil je meer informatie? 
Mail Johan en Clementine:  
gvl.zaltbommel@gmail.com  
 
 

 
 

Column Ellen Vader 

Labgeknutsel... 

12-04-2017: Twee nieuwsberichten op één dag over hetzelfde 
onderwerp, het poliovaccin… 
 

Streng beveiligd lab, masker, handschoenen, beschermende kleding tijdens het blijkbaar 
risicovol ontwikkelen en produceren van vaccins. En dat spuiten ze dan in bij baby's en 
kinderen (6x polio in combivaccin op 2-3-4-11 maanden, 4 en 9 jaar)? 
 
1) Blunder laboratorium zorgt voor eerste poliogeval in jaren 
‘Een medewerker van het vaccin producerend bedrijf Bilthoven 
Biologicals (Bbio) in Bilthoven is tijdens een ‘technische handeling’ 
samen met een collega per ongeluk blootgesteld aan het poliovirus. Na 
controle bleek dat één van de twee betrokken mannen daardoor nu 
drager is van het poliovirus. Hij verblijft thuis in isolatie. Ons 
productieproces is aan strikte regels gebonden, zo’n virus kan niet 
ontsnappen uit het gebouw.’ http://www.ad.nl/nieuws/blunder-
laboratorium-zorgt-voor-eerste-poliogeval-in-jaren~a4becc63/  
Enkele kritische bedenkingen: ‘Het virus kan niet ontsnappen’, maar die 
persoon blijkt dus wel thuis te zijn, omringd door zijn huisgenoten.  
Het oraal vaccin staat erom bekend dat het virus via de ontlasting verspreid kan worden 
(zonder de persoon in kwestie ziek te maken). De extra vermelding in de nieuwsberichten: 
‘De laatste uitbraak was in 1992-1993 en trad op onder personen die zich om religieuze 
redenen niet lieten vaccineren’, behoeft enige nuancering. Tijdens de 1992 epidemie waren 
de eerste twee poliopatiënten (jongen van 14 jr. en 
verpleegster van 23 jr.), BEIDE waren wel 
gevaccineerde leden van religieuze groepering. Het 
RIVM geeft bij een eventuele uitbraak  de voorkeur 
aan een oraal poliovaccin.  
 
2) 10.000 euro voor 30 dagen isolatie in 
containerpark Universiteit Antwerpen 

 
‘Op de parking van het Universiteit Ziekenhuis van 
Antwerpen zullen dertig proefpersonen binnenkort 
een maand lang opgesloten zitten in 66 containers. 
Ze doen dat om een nieuw vaccin tegen kinderverlamming te testen. De proefpersonen 

mailto:gvl.zaltbommel@gmail.com
http://www.ad.nl/nieuws/blunder-laboratorium-zorgt-voor-eerste-poliogeval-in-jaren~a4becc63/
http://www.ad.nl/nieuws/blunder-laboratorium-zorgt-voor-eerste-poliogeval-in-jaren~a4becc63/
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krijgen in het containerdorp een levende, afgezwakte versie van het poliovirus ingeënt. 
Omdat het virus in het milieu zou kunnen terechtkomen door bijvoorbeeld de stoelgang van 
de proefpersonen of door menselijk contact, worden ze volledig afgesloten van de 
buitenwereld. Ze zullen tussen de 8.000 en 10.000 euro krijgen voor hun deelname. Belgen 
zullen alvast niet mogen meedoen. Enkel inwoners van landen waar de kinderen vroeger een 
zogeheten geïnactiveerd vaccin kregen, komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over Nederlanders of Denen. De proefpersonen zullen de fysieke en psychologische (!) testen 
met glans moeten doorstaan.’ 
https://nieuws.vtm.be/binnenland/10000-euro-voor-30-dagen-container  
Enkele kritische bedenkingen: in november 2015 (net anderhalf jaar geleden) werd bij de 
oproep door de Universiteit van Antwerpen helemaal niet gerept over isolatie gedurende de 
testperiode (proefpersonen konden gewoon naar huis en werk gaan). De vergoeding werd 
toen vastgesteld op 50 euro per controlemoment. De UA zocht toen met name vrijwilligers 
onder studenten van de Universiteit (500 in totaal – april 2017 resulterend in 30 personen 
met een beloning van 10.000 euro). Bron: UA (helaas van hun website verwijderd).  
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
http://www.vaccinvrij.nl/  
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

 
 

 

https://nieuws.vtm.be/binnenland/10000-euro-voor-30-dagen-container
http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Is dit voorjaar of is dit voorjaar? 😊 

Salade in voorjaarssfeer! 
 
Als basis sla (gekocht) en een appel in schijfjes en kleine stukjes 
toegevoegd samen met gehalveerde gekookte eieren. 
Aangevuld met de piepjonge blaadjes van de berk, moet je je voorstellen 
wat daar een energie in zit, plus bieslook, takjes hondsdraf (de bloempjes 
en blaadjes), de bloempjes van vergeet-mij-nietjes en een tweetal maartse 
viooltjes. Alles uit eigen tuin. 
Werk van groot naar klein, decoreer als laatste de kleine bloempjes op de 
sla. 
Dressing naar eigen keuze en je hebt een maaltijdsalade. 
Een krachtige maaltijd door de toegevoegde geoogste ingrediënten die 
konden groeien zoals zij dat prettig vonden. 
De sla zien wij als een vervoersmiddel, om een mooi geheel te presenteren en het smaakt 
samen met elkaar heerlijk. 
 

 

 

Locatie Etten-Leur - een gloednieuwe Project 7-blad 
Gezond Verstand Lezingen locatie 
-lezing Juglen Zwaan 
 
Jacques Lardenoy Selnature 
Etten-Leur, Noord-Brabant 
 

Gezond leven in deze moderne tijd 
Wat kun je doen om je gezondheid in eigen hand te nemen 
en te verbeteren? 
 
 Juglen Zwaan vertelt er op woensdag 10 mei over in 
onze Zaal Nieuwe Tijd in Etten-Leur.  
De lezing wordt door Praktijk Nieuwe Tijd georganiseerd in het kader van Project 7-blad, de 
Gezond Verstand lezingen. 

https://www.facebook.com/jacques.lardenoy?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Etten-Leur-Noord-Brabant-Netherlands/104336082940139
https://www.facebook.com/juglen.zwaan
https://www.facebook.com/zaalnieuwetijd/
https://www.facebook.com/praktijknieuwetijd/
https://www.facebook.com/Project-7-blad-870328323059625/
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Juglen verteld over de lezing: "Het leven verandert 
steeds sneller. De wereld van gisteren is vandaag alweer 
verouderd. We kunnen meestal niet anders dan met de 
stroom mee bewegen, ook al is dit niet altijd even 
gezond voor ons. Waar liggen nu de knelpunten en wat 
kunnen we wel doen om goed voor onszelf te zorgen? 
Wat kunnen we in de supermarkt beter laten staan? Wat 
kunnen we wel in ons mandje stoppen?"  
 
Juglen Zwaan is de initiatiefnemer van het 
gezondheidsplatform aHealthylife.nl.  
Deze site krijgt dagelijks honderdduizenden 
Nederlanders over de digitale vloer.  
Juglen houdt van positiviteit en groei.  
Hij gelooft dat gezonder leven voor iedereen mogelijk is.  
Tijdens zijn lezingen maakt hij bewust, maar reikt hij ook 
oplossingen aan zodat je naar huis gaat met handige 
tools voor een gezonder leven. 
 
Jacques Lardenoy 
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Succesvolle Wandelende Studiegroepen 
Derde 'Wandelende studiegroep' ook succesvol van start 
de kop is eraf! Feestje ☺ 
Zie het verslag elders in deze nieuwsbrief. 

 
Een hele enthousiaste mail ontvangen van de twee dames uit Noord-Holland die de eerste 

groep daar zijn gestart waarbij vanaf 11.00 uur 
tot... ergens in de middag de 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen centraal staan. 
 
We streven naar heel veel van deze groepen 
door het land heen want de deelnemers 
beleven samen een gezellige inspirerende en 
zeer waardevolle dag. 
Er draaien nu drie groepen, te weten twee in 
Friesland, een op woensdagen en een op 
zaterdagen. 
 
In N-H zijn dat de dinsdagen en alle groepen 
draaien minimaal zes dagen per jaar. 
De volgende keer in N-H is op 16 mei. 
De eerste keer kom ik bij nieuwe groepen, dit 

was in N-H niet nodig want de dames Annette en Annemieke zijn al zo verweven met 
'Project7-blad', ze kunnen de 'regels' wel dromen  
Bovendien draaien zij al langer als deelnemers mee binnen een paar groepen.  
 
Op 16 juli start in Brabant een 
groep, Hetty is de gastvrouw en de 
eerste keer ben ik aanwezig om alles 
toe te lichten en de dag in te vullen 
met mijn 'wandelende lezing', lees 
slenteren en veel stilstaan.  
De zondagen zijn dus door Hetty 
gekozen voor deze groep in Brabant. 
De datums staan inmiddels op onze 
site. 
 
Afgelopen zaterdag startte de tweede 
groep in Friesland waar Eva de 
gastvrouw van is en vanaf 13 mei , de 
tweede keer, draait zij deze groep zelf als 'haar groep', onder 'Project7-blad' en ook deze 
groep is super begonnen, diverse zeer enthousiaste deelnemers. 
 
De eerste groep in Friesland, op woensdagen, blijft onder mijn verantwoording draaien en we 
hebben nu twee heerlijke dagen mogen beleven, de volgende is op 17 mei. 
 

https://www.facebook.com/annette.ochse
https://www.facebook.com/Hettyyyyyy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014760647176
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Wandelen, dus slenteren en bukken, wellicht op de knieën, samen kennis delen, genieten, 
ergens even lekker zitten bij mooi weer, een dag compleet in het teken van wat eetbaar is en 
om ons heen groeit. 
 

Wie interesse heeft om meer over de bestaande groepen 
te weten kan mij mailen. 
Wie interesse heeft om vrijblijvend informatie te 
ontvangen om in eigen omgeving dit te laten ontstaan 
mag mij ook mailen. 
We sturen altijd vrijblijvend, zeuren niet of je wel wilt 
beginnen, kortom, wij wachten het af en zijn je graag van 
dienst met informatie. 
 
Anneke@project7-blad.nl  
www.project7-blad.nl  
Foto's: april 2012 Bergen: Anneke Bleeker  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATOXBdOSGrbR6KNI6fo8e68AOTT2b5oWkYLQQIlXdd7ODs0zUpX5NE-IlbV2uUMBbnvCKsecyjpnlhn01g0woMisdpJgunYV1SlaROXLD2zU1LxyPbTG-A02hbpWqyBaNKSohCn5-jANAz4AqHX9ohS7&enc=AZPZwLa6kzm10BuQlgYtQ2F4iwXlHeffkUhvxRyb4p9fMuCsMExQpDxwA90G5teG1BRsZ1JHlRjlVa1FobyxvlPOClYbyi5X0wYTT7rs9qCJQs_yTTvxSoa59P9UQAu_2qtK5fnD-Jd0B7Q9f_3lzP4-91xIFfbgvwt_dW2f5BbcvgEZq0QfD_tq3qhhD77onSzxPfmMAjNCTnMJynynjhaL&s=1
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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EXTRA Column Ellen Vader 

Wikken en wegen... 

 

Mama Pauline twijfelt... 
Dokter Jan weet het zeker … 
 

Hoe overtuig je een onzekere en twijfelde moeder van het nut van vaccineren? Nou, nodig 
haar gewoon uit voor een bezoekje aan de kinderafdeling van het ziekenhuis vol met zieke 
kindjes...  
http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/moet-ik-mijn-kind-wel-of-niet-laten-
vaccineren/  
Zo'n artikel in een populair blad als Oudersvannu is natuurlijk perfect, want daar bereik je 
alleen al een flinke groep aanstaande ouders mee... 
 
Wie is Pauline Bijster? 
Journaliste en moeder van 4 kinderen. Op 22 oktober vorig jaar 
schreef zij een blog over haar twijfels rondom het vaccineren van 
baby's. Daarop ontstond een twitterstorm, een uitzending van 
Arjan Lubach en werd ze uitgenodigd bij RTL Late Night. Gevolgd 
door een rondgang in het ziekenhuis. Ter info: Pauline blijkt niet 
tegen vaccineren te zijn. Haar eigen kinderen zijn ingeënt. De 
eerste drie volgens het normale programma, de vierde later. Zij 
twijfelt wel aan de hoeveelheid prikken, aan de ziektes waarvoor 
wordt ingeënt en de leeftijd waarop het programma begint.  
 
Wie is Jan Peter Rake? 
Kinderarts in het Martini Ziekenhuis Groningen. Met een uitgesproken mening over 
vaccineren en alternatieve geneeskunde. 
Dezelfde JPR die vaccinvrij een gif-gevoel-verhalen-verspreidende-organisatie noemde... 
Dezelfde JPR die vindt dat er een wettelijk verbod moet komen op alternatieve 
behandelwijzen bij kinderen onder de 12 jaar...  
Daarnaast is hij goed bevriend met Cees Renckens, ex-voorzitter en erelid van de Vereniging 
tegen Kwakzalverij.  
 
Enkele uitspraken van dr. Rake tijdens het bezoek met Pauline onder de loep genomen: 
→  Als de bijwerkingen nou heel erg waren, zou ik de twijfels die ouders hebben nog wel 
snappen. Zou hij de jaarrapportages van het Lareb dan niet kennen? Zou hij niet bekend zijn 
met het aantal door Lareb als ernstig beschouwde bijwerkingen (meer dan 100 per jaar)? Zou 
hij dan niet weten dat er gemiddeld 3 tot 10 kinderen sterven nà vaccinatie, jaar in jaar uit?  
→  Bijwerkingen zijn er – alles wat medisch is, heeft bijwerkingen – maar ze zijn wel klein en 
kortdurend ten opzichte van de ziektewinst. Nogal respectloos naar al die ouders van wie het 
kind is overleden of ernstig beschadigd is...  
→  Wij dokters zijn echt niet van “meer, meer, meer”, we zijn kritisch. Tja, de goed 
geïnformeerde ouders van vandaag de dag zijn ook kritisch, dokter... 
 

http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/moet-ik-mijn-kind-wel-of-niet-laten-vaccineren/
http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/moet-ik-mijn-kind-wel-of-niet-laten-vaccineren/
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Pauline lijkt na één gesprek volledig op één lijn met Jan Peter Rake te zitten. Maar als lezer 
maken we die transitie niet mee. Opvallend ook dat het RSV virus veel aandacht krijgt, een 
aandoening waar niet standaard tegen ingeënt wordt. Over opgenomen ongevaccineerde 
kinderen met mazelen, bof, rode hond wordt niet gerept (anders was dit wel breed 
uitgemeten).  
 
Definitie (Wikipedia): Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de 
belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door 
het bespelen van de publieke opinie.  
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
http://www.vaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Locatie Ried in Friesland… 
Locatie Ried is een Gezond Verstand Lezingen-locatie, 
waar elke eerste vrijdagavond van de maand een lezing 
wordt verzorgd. 
 
Ried, waar ligt dat? 
Ried is een dorp in de gemeente Franekeradeel; het ligt redelijk 
dichtbij Franeker. 

De sfeervolle locatie is gelegen in een voormalige melkfabriek maar 
de laatste melk ging hier al heel lang geleden voor de laatste keer 
de deur uit. 
Sjoukje van Schaik woont hier samen met haar partner en het pand 
heeft verschillende bestemmingen. 
Zij organiseren exposities, maar Sjoukje heeft hier ook haar praktijk 
homeopathie.  
Enkele jaren geleden was Sjoukje zelf locatiehoudster onder onze 
vlag, toen nog de Gezond Verstand Avonden genaamd.  In 

september 2015 hebben wij dit concept overgedragen aan anderen. 
Sjoukje was al eerder gestopt wegens omstandigheden maar in de jaren dat ze draaide heb 
ik ook met plezier gesproken op deze locatie en we hebben een keer een extra 
zondagmiddag ingelast waarbij ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal 
stonden. 
Na mijn lezing gingen we naar buiten om in de vrije 
natuur te kijken wat daar allemaal stond en de 
middag sloten we af met gezamenlijk kokkerellen en 
gezellig eten. 
 
Toen wij naar Friesland verhuisd waren besloot ik de 
lezingenlocatie in Alkmaar (die op de eerste 
zondagmiddag van de maand onder mijn 
verantwoording viel) te stoppen en om te zetten tot 

locatie voor een 
studiegroep. 
Inmiddels is al lang duidelijk dat dit succesvol draait, 
elke eerste zondagmiddag van de maand komt er een 
vaste kern naar de kantine bij de volkstuinen aan de 
Helderseweg, waar al veel mooie onderwerpen de 
revue passeerden. 
Mijn andere GVL-locatie heb ik met heel veel plezier 
overgedragen aan Annette Ochse, deze draait elke 
tweede vrijdagavond van de maand in Wijkcentrum 
Overdie, dichtbij Knooppunt Kooimeer aan het einde 
van de A9. Heel gunstig gelegen dus. 
 

Tijd om in Friesland een locatie te starten was mijn idee, dus ik koos voor Ried en na Sjoukje 
benaderd te hebben was dit snel beklonken. 
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Afgelopen februari was het een jaar 
geleden dat we hier begonnen. 
Hanneke, die in Alkmaar altijd bij de 
entree zat, verhuisde ook naar 
Friesland en nu wil het dat we samen 
weer in Ried onze rol verder 
vervullen. 
Hoe leuk kan het lopen? 
 
Ried is heel gemakkelijk te bereiken, 
ook vanuit Noord-Holland, dus hint, 

hint… 😉. 
Soms krijg ik weleens een reactie dat 
het onderwerp leuk is maar… 
Via de A7 rijd je richting Leeuwarden; 
bij Franeker de snelweg af, linksaf, 
onder de snelweg door, rotonde rechtdoor en rechts richting Ried. 
Paar kilometer verder en voilà… parkeren bij de kerk en op de hoek aan de andere kant van 
de straat is de locatie. 
Wij rijden ook een uur dus… ook deze locatie kan door meer belangstellenden bezocht 
worden. 
Afgelopen keer sprak Maarten Oversier en het onderwerp was: ‘Het medicijnwiel’. 
De sfeer was fantastisch en de reacties al net zo. 

Het was een bijzondere avond die ik 
niet eens probeer te beschrijven; dit 
zijn onderwerpen die moet je live 
meemaken. 
Maar het is beslist een aanrader als 
Maarten met dit, of één van zijn 
andere onderwerpen ergens op de 
agenda van een GVL-locatie staat en 
je bent in de gelegenheid om heen te 
gaan! 
Volgende keer, in mei en juni zijn we 
op de tweede vrijdagavond van de 
maand in Ried omdat we om de 
vakanties heen gepland hebben. 
Sjoukje van Schaik zal op 12 mei 
spreken over het boeiende 
onderwerp Homeopathie. 

Dit gaat zeker ook weer een bijzondere avond worden want dit is een onderwerp waar veel 
personen toch belangstelling voor hebben in deze huidige tijd met steeds meer de bewijzen 
dat ‘ziektes bestrijden’ niet de weg is en symptoombestrijding de achterdeur uit is. 
In juni, vrijdag de 9e, komt John Breukels uit Hoorn naar ons toe, ook daar verheugen wij ons 
zeer op. 
Juli en augustus slaan we over en in september verwachten we Peter Toonen. 
Het hele jaar is verder al lang besproken, zelfs tot en met februari 2018. 



 

 
22 

Ried, een klein lieflijk plaatsje, bij velen 
onbekend maar o zo gemakkelijk te 
bereiken en we mogen deze locatie wel 
bijzonder noemen als we bedenken waar 
allemaal al locaties zijn en zijn geweest. 
We hebben vele mooie, aparte, sfeervolle 
en bijzondere locaties gezien, Ried hoort 
daar zeker bij want in dergelijke panden 
kom je niet dagelijks. 
 
Wij, Sjoukje als eigenaresse en Hanneke en 
ik namens de GVL verwelkomen je graag. 
 
Anneke 
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Op yoo.rs een leuke blog over hoe mensen tot ‘wildplukken’ kunnen komen 
en interesse krijgen in ‘de andere kant van onze natuur’.  
Kunnen we niet zeggen: de natuur bestaat niet uit allemaal ongewenste zaken, maar juist uit 
heel veel dingen die ons helpen, gezonder kunnen maken en aan schatten die we weer 
moeten herontdekken? 

 
Hoe mijn "wilde" avontuur begon 

Nooit geweten dat je goudsbloemen kan eten is een boekje met 
wetenswaardigheden over bloemen en planten uit je directe omgeving. 
Het is geschreven door Anneke Bleeker en uitgegeven door 
succesboeken.nl 
 
Ik kreeg dit boekje van de schrijfster cadeau en door het lezen werd mijn 
interesse gewekt voor de wilde planten en bloemen die eetbaar zijn.  
Zo kwam ik in aanraking met het "wildplukken". 
(Waar ik in andere blogs over zal gaan schrijven.) 
 
Dit boekje bevat een schat aan informatie, op iedere bladzijde staan 

duidelijke foto's en tal van smaakvolle en 
toegankelijke recepten bij de boom en de planten die 
besproken worden. 
Het boekje is verdeeld in 11 hoofdstukken en begint met een heldere 
inleiding. 
In deze inleiding wordt de relatie tussen de bodem en onze gezondheid 
uitgelegd. 
 
De beuk, het look-zonder-look-, de veldsalie, de 
goudsbloem, het boerenwormkruid, 
de daglelie, de wilde marjolein, de teunisbloem en 
laurier komen allemaal aan bod. 

Ook is er een lijst met aanbevolen boeken te vinden achterin het boekje 
wat handig 
is om je verder te kunnen verdiepen. 
 
De schrijfster, Anneke Bleeker is ook  op yoors te vinden. 
Een mooie blog over kleefkruid lees je hier: 
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/kleefkruid-in-de-hoofdrol-bij-soepen-en-salades-
1486674743.html?Ysid=26683 
 
Piteke van der Meulen 
 
Het artikel nalezen op yoo.rs:  
https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/hoe-mijn-wilde-avontuur-begon-
1492372696.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=sumome_share 

http://yoo.rs/introduction/72338?Ysid=26683
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/kleefkruid-in-de-hoofdrol-bij-soepen-en-salades-1486674743.html?Ysid=26683
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/kleefkruid-in-de-hoofdrol-bij-soepen-en-salades-1486674743.html?Ysid=26683
https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/hoe-mijn-wilde-avontuur-begon-1492372696.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/hoe-mijn-wilde-avontuur-begon-1492372696.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/hoe-mijn-wilde-avontuur-begon-1492372696.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
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Schoorlsebos Groet moet blijven 
Het gaat steeds leuker worden!!! 

Zondagmiddag 30 april ☺ 
 
Naast het wandelen in groepen waarbij informatie rond 'wilde' groenten, kruiden en eetbare 
bloemen centraal staat, naast andere info passend bij de middag, kunnen personen die niet 
kunnen of willen wandelen maar wel hun sympathie willen komen betuigen aan 
het Schoorlsebosmoetblijven Groet een lezing volgen en/of de expositie bewonderen 
waaraan zelfs iemand uit Limburg mee doet, namelijk Ruud Snijders, partner van Marijke 
Stokking.  
Zij komt ons team versterken om informatie te delen voor één van de groepen. 
 
Marijke is samen met Patty V DeZilverlinde gastvrouw van een studiegroep binnen 'Project7-
blad'. 
Marijke van locatie Montfort (L.) en Patty van Westknollendam (N-H). 
 
Er komen wandelaars uit diverse delen van het land.  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014335534088
https://www.facebook.com/marijkestokking
https://www.facebook.com/marijkestokking
https://www.facebook.com/casacava.nl
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Voor dit onderdeel graag opgeven bij mij:  
Anneke@project7-blad.nl  
 
We willen de middag, nadat alle groepen terug zijn, afsluiten in het kerkje van Groet waar 
tevens de expositie te bekijken valt. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Ongelooflijk verontrustende animatiefilmpje laat 
zien hoe vaccins echt gemaakt worden ...  
WAARSCHUWING: je maag zal ervan omkeren! 
 

Datum: 5 april 2017 
 

Door: Mike Adams, the Health Ranger 

 

Vertaling: Frank Bleeker 
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 

Bron: http://newstarget.com/2017-04-05-disturbing-animation-reveals-how-vaccines-are-really-made-warning-it-will-
turn-your-stomach.html  
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde 
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op 
omstandigheden in de Verenigde Staten. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://newstarget.com/2017-04-05-disturbing-animation-reveals-how-vaccines-are-really-made-warning-it-will-turn-your-stomach.html
http://newstarget.com/2017-04-05-disturbing-animation-reveals-how-vaccines-are-really-made-warning-it-will-turn-your-stomach.html
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Is het niet interessant te zien hoe zovelen de ingrediënten van de boodschappen die zij 
kopen onderzoeken, terwijl zij toestaan dat zij met vaccins worden geïnjecteerd waarvan zij 
geen flauw idee hebben uit welke ingrediënten die bestaan?  
 
Vaccins worden met opzet gemaakt uit allerlei bizarre ingrediënten, zo bevestigen de CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention). Deze ingrediënten bevatten toxische zware 
metalen, dierlijke bloedbestanddelen, menselijk foetaal weefsel, apenniercellen, ontsteking 
veroorzakende chemicaliën die zenuwcellen beschadigen, chemische conserveermiddelen, 
smaakversterkers (zoals mono-natriumglutamaat (E621) en veel meer. 
 
Nog schokkender: de manier waarop vaccins worden geproduceerd is niet alleen walgelijk, 
het is onmenselijk! 
Wist je dat Afrikaanse Groene Meerkatten (vervetapen of grivetapen (Chlorocebus)) 
opgroeien in kooien, worden geïnfecteerd met een ziekte, vermoord worden door de 
medicijnproducenten, waarna hun organen worden geoogst om zieke nieren te verzamelen 
die gebruikt worden om het pokkenvaccin te maken? 
 
Wist je dat het waterpokkenvaccin wordt 
gemaakt door gebruik te maken van 
menselijk weefsel dat wordt ‘geoogst’ van 
geaborteerde menselijke baby’s?  
Wist je dat de abortusindustrie en de 
vaccinindustrie zorgen voor een constante 
stroom van geaborteerde baby-onderdelen 
naar de vaccinproducenten om de fabrieken 
draaiend te houden? 
 
Als dit alles als een schok voor je is zou je 
het korte animatiefilmpje moeten bekijken 
waarin wordt uitgelegd hoe vaccins echt 
gemaakt worden. De CDC hopen trouwens dat je hiervan niet wijzer wordt. Dat is ook de 
reden waarom je het alleen hier ziet: (klik op de foto voor de link en het filmpje) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.naturalnews.com/2017-03-06-cdc-document-bombshell-reveals-list-of-all-vaccine-excipients-including-african-green-monkey-kidney-cells-and-fibroblast-cells-from-aborted-human-fetuses-see-the-complete-list.html
http://heavymetals.news/
http://heavymetals.news/
http://www.naturalnews.com/2017-03-13-science-fact-chicken-pox-vaccine-is-made-with-human-embryonic-lung-cell-cultures-and-human-diploid-cell-cultures-from-aborted-fetal-tissue.html
https://vimeo.com/211737394
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Groentesoep aangevuld met 'wilde' groenten... 
 

Een pan groentesoep, een dag van te 
voren gekookt om te presenteren voor 
een groot gezelschap met: uitjes, wortels, 
knolselderij, rode bietjes en rode paprika. 
Keltisch zeezout, kerrie en witte peper.  
Als basis roomboter om de uitjes in te 
fruiten, hiermee begonnen. 
Daarna de stevige groentesoorten zoals 
wortels in plakjes en knolselderij in kleine 
blokjes toegevoegd samen met water. 
Zout en de kruiden gingen er ook bij en 
als één na laatste de paprika in kleine 
stukjes en als laatste de rode bietjes in 
kleine blokjes. 
We kookten een royale pan waar totaal 
vier liter water in ging naast alle 
ingrediënten. 
Een stevige soep die zo al heerlijk is maar 
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we maakten de soep de dag erna af met 'wilde' groenten. 
We voegden toe: zevenblad, fluitenkruidblad, daslookblad, kleefkruidtoppen en maggi 
(lavas). 
Deze 'wilde' groenten werden gesneden en op het laatste moment aan de pan toegevoegd. 
Nog even laten staan zodat de groente ietsje gaart.  
Een krachtige gezonde soep waar je energie van krijgt en helemaal als je deze met een 
gezellige groep kunt delen. 
 
Anneke 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Even terug in de tijd.  
Sommige stukken en stukjes verdienen het om blijvend of nogmaals aandacht aan 
te besteden. In de nieuwsbrief van april 2016  
(http://www.project7-blad.nl/2016.04.13-GVL-NIEUWSBRIEF-04-13-LV1.pdf) werd 
anoniem een bijdrage aangeleverd, een bijdrage dat meer dan het lezen waard is… 
De redactie ‘gooit’ dit artikel in de herhaling. 

 

http://www.project7-blad.nl/2016.04.13-GVL-NIEUWSBRIEF-04-13-LV1.pdf
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Jane Doe 
Op weg naar jezelf. 
Ooit voerde ik een sollicitatiegesprek met een jonge vrouw. Toen ze binnenkwam zag ik dat 
ze leuk was opgemaakt, nagels gelakt en haar haren zaten super. Ze had mooie, passende 
kleding aan voor de gelegenheid. Een plaatje dat helemaal klopte. 
We begonnen het gesprek en gaandeweg begreep ik, dat haar verschijning mij enigszins in de 
luren had gelegd. Ze was beleefd, bijzonder aardig én had de vereiste kennis in huis. Toch had 
ik ergens in de uithoeken van mijn hersenen het onbehaaglijke gevoel dat ik op de een of 
andere manier tekortschoot. Hoe dan? Ik kon de vinger er niet opleggen. Het was mijn 
gevoel, dat maar niet weg wilde gaan. Het gaat er hier om dat je jezelf vergelijkt met een 
ander. Jij komt er altijd bekaaid van af. Deze zelfkritiek is niet nodig. Sterker nog, het leidt tot 
niets positiefs, niets goeds voor het zelf. Het zelf, dat ben jij, jouw wezen. 
Enfin, deze jongedame was de keuze van de selectie commissie en zo kwam ze bij ons in 
dienst. Toen ik op een voor haar onverwacht moment de afdeling opliep waar zij ook was op 
dat moment, verschoot ze van kleur en raakte helemaal in de stress. Toen ik haar vroeg wat 
er was, bekende ze dat ze medicijnen gebruikte voor een fysiek ongemak. Ze was bang dat ik 
nu wel anders over haar zou denken en dat ze weg zou moeten. Deze overtuiging was in haar 
“geïnstalleerd” door een voorval van enkele jaren geleden, dat voor haar traumatisch was: de 
vrij ongenuanceerde mening van iemand over haar fysieke conditie en het medicijngebruik 
daarvoor. 
Het was echt een punt voor haar. Ze was ervan overtuigd dat zij iets verkeerds had gedaan en 
dat gaf haar stress. Nadat ik haar kon geruststellen, haar had verzekerd dat er geen reden 
was voor ontslag en dat het al vervelend genoeg was om in die situatie te zitten, kalmeerde 
ze.  
Waar verhaal? Misschien. Hoe dan ook, het gaat hier beslist niet over de inhoud van het 
verhaal. Dat dient alleen als een illustratie van iets wat we allemaal hebben en wat we 
allemaal doen. Waarover gaat het? Het gaat erom, dat we allemaal overtuigingen in ons 
hebben geïnstalleerd, die we zelf niet als zodanig herkennen. Die overtuigingen runnen ons 
leven. Het zijn een soort van affirmaties die we onszelf bij voortduring “inprenten”. Daardoor 
geloven we erin, zijn we “ervan overtuigd” en de gevolgen daarvan manifesteren zich in ons 
leven. Detail: in onze huidige zijnstoestand zijn de meesten van ons niet in staat oorzaak en 
gevolg niet met elkaar in verband te brengen vanwege het tijdsverloop tussen oorzaak en 
gevolg. 
 
In dit verhaal zitten twee elementen, die van belang zijn voor het punt dat ik wil maken: 

1. het competitie-element tussen mensen dat ons van jongs af aan wordt bijgebracht; 
2. het overtuigingssysteem, in ons geïnstalleerd. 

 
Bij 1: we kijken al te vaak vanuit een competitief element naar elkaar. Ons is geleerd, dat we 
beter moeten zijn dan “al die anderen”. We moeten winnen en het gaat altijd tegen “de 
ander”. Neem nou de moderne sporten. Teams spelen tegen elkaar, soms lijkt het wel of het 
op leven en dood moet gaan.  
Het wedstrijd element zit vrijwel altijd overal in. Op school: beoordeling door cijfers over je 
prestaties, je gedrag. Werknemers in bijvoorbeeld een supermarkt: wie was deze week of 
maand de beste? Die wordt gedecoreerd en geëerd. De anderen zijn niet zo goed en worden 
genegeerd. Kijk naar steden, dorpen: ieder houdt van zijn eigen woonplaats, al het andere is 
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minder. Kijk naar de landen in de wereld: we voeren oorlog tegen jullie, wij verslaan jullie. 
Einstein hierover: “nationalisme is een infantiele ziekte”.  
Alle genoemde voorbeelden hebben het competitie-element in zich, elk met zijn eigen etiket, 
maar binnen hetzelfde format. Er is een geheim, dat verborgen wordt gehouden voor de 
mensen: er zijn geen anderen, er zijn alleen mensen. U, ik, wij allemaal, komen uit één en 
dezelfde bron. We hebben allemaal dat sprankje Goddelijkheid in ons. Er is geen vijand. Wat 
zouden wij zouden kunnen bereiken als we samenwerken! De hemel op aarde. Is het nodig 
om onze medemens te vuur en te zwaard te beconcurreren en te bestrijden? Kijk eens naar 
de natuur: 
Een bloem denkt er niet aan om met de bloem naast hem competitie aan te gaan; hij bloeit 
gewoon! 
 
Bij 2: wij hebben gaandeweg tijdens ons leven overtuigingen verzameld en die koesteren we. 
Ook al zijn we er ons niet van bewust dat we die overtuigingen hebben. We zijn er van 
overtuigd, dat iets is zoals wij dat tijdens ons leven hebben geleerd en hoe wij dat vanaf dat 
moment zien. Wij geloven dat het zo is. Sedert de “installatie” van zo'n overtuiging handelen 
we conform die overtuiging(en). Wij kregen onze overtuigingen van ouders, broers, zussen, 
ooms, tantes, leraren, vrienden, kennissen, de overheid, de kerk. Om er eens een paar te 
noemen. Van hen, waar we mee om gingen en waar we mee omgaan. En dat 
overtuigingsstelsel heeft grote invloed op ons leven. In het Engels heet het: beLIEfsystem. 
(LIE = leugen) Het zou goed zijn voor de mensheid, om dit te (leren) herkennen. Het is echt 
overal: mensen zijn ervan overtuigd dat dingen zijn zoals zij ze zien. Probeer die er maar eens 
van te overtuigen dat er ook andere mogelijkheden zijn! In het gunstigste geval staat die 
mens open voor een andere mening. In het ongunstigste geval krijg je er ruzie over. 
Mensen hebben een onwrikbaar geloof in artsen, notarissen, advocaten, de overheid. 
(overheid = gouvernement = gobernare menthe, mind control). BeLIEfsystem. 
Zouden we ons hier wat meer in verdiepen, dan kunnen we leren het te herkennen, het te 
begrijpen en het te veranderen. Dat leidt onherroepelijk tot fenomenale veranderingen in 
onze wereld. Waarom? De materiële wereld zoals wij die ervaren, is een weerspiegeling van 
onze collectieve gedachten, opvattingen. 
Het is helemaal niet nodig om te blijven geloven in zaken, die eens waar waren voor ons en 
mogelijk ons zelfs dienden, toen. Of die ons totaal niet dienen. Ooit zijn we als baby geboren. 
Onze liefhebbende ouders leerden ons, waarmee we moesten oppassen: “...eerst goed 
uitkijken voor je gaat oversteken hoor!” Dit is een overtuiging die je vandaag de dag nóg 
dient.  
Of deze: “altijd doen wat de juffrouw, meester, chef zegt!” Deze overtuiging dient je op 
volwassen leeftijd niet meer. Een ander kan jouw leven niet leiden, dat moet jij zelf doen. 
Dan gá je maar eens onderuit, omdat je zelf nadenkt en besluit. Enne... nou en? We zijn hier 
toch om te leren? Al valt de rest van de wereld over je heen: Denk! Doe! Leer! Al stort alles 
om je heen in: blijf denken, doen, leren. Laat de mensen praten. Zij zitten vast opgesloten in 
hun eigen overtuigingsstelsel. Wij zijn allemaal op weg om onszelf te verbeteren, ieder op 
zijn of haar eigen manier. Er valt nog zoveel te leren... 
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En zo werd het toch nog een broodje gezond! 😊 
 
Ken je dat? 
Je bent onderweg en ondanks dat je vroeg vertrok zit het niet mee. 
File, vertragingen, wegwerkzaamheden, genoeg obstakels onderweg die zorgen dat het eten 
er een beetje bij in schiet. 
Ook geen tijd gehad hier thuis op te anticiperen want deze week is behoorlijk vol qua 
activiteiten plus de werkzaamheden achter de laptop. 
Dan maar een 'gewoon broodje ei'... 
Het is zoals het is, of liever gezegd: het was zoals het was. 
Maar... :) De saladebar is overal geopend en kost niets! :) 
Paar blaadjes duizendblad, paar plukjes vogelmuur, topje dovenetel en wat bloemblaadjes 
van de paardenbloem. 
Broodje helemaal opgeleukt, voelt beter en zo maak je een broodje gezond! :) 
En we waren op tijd in Afferden bij de Gezond Verstand Lezingen-locatie (ook 'Project7-
blad') waar ik mijn lezing gaf over: 'Wat moet ik met 'onkruid' op mijn bord?' 
 
Anneke 
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Project 7-blad Kapel Avezaath – een nieuwe 
studiegroep 
Provincie Gelderland krijgt een studiegroep :) 
Studiegroep Kapel Avezaath bij gastvrouw Clementine Bergfeld start op donderdagmiddag 1 
juni. 
De eerste keer zullen Clementine en Anneke samen de middag invullen.  
De geneeskracht van planten in combinatie met de culinaire kant zullen zij samenvoegen en 
de tuin bij Clementine is van dien aard dat we daar de hele middag zoet kunnen zijn.  
Bij slecht weer gaan we dit onderwerp 
binnen behandelen via foto's (PowerPoint). 
De middag begint om 13.30 uur, welkom om 
13.00 uur. 
Informatie en opgeven bij: 
clementine.bergfeld@gmail.com  
www.kruidengeneeskunde.eu  
 
Om de 6 weken gaat deze groep draaien;  
hieronder de datums tot juli in de zomer van 
2018 
2017: 1 juni - 16 juli - 31 augustus - 12 
oktober - 23 november 
2018: 18 januari - 8 maart - 19 april - 31 mei - 12 juli 
 

 

 

https://www.facebook.com/clementine.bergfeld
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
mailto:clementine.bergfeld@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kruidengeneeskunde.eu%2F&h=ATPvUPlHck75ErCOXkjFr-8JpdZgzjSo2DQdPOd0kESjZew9vToeYxbjLNjjQGk30AoniK7Fve7yGkyEJffcrLOfIpBps9DKWUfYKn-UXFVoEdoq_Mk_2oFEONmUw0idSH0wj9FPZ_mDX0qhj9z0ba3C&enc=AZMA98EZVFlO-7HysP4EVULqXIOF4bBvNB69RTJGrgh1nWCmn7iMg58v1P4T3dO1RVZqXQJXjT2wMSjsOIPqSm5Q1ZLI0B3UQ7lzVurZG17axvILI0UMIt_0eoSnfl4GeV5MpKs56-RDsJI3yWQqLa3W-xgQdf7Z3iKra3IgRo7RVg&s=1
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18 april 2017: Start van de eerste wandelende 
studiegroep in Noord-Holland  
Om half 11 staan er al mensen klaar, om 11 uur 
gaan we op pad: twaalf deelnemers die per fiets 
of auto naar Bergen zijn gekomen.  
Bij Hotel Zeebergen een sanitaire stop en daar in de 
tuin meteen de eerste plant bekijken: 7-blad! Heel 
toepasselijk, hoewel vaak met 3 of 5 blaadjes op deze 
plek. Dan zien we wel inkepingen waaruit nog meer 
blaadjes ontstaan, maar ook in volwassen toestand zijn 
er niet altijd 7 blaadjes.  
De meesten kennen de toepassingen: jonge blaadjes in 
de sla of op je broodje kaas, oudere bladeren in de stamppot of stoofschotel. Iemand vond 
de steeltjes dan vaak nog te hard. Zij had de steeltjes met wat zout bestrooid in de oven 
gedaan, met de bedoeling deze over de sla te strooien. Zover kwam het echter niet: ze 
bleken een heerlijke snack, onderweg naar de slaschaal werden ze al opgegeten! 
 

Op naar het bos, in de 
berm zien we 
paardenbloem en 
brandnetel. Of: is dit wel 
brandnetel, of toch 
dovenetel? Ja, dat 
laatste: er groeien 
bloemetjes onder het 
blad, dat is bij 
brandnetel niet zo. En 
inderdaad: ze prikken 
niet. 
In het bos zien we 
kiemen van esdoorn of 
els, we weten niet 

welke, we zien propellertjes liggen (esdoorn), maar ook katjes van de els.  
De kiemen van de esdoorn kun je eten, die van de els? Daar zijn we niet zeker van.  
Verderop zien we beukenkiemen, die zijn duidelijk herkenbaar en smaken goed. 
 
We hebben afwisselend zon en een buitje, dan is 
het even frisjes, maar daarna warmen we weer op 
in het zonnetje. We zien van alles: speenkruid, 
daslook, muur, duizendblad, Japanse duizendknoop, 
van alles komen we tegen en bij veel planten weten 
meerdere mensen iets te vertellen. Leuk en 
leerzaam! 
Er zijn ook planten die we niet kennen, of wel 
herkennen, maar niet weten hoe hij heet of wat je 
ermee kunt. Dat gaan we opzoeken voor volgende keer! 
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Uiteraard zien we ook planten die je vooral 
moet laten staan. Ook goed om te weten..... 
Aan de rand van het bos zijn picknicktafels. 
We eten onze meegebrachte lunch, 
aangevuld met vers geplukte wilde groenten 
en kruiden. Mjammie. 
Determineren is aan tafel onderwerp van 
gesprek en op een ander bankje komen meer 
spirituele zaken langs. 
 
We wandelen weer verder langs talloze 

planten en struiken. 
Is dit paardenbloem of misschien leeuwentand? De vlier komt langs, de smeerwortel, 
weegbree wordt als pleister om een vinger 
gerold en als we moe worden nemen we een 
madeliefje: de magnesium daarin geeft ons 
weer een oppepper. 
 
We sluiten af met koffie en thee bij 
Zeebergen. De reacties zijn positief: een 
gezellige groep, veel gezien en veel kennis 
gedeeld.  
Dat smaakt naar meer! Iedereen bedankt 
voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng.  
Op naar de volgende keer in het Twiske op 16 mei. 
 
Annemieke en Annette 
 

 
 

En hier een verslag (met foto’s) van een van de deelneemsters, Louise Jonkman, 
van deze wandeling. 
 

Dinsdag 18 april 2017 

Project 7-Blad... 
De start van de wandelende studiegroep Noord-Holland 
Op de fiets naar Bergen.  
Verzamelen op het kruispunt Studler van Surcklaan/Meerweg. 
Vandaar starten we in het bos... Onder een enorme beuk staan zaailingen, heerlijk opgefrist 
door een regenbui. 
De blaadjes smaken naar beukennootjes... Echt een aanrader. 
We ontdekken en proeven en wandelen verder. 
 
Tien vrouwen en een man en het voortouw is in handen van Annemieke en Annette, 
wildplukkers met verstand van zaken. 
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Het weer is zo Hollands als het maar kan. 
Regelmatig staat de hemelse gieter op een royale dosis, maar dan komt de zon weer door en 
dat is koesterend. 
De wolken zijn van Ruysdael... Bloemkolen van wolken zijn het, 
helder wit in dreigend grijs... Maar we laten ons niet afschrikken 
en zuigen als honingbijtjes de kennis op. 
Daslook is heerlijk als je van uien houdt! Zelfs de teer, witte 
bloemknopjes kun je eten en pinksterbloemen smaken enigszins 
naar radijsjes... Mijn smaakpapillen maken overuren. 
Het is zo leuk en lekker en verrassend. 
Brandnetel-zevenblad-zuring-speenkruid-witte dovenetel enz... 

Je kan je buikje rondeten. Ik zeg: Kom mee 
naar buiten allemaal! 
 
De picknicktafel aan de rand van het dorp 
nodigt uit voor de lunch. 
Ik warm mijn verkleumde handen aan de hete 
thee. 
Mijn boterham met geitenkaas opgeleukt met 
een takje hondsdraf. 
Het smaakt heerlijk. Madeliefjes zijn ook 
eetbaar, ze versieren je salade waar je bij 
staat en ze zijn rijk aan magnesium en meer. 
Wisten jullie dat? Ik niet... Ik voelde mijn 
geweten toen ik van de bloemen snoepte... 
Maar dat is mijn ding! 
Hoop dat niemand zich aangesproken voelt. 
Alles in het leven is een keuze; wel of geen 
vlees of bloemen enz...? 
Jij bent jij en je keuze is vrij... 
Kortom ik moest even over een drempel. 
Als uitsmijter 'De Smeerwortel' in het Latijn Symphytum Officinalis. 
De plant tegen kneuzingen en een oppepper voor je huid. 
Je kunt het blad drogen en vergruizen en daarna met warm water 
vermengen en voilà je hebt een peeling!  
(Smeerwortelzalf valt onder de EHBO kruiden door de snelle helende en 
ontstekingsremmende werking) 
Gratis van moeder Natuur! Ze doet niet aan winstbejag, de lieverd. 
De uren vlogen om en rustig wandelde we terug naar het verzamelpunt. 
In hotel Zee-Bergen werden we getrakteerd op cappuccino. Geluk zit in 

kleine momenten die groots zijn. 
Dag leuke mensen en Annemieke en Annette voor de uitleg. 
Einde van een leerzame dag die naar meer smaakt... 
In mei ben ik er weer bij en dat maakt nu al blij. 
  
Tekst en foto's LouisebyNature  
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Twee van de foto’s zijn met mijn fototoestel gemaakt en de rest met IPhone... Dus er is 
kwaliteit verschil. 
 
Fijne dag… 
Louise 
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De Paarse Dovenetel 
(Lamium Purpureum) 
 

De Paarse Dovenetel komt in Europa algemeen voor en behoort tot de familie van de 
lipbloemigen. 
Het is een kleine plant en kan zo’n 30 cm hoog worden. 
De paarse bloemen zijn 1 a 2 cm groot. 
De bovenste delen van de plant 
kunnen ook paars kleuren. 
 
De plant bloeit vanaf februari 
tot november. 
 
De bladeren zijn behaard, 
maar veroorzaken geen 
branderig gevoel bij 
aanraking, in tegenstelling 
tot de brandnetel. 
 
De Paarse Dovenetel komen we tegen op 
voedselrijke grond.  
In wegbermen, dijken, akkers en tuinen en het liefst op beschaduwde plaatsen met vochtige 
grond. Maar ook op zonnige plaatsen komen we momenteel de Paarse Dovenetel tegen. Zo 
zien we de plant ook in/op/tussen stoepranden, op kaal getrapte grond en in duinen. 
De plant gedijt op bewerkte grond, zoals moestuinen en akkers.  
Kom je een grote populatie tegen dan kan je ervan uitgaan dat er een te intensief 
bodemgebruik is geweest. 

 
De plant is in trek bij bijen en hommels.  
 
De Paarse Dovenetel is eetbaar. Zowel gekookt als 
rauw. Ze zijn het lekkerst als ze nog jong en vers 
zijn. 
Wij zetten van de toppen en bloemen thee. 
Kokend water, even laten afkoelen, de toppen en 
bloemen toevoegen en 10 minuten laten trekken. 
Maar denk eens aan de fleurige paarse bloemetjes 
in/op een salade.  
Toevoegen aan een gekookte maaltijd. Kort 
voordat de kooktijd verstreken is een paar toppen 
en bloemetjes toevoegen. 

 
We kunnen aannemen dat onze voorouders de plant al als voedsel gebruikten. M.n. door de 
vroege groei en bloei zal de plant gebruikt zijn om, na de winter, weer kracht op te doen. De 
plant is makkelijk te vinden omdat deze makkelijk te herkennen is. 
 
De Paarse Dovenetel kan ook ingezet worden als geneeskrachtig kruid: 
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Pluk de verse eetbare blaadjes en bloemetjes en droog die. Eigenschappen: eetbaar en 
geneeskrachtig, de blaadjes en bovenste plantdelen worden toegevoegd aan salades. De 
plant is heel voedzaam, heeft een hoog ijzergehalte (Mars), veel vitaminen en vezels. De hele 
plant is geneeskrachtig, bloedstelpend, diuretisch, en een tonicum.  
 
Laboratorium testen geven 
aan dat olie van Lamium 
purpureum zaad veel 
antioxydanten bevat en in 
de toekomst gebruikt kan 
worden als een 
voedingssupplement. Een 
aftreksel van de plant is heel 
goed bij bloedingen terwijl 
verse gekneusde blaadjes 
extern aangebracht kan 
worden bij snijwondjes.  
Het gedroogde kruid, in de 
vorm van thee en gezoet 
met honing, bevordert het 
transpireren en werkt op de 
nieren.  
Thee van de verse plant is 
heel laxerend en een goed 
tonicum.   
 
Geneeskrachtige thee: 2 eetlepels vers of gedroogd kruid op 1 kop water, 10 min. laten 
trekken, zeven en per halve kop opdrinken als laxeermiddel en/of algeheel tonicum.  
 
Bron: De geneeskracht van de paarse dovenetel | Mens en Gezondheid : Alternatief  
 
 
Referenties en meer informatie: 
https://bijvoettegemoet.wordpress.com/paarse-dovenetel/ 
http://www.infocash.nl/mens-en-gezondheid/171-de-geneeskracht-van-de-paarse-
dovenetel.html 
http://www.floravannederland.nl/planten/paarse_dovenetel 
 
 
Wim en Ellen Pet 
 
 

 
 

http://www.infocash.nl/mens-en-gezondheid/171-de-geneeskracht-van-de-paarse-dovenetel.html#ixzz4emDiD7Ei
https://bijvoettegemoet.wordpress.com/paarse-dovenetel/
http://www.infocash.nl/mens-en-gezondheid/171-de-geneeskracht-van-de-paarse-dovenetel.html
http://www.infocash.nl/mens-en-gezondheid/171-de-geneeskracht-van-de-paarse-dovenetel.html
http://www.floravannederland.nl/planten/paarse_dovenetel
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Ron Fonteine schreef op 8 april j.l. op zijn facebookpagina 
(https://www.facebook.com/ron.fonteine?fref=ts) een stukje over de EU en de 
richtlijnen/regels m.b.t. transvetzuren.  
Met toestemming van Ron plaatsen we dit in de Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief. 

 
Hoe de EU nog altijd de voedingsindustrie beschermt 
wanneer het om schadelijke transvetzuren uit de 
margarine industrie gaat 

Men wist in 1990 al hoe gevaarlijk deze vetten uit geharde olie zijn.  
Een pakje Diamant frituurvet bevatte daarvoor tot 65% transvetzuren. 
Andere bekende margarines tot 30%.  
 
Men werd bang gemaakt voor verzadigd vet terwijl de echte boosdoener in een kuipje zat.  
 
Ook Croma was een transvetzuurbom.  
Daarna kregen we weer de linolzuurbommen vaak op smaak gebracht met 
smaakversterkers. 

https://www.facebook.com/ron.fonteine?fref=ts
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Vorig jaar bleek zelfs dat dit soort vetten voor uitzaaiing van darmkanker naar de lever, 
longen en het buikvlies zorgen.  
Dus dit nog naast de schade aan je hart die transvetten veroorzaken.  
Ook spelen transvetten een rol bij aderverkalking. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27832659 
 
Ook zorgen ze voor een afname van gezichtsscherpte bij baby's van moeders met relatief 
hoge concentraties trans-vetzuren in de moedermelk en is het geboortegewicht bij deze 
baby's laag. 
 
Trans-vetzuren veroorzaken inferieur sperma en verlaagde testosteronwaarden bij mannen.  
 
Tevens beïnvloeden ze de omzetting van plantaardige omega 3-vetzuren naar verlengde 
omega 3 weefselvetzuren erg nadelig. 
 
En nu komt het, als je denkt dat de EU de belangen van de burger zou beschermen, je kunt 
hier weer goed de invloed van de lobbyisten zien: REACH is een richtlijn van de EU bedoeld 
voor het beheersen van risico's van stoffen.  
De voedingsmiddelenindustrie heeft van de EU een vrijstelling gekregen voor de registratie 
van risico's van transvet. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transvet 
 
 

 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27832659
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transvet
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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.”  
 
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.  
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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.  
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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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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