GEZOND VERSTAND
LEZINGEN
Tweede jaargang, nummer 23
Kopfoto: Anneke Bleeker ©

SEPTEMBER 2017
1

Inhoudsopgave:
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

1
2
2
3
7
8
11
14
15
17
19
23
23
25
27
28
31
34
36
37
39

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kopfoto
Inhoudsopgave
Van de Redactie
Wat is dat toch met ons Nederlanders?
Locatie Anna Paulowna – Lezing Dokter Frits van der Blom
Column Arie de Groot - Bijen
Column Bert Heintzberger – De wereldrecessie en de coca cola cultuur
Locatie Culemborg – Lezing Annelies van Rooij
Studiegroep Delft
Column Ellen Vader – Zo SIMPEL is het, recht is recht, punt
Groenteteelt op bollengrond
Astroturfing
Heermoes
Druiven in Kimswerd
Locatie Maastricht West – Lezing Frits van der Blom
Een bezoek aan Kimswerd
Orgaandonatie
Locatie Schoten – Lezing Purusha van de Graaf en Robbert Geelen
Wandelen met ‘gratis recept abonnees’
Studiegroep Westknollendam
Colofon

Van de redactie
Alles is weer opgestart. Een aantal locaties hebben de eerste lezingen na het zomerreces er
al weer op zitten, anderen gaan de komende dagen en weken weer van start. Zie alle posters
in deze nieuwsbrief en de agenda hieronder.
Deze nieuwsbrief is er opnieuw veel te delen.
De columns van Ellen Vader en Bert Heintzberger uiteraard, opnieuw een mooie gastcolumn
van Arie de Groot en meerdere locaties en studiegroepen die extra aandacht aan hun
lezingen en activiteiten geven.
Maar ook aandacht voor groenten die geteeld worden op zwaar ‘vervuilde/giftige grond’ en
in onze supermarkten te koop worden aangeboden.
Uitgebreid aandacht voor het druivenplukken in Kimswerd (dat is weer eens anders dan
daarvoor naar Frankrijk te trekken).
Heermoes wordt in het zonnetje gezet.
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En natuurlijk komt orgaandonatie langs. Carla Boon, locatiehoudster Anna Paulowna,
besteedt hier nog eens extra aandacht aan. Belangrijk, want ‘onze’ overheid stuurt aan op
steeds minder zeggenschap van ‘hun onderdanen’ zelf en steeds meer zeggenschap voor de
overheid zelf. Stapje voor stapje worden die zetten uitgevoerd.
Wat een paar decenia geleden niet bespreekbaar was in onze maatschappij wordt door de
jaren heen steeds ‘normaler’ om door te voeren. Verplichting tot vaccineren is in de wereld
een langzaam oprukkend fenomeen. Orgaandonatie lijkt die weg te volgen. Het plan in
Nederland is om een ieder die niets meldt omtrent wel of niet orgaandonor te willen zijn
automatisch tot orgaandonor aan te merken. Een glijdende schaal? Waar mondt dat
uiteindelijk in uit? Stapje voor stapje…….
Maar Carla heeft nu een andere insteek. Wanneer is iemand overleden? Gewoonweg als die
persoon is overleden, of….. als je hersendood (wat is dat precies?) bent verklaard? Geeft de
overheid ons juiste informatie?
Veel leesplezier.

Agenda lezingen:
Lezingen september 2017
Lezingen oktober 2017
Agenda studiegroepen per provincie

: http://www.project7-blad.nl/page34.html
: http://www.project7-blad.nl/page36.html
: http://www.project7-blad.nl/page5.html

Wat is dat toch met ons Nederlanders?
Klagen, klagen en nog eens klagen maar geen actie
ondernemen.
Afgelopen week was dat weer eens een onderdeel
van een gesprek, men klaagt over de premies en
hoge eigen risico’s als we het hebben over de
zorgverzekeringen, maar massaal ingrijpen en er
iets aan doen lijkt niet ‘te landen’.
Wanneer we allemaal, maar dan ook allemaal weigeren
om te betalen kan men niemand aanpakken, maar
iemand alleen bereikt niets.
Wanneer we dit hardop zeggen dan komen daar wel
positieve geluiden op maar toch, het gebeurt niet, zeker
niet landelijk.
Deze houding komen we bij veel onderwerpen tegen
maar wie nu echt zichzelf een plezier wil gaan doen en
zijn of haar premie’s onder de loep wil nemen kan
zaterdag 16 september een interessante middag
bezoeken in het Kasteel van Schoten, bij Antwerpen,
een half uurtje onder Breda.
Vooral die laatste regel, een half uurtje onder Breda,
houden we erin want moet je naar Maastricht dan blijf
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je in Nederland maar is de afstand heel wat verder als we kijken vanuit het noorden en alles
daaronder tot Limburg.
Wat is nu een half uurtje onder Breda?
Niets, je bent er voor je er erg in hebt.
Dan kun je het prachtige Kasteel van Schoten bezoeken en een middag meemaken waarbij
Robbert Geelen je zal inlichten over bovengenoemd onderwerp, namelijk een nieuwe
gezondheidsverzekering.
Purusha van de Graaf zal op haar eigen wijze een
prachtige aanvulling geven en dit echtpaar vult samen
de middag.
Wij kennen hun informatie en delen dit graag met
anderen.
Het onderwerp dat men niet massaal ingrijpt maar
eigenlijk elkaar als makke schapen blijft volgen kwam in
Thorn ter sprake.
Donderdag 7 september waren we met de ‘Wandelende
studiegroep’ van Limburg in Thorn. Deze dag stonden de
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal
en we kwamen tijdens het afsluitende rondje koffie (of
iets anders) van deze dag op dit onderwerp.
Vanaf 11.00 uur tot ergens in de middag trokken we met
elkaar op.
Deze groepen komen zesmaal per jaar bij elkaar en zij
vermaken zich opperbest.
We mogen nu vermelden dat er acht van deze groepen
zijn naast veertien andere studiegroepen die op een
vaste locatie bij elkaar komen en diverse onderwerpen
de revue laten passeren maar die allemaal wel te maken
hebben met puur natuur, gezondheid, kokkerellen, tuinieren en wat hier maar bij past. Die
groepen starten om 13.30 uur en komen ook minimaal zesmaal per jaar bij elkaar.
Woensdag 6 september maakten we met
de groep in Exmorra een medicijnwiel, wat
heel bijzonder was om samen te beleven.
Dit medicijnwiel blijft in de tuin van
Centrum Wilgenhoeve liggen en wij van de
studiegroep die daar nu al aan ons vijfde
jaar gaan beginnen zijn daar heel trots op.
Zo mocht ik afgelopen week twee
bijzondere dagen beleven die wel een
beetje ver uit elkaar lagen maar toch was
dat het meer dan waard.
En zo komen er vele leuke, serieuze en
inspirerende onderwerpen voorbij binnen
‘Project7-blad’.
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De lezingen zijn weer begonnen, de kop is er weer af en de Gezond Verstand Lezingenlocaties zijn een mooie ondersteuning voor de studiegroepen en omgekeerd zijn de groepen
dat voor de locaties.
Dinsdag 3 oktober…
Dinsdag 3 oktober organiseren we een dag in de prachtige kruidenwei en de bossen van Rijs.
Iedereen die wil mag als gast komen; we verzamelen bij Hotel Jans.
Daar kan iedereen op eigen gelegenheid iets bestellen en daarna gaan we naar buiten.
Samen een dag beleven in de natuur. Wie nog niet eerder bij een studiegroep is geweest kan
op deze wijze de sfeer proeven, kennis maken met andere gelijkgestemden en samen gaan
we genieten.
We vragen je een lunchpakket mee te nemen en we starten om 11.00 uur, verzamelen vanaf
10.30 uur.
Rijs ligt in het Gaasterland en is vanaf zowel de
A6 als de A7 gemakkelijk bereikbaar; vanaf
Bolsward A7 (afslag 17) duurt het nog een half
uur en vanaf Lemmer A6 (ook afslag 17) duurt
het ook ongeveer een klein half uur voor je in
Rijs bent.
Deze dinsdag is een eerste dag die we zo
organiseren en als blijkt dat hier meer
behoefte aan is gaan we dat op gezette tijden
herhalen en ook op andere plaatsen in het
land.
Zo willen we de sfeer en daarmee de
gezelligheid graag overbrengen plus dat je
gelijkgestemden ontmoet waardoor we samen
kennis delen zoals we ook tijdens de dagen en
middagen met de studiegroepen doen.
En natuurlijk zal ik het één en ander vertellen over
wat er groeit en bloeit dat we culinair kunnen
gebruiken maar we geven ook ruim gelegenheid te
genieten van de mooie energie in het bos en we gaan
via de kruidenwei door het bos naar het IJsselmeer
lopen, wat hemelsbreed ongeveer 2 kilometer is dus
het IJsselmeer ligt niet heel ver bij het startpunt
vandaan.
Wie hier eerder is geweest weet hoe bijzonder de
sfeer van het bos is en begrijpt ook dat we daarom
wat meer gelegenheid willen geven hiervan te
profiteren.
Voel je welkom; wel graag opgeven zodat wij weten
hoeveel personen we kunnen aanmelden die op de
koffie of de thee komen bij Hotel Jans.
Dus laagdrempelig kun je eens ervaren hoe we dat
allemaal presenteren.
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Woensdagmiddag 20 september…
Deze woensdagmiddag mag je ook gratis en voor niets komen wandelen, maar dan in Heeg.
Wie onze ‘Wekelijkse recepten’ ontvangt is van harte welkom.
Heeg ligt tussen Sneek en Balk in.
De maand september heeft ook weer genoeg te bieden en op de site kun je van alles
terugvinden bij de juiste knoppen.
Lezingen, studiegroepen, incidentele wandelingen, nieuwsbrieven dus wie nog wat terug wil
zoeken: alles blijft wat dat betreft beschikbaar voor de liefhebber.
Kijk ook eens bij de nieuwsbrieven voor de junior.
Deze zijn ook geliefd bij heel veel ‘ouderen’, de bijdragen van verschillenden personen zijn
leuk om te lezen.
Tot zover.
Wie naar Schoten komt, tot zaterdag de 16e.
Wie een locatie bezoekt om een lezing te beluisteren, veel plezier gewenst en datzelfde
geldt voor wie een studiegroep heeft uitgekozen of daar al langer komt.
Anneke
Gaasterland, 9 september 2017
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Locatie Anna Paulowna
De dag waarop de Gezond Verstand Lezingen in Anna
Paulowna worden gegeven, is veranderd:
het is de tweede woensdag van de maand geworden.
De eerste spreker van het volgende seizoen komt op
woensdag 13 september en heet:
Frits van der Blom.
U allen wel bekend.
Zijn lezing gaat over : Etiketten en wat er eigenlijk in die
verpakking zit.
Etiketten onder de loep!
Heel veel e-nummers zullen de revue passeren.
Ik heb deze lezing al eens bijgewoond: super!
Aanmelden: gezondverstandannapaulowna@gmail.com
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Column Arie de Groot
Bijen
Hoi lieve mensen,
Eindelijk dan een stukje over mijn bijen. Een bij is een insect, dat weet iederéén.
Maar zelf twijfel ik daar wel es aan. Ja, één bij is een insect maar met z'n allen bij elkaar toch
niet?
Als ik zo voor mijn bijenkasten zit te mijmeren zijn het toch net mensen. De psychiater heeft
er zelfs al een term voor bedacht, namelijk: antropomorfisme.
We gaan ons huisdier steeds meer als mens beschouwen, meestal zijn die huisdieren heel
aaibaar, lekker fluffie. Nu zijn bijtjes ook wel harig, maar aaibaar?
Als ik mijn bijen met rust laat zijn ze vriendelijk en werken ze hard maar bij verstoring
reageren ze soms wel eens anders dan je verwacht.
Oei, dat is toch precies zoals ikzelf ben…
Het bijenvolk houdt haar temperatuur op zo’n 35 graden, zelf zou ik dan bibberen van de
kou.
Bijen bibberen ook als ze het koud hebben; ze kunnen hun vleugels een soort van
loskoppelen van hun vliegspieren en die vliegspieren laten ze dan snel bewegen; zo warmen
ze zichzelf en het hele volk op.
Om dit te kunnen doen hebben ze natuurlijk brandstof nodig. Daar gebruiken ze hun honing
voor, pure zonne-energie.
Ze kunnen ook met hun achterlijf pompen om op te warmen. Ze kunnen zichzelf wel tot 43
graden verwarmen, nou dan zweet ik behoorlijk.
Bijen gebruiken ook het principe van zweten om af te koelen, ze halen water, bevochtigen
daarmee de raat en ventileren dan met hun vleugels het verdampende water waardoor het
volk afkoelt.
Ook de wasplaatjes waarmee bijen hun “skelet” - de bijenraat - bouwen worden door hen
uitgezweten. De bijenraat die met die wasplaatjes wordt gebouwd is vergelijkbaar met onze
ribben; het geeft steun, vorm en bescherming.
Ja, echt waar, ze lijken toch steeds meer op een lief fluffie hondje ☺.
Bij zoogdieren krijgen de baby’s moedermelk en ook bijen geven hun larven een melkachtige
gelei te eten.
Als ik in mijn voorraadkast kijk komt de oogst van vorig jaar in mijn herinnering, zo is dat net
zo met bijen als ze het opgeslagen stuifmeel en de verzamelde honing in de raten
waarnemen.
Alleen eet ik het oudste potje het eerste leeg, maar bijen beginnen hun raten te vullen aan
het plafond naar beneden en eten het juist van onderaf aan naar boven weer op.
Hoe mooi te weten dat het stuifmeel en die laag opgeslagen nectar van de nazomer en
herfst minder goed houdbaar is en juist die bovenste nectar uit het voorjaar het meest
vitaal!
Mensen beheersen hun omgeving maar tegenwoordig zijn er gelukkig steeds meer mensen
die hun omgeving beheren.
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Uiteraard doen bijen dat ook, ze houden zelfs een ‘agenda’ bij, want ze leren wáár welke
bloem staat en wánneer een soort het meeste nectar afgeeft.
Dat onthouden ze zodat ze op het juiste moment op de juiste plaats kunnen zijn.
Na het bloembezoek laten ze een stofje achter zodat een andere bij weet dat ze daar nu
even niet hoeft te landen. Tijdens het vliegen raken de bijen elektrisch geladen en bij het
landen op de bloem ontladen ze, ook dat
kunnen de andere bijen aan de bloem ervaren.
En net zoals wij graag een warme maaltijd eten
als het koud is, zo bezoekt ook een bij liever
een warmere bloem. Bloemen zorgen ook
voor deze warme maaltijd, denk maar eens aan
een sneeuwklokje of een krokus waar de
sneeuw omheen wat is weggesmolten.
Planten beschermen hun groeipunten in de
winter met een plakkerige stof (bij kastanje of
populier is dat heel duidelijk) maar ook in de
zomer beschermen planten hun knoppen tegen ziekten en schimmels.
Bijen verzamelen deze stof; imkers noemen het propolis. De bijen smeren hun hele ruimte er
mee in en ze vermengen het ook in de was. Als er een muis in de kast komt die ze dood
kunnen steken dan mummificeren ze deze muis met propolis.
Propolis is voor bijen hun immuunsysteem. Ook maken ze er gaten mee dicht en ronden er
hoekjes mee af.
Ik geef de bijen een bijenkast om in te
wonen. Dat lijkt misschien op onze huizen
maar voor de bijen voelt dat niet natuurlijk.
Wij, als we rechthoekige papercraftmannetjes zouden zijn, passen dan in
rechthoekige huizen. De natuurlijke vorm
van het bijenvolk is eivormig, dezelfde vorm
als onze aura. Onze best passende
natuurlijke vorm om in te wonen zou
waarschijnlijk dus ook meer eivormig zijn
dan rechthoekig.
Zou de manier van werken bij bijen ook vergelijkbaar zijn met onze manier van werken?
Wij hebben een directeur die belangrijk is, maar als hij zijn werk niet goed doet wordt hij
toch ook gewoon ontslagen.
Dat doen bijen ook, als de koningin niet goed functioneert wordt ze gewoon vervangen.
Er is veel werk te doen in een bijenkast zoals schoonmaken, broed verzorgen, nectar
aannemen van haalbijen, honing maken van de nectar, het verzamelde stuifmeel opslaan,
klimaatbeheersing, wachtlopen tegen roverij e.d., enz.
Maar bijen doen altijd wat ze op dat moment als goed 'weten', ook zonder dat er een baas is
die ze een opdracht geeft. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de éne bij het koud vindt
worden en gaat verwarmen, terwijl een andere bij nog aan het verkoelen is.
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De bijen die in het midden van het broednest opgroeiden houden van iets warmer dan de
bijen die aan de iets koudere buitenrand van het broednest verpopten. Dit lijkt op de
manier zoals in ons lichaam de processen verlopen om de bloedruk, de zuurtegraad of het
suikergehalte in evenwicht te
houden ongeacht wat we eten of
doen.
Ook bijen houden rust wat op
slapen lijkt. Er zijn luie bijen en bijen
die hard werken.
Er zijn ervaren bijen die met
onervaren bijen mee vliegen om
ze de weg te wijzen.
Er is een soort uitzendbureau voor
werkeloze bijen, die ingezet kunnen
worden daar waar het nodig is.
En net zoals er landen naast elkaar
in vrede kunnen leven zo staan ook mijn bijenkasten vredig naast elkaar.
Maar als er een volk zwak is of zijn grenzen niet bewaakt wordt het leeggeroofd, veel bijen
worden dan doodgestoken en van hun voorraden beroofd (imkers noemen dit roverij).
En net zoals er bij mensen wel meerdere rassen zijn maar slechts één soort: de mens, is er
ook maar één soort honingbij met meerdere rassen.
Hoe bijen verhuizen is ook echt heel bijzonder: de koningin gaat weg uit de kast met de helft
van het volk en die bijen nemen maar voor drie dagen eten mee.
Als je dat als beeld naar onze situatie zou doortrekken, zouden niet de kinderen het huis
uitgaan, maar juist de ouders, waarbij die ook nog eens een volle bankrekening zouden
achterlaten voor hun bloedjes van kinderen.
Als ouders hebben we natuurlijk veel meer ervaring om ons te redden in de wereld dan onze
kinderen dus we zouden dat best kunnen doen, maar we doen 't niet?
Ik heb nog veel te mijmeren…
Ik moet concluderen dat ik láng niet alles begrijp van mijn bijen.
Als ik naar een bloem kijk, kan die bloem bij mij emoties oproepen door mijn herinneringen,
getriggerd door zijn vorm of geur of door de omgeving waar hij groeit.
En als ik samen met een ander naar die bloem kijk zien we totaal verschillende dingen
ondanks het feit dat we naar dezelfde bloem kijken.
Zo heb ik er geen idee van wat mijn bijen zien met hun ultraviolet en infrarood zicht en met
hun facet ogen?
Liefzzz
Arie
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Column Bert Heintzberger
De wereldrecessie en de coca cola cultuur
Is daar een verband tussen?
Wat er in de micro kosmos gebeurt , gebeurt ook in de macro kosmos.
In het klein heet het ruzie, in het groot heet het oorlog. In het klein zijn
het de moleculen in het groot zijn het de melkweg stelsels. Etc.
Kinderen eten tegenwoordig grote hoeveelheden suiker. Gevolg: een
schommelende bloedsuikerspiegel, zich beroerd voelen, trillerig zijn
en zich misselijk voelen. Suiker eten verhelpt dit gevoel dan weer.
Gevolg is: de bloedsuikerspiegel wordt nooit stabiel en men komt terecht in een
neerwaartse spieraal.
Het kind zegt: “Ik wil nu een ijsje”. Onbewust weet het kind , dat met een ijsje alles weer
beter aanvoelt. Het karakter wordt aldus gevormd: als ik iets nu wil en het ook krijg, dan voel
ik me beter.
Kinderen leven op coca cola, frisdranken, frites en hamburgers. Een onderzoek in Engeland
(van jaren geleden al en niet het gevangenis onderzoek wat model heeft gestaan voor het
onderzoek in Nederland) heeft duidelijk aangetoond dat het gedrag van moeilijk
opvoedbare kinderen heel sterk beïnvloed wordt door de voeding. In Nederland heeft men
onlangs eenzelfde onderzoek uitgevoerd, met dezelfde uitkomst. ( Ortho 25 e jaargang
nummer 4 in 2007. Nieuw licht met Nederlands gevangenisonderzoek: minder agressief
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met voedingssupplementen ) In Engeland tijdens het dieet dat suikervrij was en uit
natuurlijke en gezonde producten samengesteld was (de kinderen aten op school), hadden
de kinderen nauwelijks last van concentratieproblemen op leergebied. Het waren ineens
normale kinderen en een speciale school leek niet meer nodig. Na het onderzoek, als thuis
weer het normale eten gegeten werd, viel iedereen weer terug in zijn oude patroon. De
verklaring is dat suikers altijd leiden tot schimmelvorming in de darmen, wat weer een
slechte opname geeft van vitaminen en mineralen.
Past men dit nu toe op een hele opgroeiende generatie, dan krijgt die deze karaktertrek: Iets
moois of lekkers zien roept op tot : ik wil het nu hebben en dan voel ik me beter. Het kan
niet schelen wat het kost.
Banken spelen op deze behoefte in. Persoonlijk leningen worden verstrekt tot zelfs 10%
rente per maand. In Engeland is het heel normaal dat men 10.000 pond rood staat. Het
product wat men gekocht heeft, wordt vele malen betaald. Waar is alle logica?
Deze ontbreekt totaal en toch doet men het. Men moet kopen wat men ziet. Dat geldt voor
een nieuwe auto, de huisinrichting, maar ook het woonhuis zelf. Meteen het grootste en
duurste huis en dan speculeren, dat de prijzen blijven stijgen. Aflossen doet men niet, alleen
rente betalen is voldoende.
Zo iets kan natuurlijk niet goed gaan. Normaal moet men eerst sparen en dan pas kopen.
Maar dan komt men in de problemen met het woordje NU. Ik wil het nu hebben.
Zou de vergelijking met de coca cola cultuur zo sterk opgaan?
Laten we het eens anders bekijken. Ook het lichaam kan sparen en doet dit in de vorm van
vet. In magere tijden als er geen eten voorhanden is, komt dit vet goed van pas. De moderne
mens kan geen vet meer verteren. Vet is zelfs zogenaamd de boosdoener van alle kwalen.
Het lichaam is alleen maar gewend om de bloedsuikerspiegel constant te houden door
middel van het direct eten van suikers. Vetten omzetten in suikers is onmogelijk. Daarom
vallen mensen ook niet meer af. Primitieve (?) volkeren hebben niet elke dag te eten. Dus de
obesitas ontstaat door de overmaat aan suikers die wordt opgeslagen in de vorm van vet,
het vet dat later niet meer verteerd kan worden.
Door de schommelende bloedsuikerspiegel eet men ook te veel suikers en men krijgt te veel
calorieën binnen. Zo ontstaat er een gedrocht: een veel te dik lichaam, dat leeft op de pof.
Het aflossen van de schuld (alsnog vet verteren) kan het lichaam niet.
Hetzelfde gebeurt er in de maatschappij: men kan zijn schulden niet aflossen. Er ontstaat in
beide gevallen een zeer wankel evenwicht en de kleinste druppel kan dit verstoren.
De banken zelf hebben ook op de pof geleefd.
Je blijft gewoon onderling geld lenen en uitlenen. Geld dat er eigenlijk niet is.
Het is één grote opgeblazen luchtballon, die alleen maar in stand gehouden kan worden
door steeds meer te eten c.q. te besteden.
Iedereen wil zo veel mogelijk verdienen en het nog eerder uitgeven.
En dan keert op een moment de wal het schip. Ineens blijkt het vet niet veel waard te zijn,
sterker het is een grote belasting. Men kan er niet vanaf komen. Men raakt het aan de
straatstenen niet meer kwijt.
Een volk dat verstandig had gegeten en zo ook had leren leven met een appeltje voor de
dorst was dit nooit overkomen.
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Wereldrecessie door een verslaving aan zoet. Suiker en geld werkt als een zoethoudertje.
Iets om te overpeinzen?
Het karakter van een dergelijk kind:
Onhandelbaar, eet slecht, kan niet wachten. Wil alles nu hebben. Lust geen vlees en groente.
Eet alleen suiker op brood (zetmeel).
Het 3e chakra wordt zeer dominant. IK WIL HET NU. Met de nadruk op het woordje IK.
Een dergelijk kind kan zijn ego niet in harmonie brengen met zijn omgeving. Men is veel te
dominant. Gevolg: kan geen relatie aangaan. Sex staat los van een relatie en een scheiding is
het noodlottige gevolg.
Wat men op zeer jeugdige leeftijd heeft geleerd, wordt een blijvende karaktertrek. Dit kan
men dan later op het grote geheel, de macro kosmos, toepassen.
Aldus ligt hier een taak voor de tandarts, die toch zo veel met de voeding van suikers te
maken heeft.
Bert Heintzberger
P.S.: Dit artikel is door mij geschreven in november 2008
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Agenda GVL Culemborg najaar 2017
Donderdag 14 September:
Annelies van Rooij : Vragen over Vaccinaties en Immuniteit
Donderdag 5 Oktober:
Niels Bagchus
: DNA heling met kristallen, licht en heilige
geometrie
Donderdag 2 November:
John Breukels
: Health & Happiness, keuzes die we zelf maken
Donderdag 23 November:
Gezondheidscoöperatief: Een nieuwe Gezondheidsverzekering
Opgeven kan via: GVLezingenCulemborg@gmail.com bij Helma Ballemans
Wees Welkom!
Volg ons ook op Facebook! GVLCulemborg
https://www.facebook.com/GVLezingenCulemborg.nl/
en landelijk GVLNederland!
https://www.facebook.com/groups/1540960269528489/

De eerstkomende lezing is dus op 14
september a.s.
Vragen over Vaccinaties en Immuniteit, een
lezing van Annelies van Rooij.
Annelies gaat met haar lezing in op de twijfels die
mensen (kunnen) hebben rondom het vraagstuk
vaccinaties.
Wegen de voordelen op tegen bijvoorbeeld mogelijke
bijwerkingen?
Krijgt iemand die gevaccineerd is de ziekte waartegen
ingeënt nu nooit meer?
Heb je de bijsluiter gelezen?
De lezing van Annelies is een geschikte gelegenheid om
meer informatie te krijgen over vaccinaties.
Annelies heeft jaren in de gezondheidszorg gewerkt en
heeft zich verdiept in de andere kant van het verhaal.
Een avond die kan helpen om je mening rondom dit
onderwerp verder vorm te geven!
Van harte welkom!
Aanmelden: GVLezingenCulemborg@gmail.com of 06-57112370
Helma Ballemans
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Studiegroep Delft
Het thema van 13 september:
13 september is er een nieuwe bijeenkomst van Project7blad Delft. Het thema voor deze woensdagmiddag is Zelf
een EHBO-zalf maken. Ik nodig je hierbij uit om deel te
nemen.
Je kunt die middag kiezen uit: Goudsbloem, Heermoes en
Duizendblad van mij of en dat is misschien nog wel leuker
en beter zelf de bloemen & kruiden uit je eigen tuin of
omgeving meenemen. Om te zorgen dat ik voldoende bloemen &
kruiden heb (voor 8 personen) vraag ik je om bij je aanmelding door te
geven voor welke plant je kiest. Als je zelf iets meeneemt, overleg dit
met mij en je krijgt per mail adviezen over welke plantdelen en hoe je
het kan plukken. Van de mensen die zich al hebben aangemeld, wil ik
ook nog graag weten voor welke zalf ze kiezen. Er kunnen circa 8
mensen meedoen, dus geef je snel op.
Goudsbloem (of calendula) zalf stopt bloedingen, voorkomt infecties en
versnelt de genezing van wondjes en schrale huid.
Heermoes zalf stopt het bloeden, versnelt de genezing van wonden, is
antiseptisch en ontstekingsremmend en helpt bij (zwemmers-)eczeem,
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schimmels etc.
Duizendblad zalf helpt bij de genezing van (snij)wonden, brandwonden, spataderen,
huidirritaties en verbetert couperose.
Het programma:
We beginnen de middag om 13.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
met koffie en thee in mijn tuinhuisje nummer 41. Dan plukken
we kruiden en bloemen voor de zalf en doen dat met mijn
gedroogde kruiden in bio olie. Die potjes worden op het vuur te
pruttelen gezet. Daarna gaan we het park in om vlierbessen te
plukken. Van de vlierbessen wordt een drankje gebrouwen dat
smaakt naar glühwein (lekker, gezond en zonder alcohol!). Vervolgens wordt de olie gezeefd
en wordt er (bijen)was bij gedaan, zodat er een mooie (gele) zalf ontstaat. We besluiten de
middag met het vlierbessendrankje en een sneetje pompoenbrood (met
brandnetelzaadjes) en honing van bijen van mijn volkstuinencomplex. Tussen
16.30 en 16.45 uur is de bijenkomst afgelopen.
Graag dichte schoenen aan, omdat we van de paden afgaan. Als je een (bruin
of blauw) glazen potje van ca 50 ml hebt, neem die dan uitgekookt mee. Zo
niet, dan heb ik een paar doorzichtige potjes op voorraad. De extra kosten
voor de materialen bedragen 3 euro en daarmee komt de bijdrage voor deze
bijeenkomst op 13,-. Dat is inclusief materialen, koffie, kruidenthee,
vlierbessendrank en sneetje pompoenbrood. Graag allergieën doorgeven bij
aanmelding, dan probeer ik er rekening mee te houden.
In het kort:
Thema: Zelf zalf maken
Datum: 13-9
Adres: Moestuinnummer 41 op Vijvertuinen (zie plattegrond rechts bij de ingang)
Kerkpolderweg 3, Delft (achter zwembad Kerkpolder)
Parkeren: auto's op het parkeerterrein van Onder Ons
en fietsen graag in de fietsenrekken naast
het clubgebouw (t Gietertje).
Kosten: 13,- inclusief drankjes en materialen (zelf
meenemen potje)
Aanmelden: Graag voor maandagavond 11-9
via marionvreugdenhil@gmail.com
Hartelijke groeten,
Marion Vreugdenhil
De volgende bijeenkomst van Project7-blad is op 25
oktober bij mij thuis in Den Hoorn en dan maken we zelf zuurkool van witte kool.
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Column Ellen Vader
Zo SIMPEL is het,
recht is recht, punt.
De grondwet
Artikel 11
In dit artikel staat het recht op de onaantastbaarheid van het
menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn
of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden
verricht en welke medicijnen worden ingenomen.
Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy).
Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam.
De overheid mag NIETS met je lichaam doen, als je dat niet
wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat
niet wilt.
Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen.
Ook mag NIEMAND je medicijnen geven, als je dat niet wilt.
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnblu821m2
Maar voor Roland Pierik (Commissie Vaccinaties Gezondheidsraad en die actief ingezet werd
om de stemming onder het publiek te peilen), is hier dan wel een mouw aan te passen ('Dit is
mede te ‘danken’ aan de antivaccinatie-beweging, een relatief kleine maar luidruchtige groep
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tegenstanders van vaccinatie die zich vooral profileert op internet').
Conclusie van de heren beleidsmakers:
* Wij denken dat in deze context meer gewicht
moet worden toegekend aan het grondrecht dat
de overheid maatregelen moet nemen ter
bescherming van de volksgezondheid.
* In het geval van risico op het uitbreken van
ernstige en besmettelijke ziekten weegt het
collectieve belang van bescherming van de
volksgezondheid zwaarder dan het individuele recht van integriteit van het lichaam.
http://stukroodvlees.nl/wanneer-vaccinatieplicht-gerechtvaardigd-en-effectief-is/
Een voorbeeldje van de comments van Roland Pierik (universitair hoofddocent
rechtsfilosofie, zonder medische scholing) waaruit overduidelijk zijn aversie blijkt tegen
andere geluiden en de vele informatie die hem, vriendelijk, werd aangereikt:'
"Als ik antwoorden zou willen hebben op deze vragen zou ik het RIVM contacteren, die zijn in
Nederland bij uitstek het beste geëquipeerd om deze vragen te beantwoorden."
© Ellen Vader
Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Groenteteelt op bollengrond
In Noord-Holland ligt de voormalige Gemeente
Zijpe, nu onderdeel van de Gemeente Schagen.
Zijpe is bekend om de Onderzoekslocatie Petten
van ECN, NRG en nog enkele bedrijven, maar veel
bekender is deze streek om zijn bloembollen.
Een echtpaar, woonachtig in dit gebied ziet het om zich
heen gebeuren:
De bollen steken in het voorjaar hun kopjes boven de
grond en gaan groeien en bloeien.
Dit proces wordt (op enkele uitzonderingen na –
biologische bollenboeren) met krachtige hand door de
‘reguliere’ bollenboeren begeleid met tractoren met
sproeiarmen daaraan gemonteerd die vanuit grote
containers allerlei ‘-cides’: pesticiden, herbiciden, en
wellicht nog veel meer ‘moois’ over de bollengewassen
spuiten.
Dit is, mits hij zich aan de voorschriften houdt, allemaal
goedgekeurd door onze
regelgevende overheid.
Vanuit
milieubewegingen
klinken echter andere
geluiden: de grond en het oppervlaktewater worden zwaar
vergiftigd!
Reden voor de familie Beuker om vragen te stellen over de
volgende situatie:
Als de bollen verdwenen zijn, worden op diezelfde zwaar
bespoten grond allerlei voedselgewassen gekweekt, onder
andere voor Nederlands grootste grootgrutter.
Hieronder kun je de mailwisseling (of het uitblijven daarvan)
lezen:
Onderwerp: Zorgen over groenteteelt op bollengrond
Datum:
Thu, 24 Aug 2017 13:21:38 +0200
Van:
Anja Beuker <abeuker@...>
Aan:

postbus@rudnhn.nl
(Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord)

Goedemiddag dames, heren,
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Van de Gemeente Schagen kreeg ik uw adres om een en ander te melden omtrent het telen
van groente op vervuilde bollengrond.
Wij wonen in een gebied waar veel bollen worden
geteeld.
De laatste jaren zien wij dat er nadat de
bloembollen eruit zijn er groente wordt geteeld, op
de ons inziens vervuilde grond. O.a.: boerenkool,
witte kool, peen, spinazie.
Bij droogte wordt er beregend met vervuild
slootwater.
De bollen worden n.l. een paar per week besproeid
met een stinkend spul, dat allemaal in de grond en
in de sloten terecht komt.
Volgens onze buurman, een bollenteler, is dat
gewasveredeling en niet giftig, maar volgens een
bekende van ons, een biologisch-dynamische boer
is het wel degelijk gif.
De groentes op de bollenvelden groeien prachtig
op, maar worden heel duidelijk door de vogels
gemeden.
Wij moeten de boerenkool in onze tuin
beschermen met netten, want de vogels zijn er dol
op.
Dat ze de boerenkool van de bollenboeren links laten liggen is veelzeggend.
Kortom, wij maken ons zorgen over de volksgezondheid.
De groentes komen in de winkels terecht en worden door niets vermoedende mensen
gekocht.
De grote toename van kanker is dus niet zo vreemd lijkt mij.
Een strenge controle is wenselijk.
Ik hoop dat u hier wat mee gaat doen.
Met vriendelijke groet,
Anja Beuker

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dick [mailto:dbeuker@... ]
zaterdag 26 augustus 2017 22:54
Anneke Project 7-blad <anneke@project7-blad.nl>
Re:
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Laatste ontwikkeling op het gebied van groenten verbouwen op bollengrond:
Onze Jan Schrijver, raadslid in de Gemeenteraad Schagen vertelde ons dat bij verschillende
inpakzaken voor AH controles zijn uitgevoerd en veel van de groenten te veel pesticides
bevatten.
Volgens Jan heeft AH toegezegd om deze groenten van de bollengrond in de toekomst niet
meer te verkopen. Maar er zijn nog geen harde toezeggingen.
We hebben nog geen antwoord uit Hoorn.
Deze groentes worden 2 keer per week bespoten met
Roundup, een middel dat insecten en slakken doodt, want ze
willen geen ongedierte in deze groentes.
Roundup is alleen nog in Nederland onder strikte regels
toegestaan, ze wachten nog op een onderzoek. In alle
andere EU landen is het middel verboden.
groetjes Anja en Dick
Onderwerp:
bollengrond
Datum:
Van:
Aan:

Uw email over zorgen groenteteelt op
Tue, 5 Sep 2017 10:46:51 +0000
Peter Mulder <PMulder@rudnhn.nl>
'abeuker@...'

Geachte mevrouw Beuker,
Uw email is in goede orde ontvangen door de RUD.
Helaas zijn wij niet de organisatie die iets met uw klacht
kunnen doen.
Voor het telen van bloembollen, maar ook voor groenten, is het de agrariërs toegestaan
om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Deze middelen worden ingezet
om gewassen tegen ziekten en plagen te beschermen. E.e.a. is geregeld in de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Op basis van deze wet en de onderliggende regelingen worden de middelen vooraf
getoetst. Er volgen dan gebruiksvoorschriften.
Voor het gebruik (en opslag) van de middelen moet de agrariër een licentie hebben (een
bewijs van vakbekwaamheid ‘Uitvoeren Gewasbescherming’).
Een dergelijke licentie wordt afgegeven door het Bureau Erkenningen.
Op basis van de regelgeving mag/moet worden aangenomen dat de betreffende agrariër
de gewasbeschermingsmiddelen op een juiste en veilige manier toepast.
Het gaat dus om een landelijke regeling, waarbij de handhaving ook landelijk is geregeld.
Voor zover ik heb kunnen achterhalen is de NVWA (Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit) de handhavende instantie. Ik heb een document van de site van de
NVWA gedownload. Deze treft u hierbij aan.
Als u in zijn algemeenheid óf met betrekking tot de werkzaamheden van een bepaalde
agrariër een klacht heeft over verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen dan kan
ik u alleen maar adviseren met de NVWA contact op te nemen.
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De NVWA heeft een eigen site: https://www.nvwa.nl/.
Ik heb echter het idee (maar dat is mijn eigen visie) dat deze instantie niet veel zal/kan
doen met een algemene opmerking van het vermoeden van verontreiniging. U zult meer
kans hebben op een inhoudelijke behandeling van uw klacht als het om een individuele
ondernemer waarvan u vermoedt dat hij op een niet verantwoorde manier met de
gewasbeschermingsmiddelen omgaat.
Met vriendelijke groet,
H.P. (Peter) Mulder
Adviseur (bodem)
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
T 088 – 102 1774/088- 10 21 300
E pmulder@rudnhn.nl
W www.rudnhn.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dick [mailto:dbeuker@...]
dinsdag 5 september 2017 13:23
Anneke Project 7-blad <Anneke@project7-blad.nl>
Fwd: Fwd: Uw email over zorgen groenteteelt op bollengrond

Kijk wat er gebeurt als je je als goede burger inzet om te proberen de vergiftiging via
groenten te voorkomen!!
Dan word je van het kastje naar de muur gestuurd en omdat er allemaal managers tussen
zitten, die geen moer verstand hebben van de zaken die ze zouden moeten hebben, krijg je
dat je meteen met een kluitje in het riet word gestuurd.
En de laatste instantie, die geeft als antwoord: dan moet je bij je gemeente zijn!!!
Hoeraaa, ik blijf maar lachen…
Zoete groetjes uit De Zijpe…

Bij de link naar de Nieuwsbrief (in de mail) is ook een link gevoegd naar een document:
Specifiek interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen

Dit document werd met de mail van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
meegezonden. En maar doen alsof het met woordjes op een papiertje goed geregeld is!
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Op de facebooksite van Andrea Bleeker Natuurlijk Drinken
https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/?hc_ref=ARQWPnFHr4I4S80Qj0oBlG
4HlgUW5wXR5hVh4tsWSxkxOCZlaSRMWqHYBupGqQZ8Vg8&fref=nf een leuk stukje
over heermoes.

HEERMOES
Heermoes barst van de
vitaminen en mineralen.
Daar kan geen synthetisch
(duur) voedingssupplement
tegenop!
Hier vind je het recept van
een gezond en lekker sapje
gemaakt van heermoes:
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Heermoes wordt door de meesten gezien als een hardnekkig onkruid. Kenners zien het echter
als een waardevol versterkend kruid!
Versterkend sapje van heermoes:
Neem een stukje gember, heermoes (de niet giftige variant)* en enkele (val)appels in stukken
gesneden met schil en klokhuis. Breng alles in een pan water aan de kook, hoeveelheden op
gevoel. Ongeveer twintig minuten zacht doorkoken. Vuur uitdraaien en laten afkoelen. Zeven
en in de koelkast bewaren. Eventueel nog een eetlepel honing toevoegen.
* Er groeien meerdere soorten heermoes in het wild en ze zijn helaas niet allemaal geschikt
om in te nemen.
Wanneer je twijfelt, kun je heermoes ook gedroogd kopen (Equisetum arvense).
Hier kun je foto's vinden van de juiste heermoes:
http://www.kruidenmassages.nl/Heermoes.html
Andrea Bleeker
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Druiven in Kimswerd
Onverwachte dingen zijn vaak het leukst...
Een middag naar Kimswerd was spontaan
bedacht en georganiseerd voor wie zin had
om een extra middag mee te maken binnen
'Project7-blad'.
An van Winden, deelneemster van de
studiegroepen, vast bij de groep in Rijs en
hoppend daar waar wat op de agenda staat wat
haar interesse heeft en valt te combineren om er
naar toe te gaan, was de gastvrouw die ons
ontving.
Al eerder hadden we over dit idee gesproken en na de dag
met de 'Wandelende studiegroep' uit Friesland op 23
augustus toen An ook met ons mee was hebben we spijkers
met koppen geslagen en kwamen we tot deze donderdag
de 31ste augustus.
Aan de weg stond een groot bord met de verwijzing '7-blad'
met een pijl, het huis voorbij rijden was onmogelijk.
An verwelkomde ons met heerlijke zelfgemaakte taart,
pompoentaart en worteltjestaart, deze laatste op basis van
havermout.
Koffie of thee, wel of geen slagroom, we konden kiezen
waar we zin in hadden. Zelfs een compote van fruit was bestemd om bij de taart te serveren.
Tot onze grote verrassing had An ook de 'Plant van de middag' voorbereid, wat we met de
studiegroepen ook hebben gelanceerd en
wij trouw steeds weer ondernemen.
An had gekozen voor de Pohon dewa.
Een plant die ook ik niet kende, niemand
van de aanwezigen en bij An stonden ze
overal waar je maar keek.
Als stekken op water met beginnende
wortels, grotere exemplaren in de
vensterbank waar ze dagelijks van
snoepten en we vulden een tomaatje met
verse geitenkaas om in een blad te rollen
en als gezonde snack op te eten.
We genoten met elkaar van het aanzicht
van de vele druiventrossen in de grote
kas, vier soorten, groen en blauw en deze kregen we allemaal te proeven.
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Prachtige vijgen, rijp aan de boom en ook deze lieten we ons goed smaken alsook buiten de
pruimen.
We wandelden langs 'van alles en nog wat', hielden op deze wijze de gesprekken wel gaande
en als afsluiting presenteerde An courgettevogelmuursoep met kruidenkaas.

We kijken terug op een gezellige middag die de
sfeer had van een studiegroep middag.

An, hartelijk dank voor je enorme gastvrijheid, je
inzet en enthousiasme.
Wij hebben genoten.

Foto's: Anneke Bleeker.

26

Locatie Maastricht West
– Lezing Frits van der Blom
Noteer alvast in je agenda: zondag 24 september, 14.00 uur (zaal
open vanaf 13.30 uur) lezing door Frits van der Blom, huisarts in
ruste: "Medische illusie en kanker op dood spoor".
Aanmelden kan overigens nu al:
gvl.maastrichtwest@gmail.com

100 jaar geleden had slechts 1 op 800
mensen een vorm van kanker.
Nu, (in Europa) 1 op 3 mensen.
Wat is er de laatste eeuw eigenlijk
gebeurd?

Voor meer info zie de foto.

Frits komt voor de 2e keer naar
Maastricht West voor een lezing.
Zijn vorige lezing ging over "vet ziek van
ziek vet" en was druk bezocht.

Voel je niet geremd dit bericht te delen.
Er wordt deze middag voor velen
interessante informatie gegeven.
Anneke Fokkema,
Gastvrouw locatie Maastricht West
Tel. : 06-24405539
mail: gvl.maastricht@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Maastricht-West475590869245464/
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Een bezoek aan Kimswerd
Donderdag 31 augustus: een middag bij An van Winden te Kimswerd (bij Harlingen).
An is deelneemster aan de studiegroepen en spontaan heeft een extra ingelaste middag bij
haar thuis plaatsgevonden.
De aanleiding was om de prachtige collectie druiven te
bekijken en alle andere interessante gewassen, om
anderen hiermee weer te inspireren er wellicht thuis
mee aan de slag te gaan.
We danken An voor haar gastvrijheid.
Zie het verslag elders in deze nieuwsbrief.
Als extra verrassing
had An de 'Plant van
de middag'
voorbereid.
Zij had gekozen voor de Pohon Dewa.
Complete verrassing en geen van ons kende deze,
overigens zeer gezonde schoonheid, want: mooi om te
zien en supergezond.
De bladeren zijn eetbaar als spinazie maar ook rauw en
we proefden met een tomaatje en wat geitenkaas.
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Opgerold is dit een heerlijk hapje.
Er stonden verschillende planten in de huiskamer en An en haar familieleden 'grazen' op
deze wijze dagelijks hun portie gezonde vitamientjes en andere goede stoffen bij elkaar.
We noemden het gekscherend grazen, maar hoe handig is het om dagelijks wat te kunnen
oogsten en aan een maaltijd toe te voegen of als hapje te presenteren?
Wie interesse heeft in deze plant, wij kochten
allemaal meteen een exemplaar, kan contact met
An en dochter Evelien opnemen:
navanwinden@pcbasic.nl
Hieronder de bijdrage van An en wat zij op internet
voor ons zocht.
De foto's nam ik bij An in de kamer dus zo mooi zien
de planten eruit. We zagen er diverse in potten,
klein en groot maar ook stekken op glazen met
water die al aan het wortelen waren.
An, nogmaals dank; we hebben genoten en ik kijk met plezier naar mijn Pohon dewa.

Pohon Dewa
Gynura procumbens (Eeuwig leven / Tomorrow Plant)
Een plant die onder meer in Thailand, de Filipijnen en Indonesië voor komt.
De kruidachtige plant vormt dikke stengels
met dikke, vochtrijke en knapperige
bladeren.
Uiteindelijk ontstaan de voor Gynura
typerende oranje, bloemen.
De plant laat zich makkelijk stekken.
De smaak van het blad is fris en gaat
richting boontjes.
Ze worden zowel rauw als (kort) gekookt
verwerkt.
Uiteraard worden aan de plant vele
medicinale eigenschappen toegedicht, al
was het alleen maar door de uitbundige
groei!
In Indonesië wordt de plant Daun Dewa genoemd, wat zoiets als Goddelijk betekent.
Deze kruidenplant helpt bij diabetes, hoge bloeddruk en men zegt dat het tegen kanker zou
helpen.
Dat de plant het genezen van wonden bespoedigt lijdt geen twijfel.
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Jonge bladeren kunnen rauw in de sla worden verwerkt, maar kunnen ook als spinazie
bereid worden.
De bladeren kunnen worden gedroogd en er kan dan thee van worden gezet.
Zelf vind ik het lekker om een blad als snack te eten met verse geitenkaas en een tomaatje.
https://www.google.nl/search?q=gynura+procumbens&sa=X&ved=0ahUKEwigmqnWw4L
WAhVFalAKHVSeBaUQ1QIIcygG&biw=1366&bih=638
https://www.youtube.com/watch?v=QAxRnT974TM
An van Winden
Foto’s: Anneke Bleeker ©

De Pohon Dewa kan altijd wel eens, ook binnen, last krijgen van luis.

Daarom hieronder nog het recept voor een natuurlijk middel tegen luizen!

Een natuurlijk middel tegen luis:
Ingrediënten:
5 tenen knoflook
1 ui
1 theelepel cayennepeper
1 liter water
Werkwijze:
Rasp de knoflook, de ui en doe de rasp in een liter water.
Laat het water een paar dagen staan.
Zeef het mengsel en voeg de cayennepeper toe.
Goed roeren.
De stengels van de stekken van de plant doop je in de vloeistof.
Planten die reeds in de pot staan besproei je met een nevelspuit.
N.B.:
Bij niet-eetbare planten kun je nog twee eetlepels vloeibare zeep aan het mengsel
toevoegen.
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Orgaandonatie
Carla Boon, locatiehoudster Anna Paulowna, wees ons op een email-bericht van het
Comité Orgaandonatie Alert omtrent het initiatief om bij de Reclame Code
Commissie (RCC) aan te kaarten dat het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en
de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) (in de media) een niet volledige
voorstelling van zaken geven ter zake orgaandonatie en de uitspraak van de RCC
dat de voorlichting aangepast dient te worden.
In de nieuwsbrief van 28 maart 2017 (http://www.project7-blad.nl/2017.03..37GVL-NIEUWSBRIEF-03-37-LV.pdf) besteedden we hier al eerder aandacht aan.
Carla meldde ons verder o.a. nog: Het komt erop neer dat onze klachten allemaal zijn
toegewezen op één na, waarvan de RCC vond dat die passage duidelijk genoeg was.
Het gaat er allemaal over dat de term 'overlijden' gebruikt wordt dáár waar de patiënt, de
donor-in-spé, in coma ligt en hersendood is verklaard.
De term hersendood is verzonnen om de uitname-chirurg niet te kunnen laten opgaan voor
moord, hetgeen het wél is, immers de donor wordt met voorbedachten rade dood gemaakt.
Het ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatie Stichting willen niet dat dit
bekend wordt, omdat mensen dan, terecht!, terug zouden deinzen voor het donorschap.
Wie wil er dood gemaakt worden voor transplantatie als hij/zij misschien nog gered had
kunnen worden ?
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Daarbij komt ook nog eens dat de a.s. donor geen narcose krijgt en dat de reflexen van pijn
aangemerkt worden als Lazarus-reflexen: een bewijs dat hij dood is. Voor mij juist het teken
dat die mens nog leeft !
Ik wijs graag op het 'geval' van Esmée Feenstra uit Maastricht: zij was hersendood verklaard
maar door een toevalligheid gered van de uitname-operatie.
De uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) vindt u hier:
https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=191220&acCode
Ter zake overlijden en hersendood is veel te melden.
Pim van Lommel schrijft hierover in zijn boek ‘Het leven gaat door’:
Is hersendood gelijk aan dood?
Er wordt in de richtlijnen voor orgaantransplantatie gesteld dat de diagnose hersendood
gelijkstaat aan dood. Het overheersende beeld over dood houdt in dat leven en dood elkaar
nooit kunnen overlappen; een persoon is óf dood, óf levend, maar nooit beide tegelijkertijd.
Het is echter wetenschappelijk niet mogelijk te bepalen op welk moment het leven volledig
uit het lichaam is verdwenen. Het stervensproces duurt uren tot dagen, verloopt voor elk
persoon verschillend, en vindt plaats op het niveau van organen tot cellulaire en
subcellulaire niveaus, waarbij elke systeem een eigen proces en tempo van afbraak heeft.
Verder is bij de diagnose hersendood bijna honderd procent van het lichaam nog in leven.
De criteria van hersendood en de methoden om die te diagnosticeren verschillen van land
tot land, en hoe meer er wetenschappelijk bekend raakt over de problematiek van een juiste
diagnose, hoe meer onzekerheid er bij deskundigen over de diagnose bestaat. Het is bij de
meeste mensen ook niet bekend dat anesthesie (narcose) bij het uitnemen van organen bij
'overleden' patiënten meestal noodzakelijk is vanwege het zogenaamde 'Lazarus-syndroom';
dit zijn heftige afweergebaren van de officieel reeds gestorven orgaandonor. Een 'stoffelijk
overschot' zou toch geen anesthesie nodig moeten hebben? Hersendood verklaarde
patiënten tonen ook significante veranderingen in bloeddruk, vaatweerstand en hartslag
tijdens hun operatie wegens het verwijderen van hun organen voor donatie, hetgeen alleen
mogelijk is ais er nog gedeelten van de hersenen en de ruggenmergreflexen intact zijn.
Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m3&s=m122&ss=P2119&l=NL
Op de website van Het Donorgesprek staat een artikel van Merel Driessen omtrent het
hersendoodprotocol, waarbij een tweetal filmpjes worden gegeven. Annet Wood gaf daarop
onderstaande reactie.
De schrijfster van dit artikel heeft het er zich wel erg gemakkelijk van afgemaakt. Eenzijdige
informatie overschrijven is te eenvoudig. Op internet is meer informatie te vinden dan alleen
de voorlichting van de NTS. Over het hersendoodprotocol is meer te zeggen. Een belangrijk
onderdeel van dit hersendoodprotocol is de apneutest.
En juist deze apneutest is levensgevaarlijk voor de weerloze diep comateuze patiënt. De
apneutest is een medisch onderzoek om te kijken of een beademde patiënt nog spontane
ademhalingsactiviteit vertoont. De patiënt mag bij de uitvoering niet onder invloed staan
van verdovende of verlammende geneesmiddelen, geen ondertemperatuur hebben of
andere condities die potentieel nog verhelpbaar zijn of spontaan over kunnen gaan. Een
apneutest wordt uitgevoerd onder vastgestelde condities, vastgelegd in een protocol.
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Aan het ondergaan van de apneutest kleven levensgevaarlijke risico’s.
Bij patiënten die de apneutest ondergaan treedt vaak ernstige lage broeddruk op, daardoor
kan een onbehandelbare hartstilstand ontstaan, zelfs wanneer extra zuurstof wordt
toegediend. De ademhalingscentra kunnen, als gevolg van het remmende effect van de
verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, met geen mogelijkheid reageren op de
geforceerde ademstilstand.
De apneutest zelf verslechtert de lage bloeddruk en de verminderde bloedstroom naar de
ademhalingscentra in de hersenen. Bovendien kan de apneutest de schade aan de
hypothalamus vergroten. De ademhalingscentra zijn niet in staat nog te reageren op
kooldioxide die ontstaat ten gevolge van de verminderde aanvoer van bloed en van het
schildklierhormoon door de verminderde hersencirculatie. Veel artsen geloven dat de
apneutest niet schadelijk kan zijn wanneer voorafgaand aan de test de zuurstofconcentratie
wordt verhoogd in de beademingsapparatuur.
Het doel van de apneutest is echter om de bloedconcentratie van kooldioxide te verhogen;
die concentratie wordt niet beïnvloed door verhoging van de zuurstoftoevoer. Deze situatie
kan daarentegen juist een onherstelbare uitval van de bloedtoevoer naar de hersenen
veroorzaken. Kwalijk van een geheel andere orde is dat de naaste familie geen voorlichting
wordt gegeven over de gevolgen van de test. Deze informatie komt van Dr. C. Coimbra.
Wat zou er nu met u gebeuren als u vijf tot tien minuten lang van zuurstofrijk bloed wordt
onthouden zoals bij een verstikking of verdrinking? Zou uw ademhaling dan blijven
doorgaan? En deze test moet onderzoeken of iemand die daar op IC ligt met toch al ernstig
hersenletsel al dan niet zelfstandig gaat ademhalen? Hoeveel meer schade richt deze test
aan bij de patiënt? Het advies in het hersendoodprotocol is om het onderzoek meerdere
keren uit te voeren om zeker te zijn van de diagnose.
Dat is toch moorddadig denkt u? Mag dat zomaar?
Ja, dat mag en het is legaal. De procedure van het hersendood protocol is vastgesteld door
onze Kamerleden en Z.K.H Koning Willem Alexander. De laatste vaststelling van dit protocol
is in 2016 middels publicatie in het Staatsblad bekendgemaakt.
Deze apneutest is volgens Dr. Cicere Coimbra (Klinische Neuroloog, Universitair Hoogleraar,
Afdeling Neurologie en Neuro-chirurgie, Universidade Federal de Sao Paulo – UNIFESP –
Brazilië) ethisch verwerpelijk en zou als een onmenselijke medische methode onwettig
moeten worden verklaard.
Dr. Yoshio Watanabe (Cardioloog Nagoya –Japan) is het met hem eens en stelt dat een
patiënt die niet aan de apneutest wordt onderworpen een kans van 60% heeft om te
herstellen van het hersenletsel. In de notitie ‘The Nasty Side of Organ Transplanting, a
Cannibalistic Nature of Transplant Medicine’ wordt deze methode de achillespees van de
orgaandonatie genoemd.
Bron: https://hetdonorgesprek.wordpress.com/2016/08/21/het-hersendoodprotocol/

33

Locatie Schoten
Beste mensen met Gezond Verstand,
Zaterdag 16 september verzamelen we weer in
het Kasteel van Schoten voor de volgende Gezond
Verstand Namiddag.
Anneke heeft weer twee sprekers kunnen strikken
voor een zeer interessante middag:

PURUSHA VAN DE GRAAF:
Hoe kunnen wij de LIEFDE in onszelf weer HERINNEREN?
&

ROBBERT GEELEN:
Een nieuwe ZORGVERZEKERING met
Keuzevrijheid en Eigen inbreng.
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We beginnen stipt om 13:00, maar je bent al vanaf 12:15
welkom in het kasteel.
In bijlage vind je de aankondiging van dit evenement, en
ook verdere uitleg over de twee lezingen.
Jullie kunnen weer enorm helpen door deze aankondiging
zo breed mogelijk te verspreiden!
En jezelf natuurlijk ook zo snel mogelijk aanmelden per
omgaande email!!
nick@rechtopgezondheid.info of
Annabelle1946@hotmail.fr
Hartelijk dank alvast.
Tot 16 september in het Kasteel van Schoten!
Veel gezonde groeten,
Nick van Ruiten
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Wandelen met ‘gratis recept abonnees’
Dat was weer een gezellige middag...
Zondagmiddag 27 augustus liepen we met
een flinke groep door de kruidenwei te Rijs
en daarna in het Rijsterbos.
De rode draad door de middag waren de 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen.
We zagen weer genoeg, er was veel te vertellen
maar nog veel meer is niet verteld want daar is
zo'n middag veel te kort voor.
Wie onze mail in het weekend ontvangt met de
'Wekelijkse recepten', overigens helemaal gratis,
die in het teken staan van datgene wat eetbaar is en om ons heen groeit in de vrije natuur en
eigen tuin, krijgt een aantal datums als keuze om te
komen wandelen als gast zodat we samen kunnen
genieten van datgene wat er op dat moment te
bekijken valt.
En daar gaven weer genoeg personen gehoor aan, uit
Limburg, Brabant, Gelderland, Noord-Holland maar
ook uit Friesland.
We eindigden met wie dit wilde bij Hotel Jans waar de
appeltaart niet te versmaden is
en zo genoten we met elkaar van
een leuke afsluiting van een
gezellige middag.
Het weer werkte ook 100% mee.
Woensdagmiddag 20 september weer
een kans op deze wijze maar dan te
Heeg, deze plaats ligt tussen Sneek en Balk in.
Opgeven verplicht en wie de recepten nog niet ontvangt is
welkom zich daarvoor aan te melden, dan kun je ook gebruik
maken van dit soort uitjes.
anneke@project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker.
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Studiegroep Westknollendam
Agenda project 7-blad WKD: zaterdag 23 september in Westknollendam aanvang 13.00
Geneeskracht uit de natuur!
Deze middag gaan we na de zomer stop
meteen goed van start want we gaan 4
onderwerpen behandelen in groepjes. Je
mag dus kiezen voor het onderwerp dat
je het meest aanspreekt! Je krijg van alle
onderwerpen wel de informatie mee op
een hand-out zodat je het thuis ook
allemaal kunt doen.
Dat komt zo; Voor mijn cursus
natuurgids aan het Natuur Instituut moet ik samen met 3 andere dames een eindexamen
project maken. Wij hebben een excursie/workshop bedacht om te doen met mensen met
het thema ''geneeskracht uit de natuur".
Nu moeten we deze activiteit eerst voorleggen aan de examencommissie en daarna
uitvoeren met onze eigen groep.
Om dit voor te bereiden zouden wij het graag een keer uitvoeren met de 7-blad groep!
De excursie/ workshop duurt ca. 2 uur.
We gaan eerst kruiden verzamelen, buiten dus. Vervolgens gaan we in 4 groepjes
verschillende dingen maken.
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Vrouwenmantel tinctuur
Brandnetelsoep
Weegbree/ brandnetelzalf
Smeerwortelolie
Er zijn alleen wat extra kosten (buiten de normale 7-blad bijdrage) voor de gebruikte olie,
bijenwas en pipetflesje van ca. 2,50 euro. Verder kan iedereen zelf 2 kleine glazen potjes
meenemen.
De middag vullen we verder met gezellig bijpraten.
Er zal nog genoeg over de bepaalde planten te vertellen zijn. En eventueel nog even naar
buiten om te kijken wat er groeit en natuurlijk drinken we een lekker kopje kruidenthee.
Doe je mee? Meld je dan even bij mij via de mail: info@casanatura.nl
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(Barbera Smit)
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior
(Anneke Bleeker)
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