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Van de redactie
Inmiddels is het herfst. Dat is de laatste weken ook al
duidelijk te merken aan het weer. De laatste jaren deed
de herfst niet zo vroeg z’n intrede als dit jaar. Vanaf de
eerste dagen van september zijn we overgoten met
regen en ander herfstweer.
De lezingen van september 2017 zijn al weer voorbij.
Oktober staat weer voor de deur en oktober vangt aan
met niet alleen interessante lezingen, maar ook een
paar mooie herfstwandelingen. Zie de posters in deze
nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief zijn verder (natuurlijk) de vaste
columnisten Bert Heintzberger en Ellen Vader
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aanwezig. Ook Arie de Groot laat weer van zich horen. Arie geeft een mooie bespiegeling
over zijn leven met de bijen.
Anneke laat zich deze nieuwsbrief weer uitgebreid horen, niet alleen met het vaste
voorwoord, maar ook met vogelmuur, de ‘wandelende studiegroepen’ en een verslag van
haar studiegroep Rijs.
De Blije Markt vraagt nog even om aandacht. 15 oktober a.s. is de ‘herfstmarkt’, met o.a.
wandelingen met Anneke.
In de herhaling Dr. Hans Moolenburgh.
En locatie Maastricht West laat van zich horen.
En nog een oproep aan de locatiehouders: graag de agenda bijwerken. Dan is de verwijzing
in de nieuwsbrieven veel effectiever.
Lees het voorwoord van Anneke. Daarin wordt aangekondigd dat er een verandering komt v.w.b. de
verschillende nieuwsbrieven van Project 7-blad.
De afgelopen jaren is het concept van Project 7blad ontzettende succesvol gebleken. Met name dit
kalenderjaar is er een ontzettende groei geweest op
het gebied van alle activiteiten die ontwikkeld zijn
en worden. Er zijn nieuwe lezingen locaties bijgekomen, er zijn nieuwe studiegroepen gekomen, er
is een nieuwe ontwikkeling gaande van ‘wandelende studiegroepen’. De interesse zien we over het
hele land plaatsvinden, en ook België kent z’n ontwikkelingen vanuit Project 7-blad.
Er zijn vele mensen die bijdragen aanleveren, bijdragen die het waard zijn om gelezen te worden.
Achter al deze ontwikkelingen zijn meerdere vrijwilligers betrokken. Project 7-blad is een vrijwilligersorganisatie waar veel werk verzet wordt,
waarvan het meeste nog altijd door Anneke en Frank Bleeker wordt verricht, maar waarbij
we een steeds belangrijkere rol zien voor steeds meer betrokkenen.
Daarnaast zien we dat de verschillende ‘takken’ van Project 7-blad steeds meer in elkaar
over lopen.
Het wordt dan ook tijd om de verschillende nieuwsbrieven ‘samen te voegen’, om te voorkomen dat mensen teveel dubbele informatie krijgen. Het heeft niet veel zin om aankondigingen, artikelen, columns en andere wetenswaardigheden te herhalen in verschillende uitgaven. Vandaar dat er de komende periode gewerkt zal worden aan ‘integratie’ van de Project 7-blad nieuwsbrief en de Project 7-blad Gezond Verstand Lezingen nieuwsbrief. De komende maand, uiterlijk in de maand november van dit jaar zal de integratie een feit zijn en
ontvangt u, indien u op beide nieuwsbrieven geabonneerd bent, nog maar 1 i.p.v. 2 nieuwsbrieven.

Agenda:
Lezingen oktober 2017
: http://www.project7-blad.nl/page36.html
Studiegroepen per provincie: http://www.project7-blad.nl/page5.html
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Herfst, voorjaar of toch herfst?
Nieuw seizoen, tijd voor veranderingen…
Vorige week leek het wel bijna winter en
de afgelopen dagen verbaasden we ons
samen met een groep over de vele jonge
bladeren zevenblad, de prachtige nieuwe
brandnetels, stralende madeliefjes,
mooie pollen paardenbloemen en andere
prachtige bladeren en bloemen.
Dit geeft een voorjaarsgevoel maar de
inmiddels vele paddenstoelen vertellen
toch iets anders.
Afgelopen week mochten we mooie
middagen en avonden beleven binnen 7blad.
Zaterdag de 16e stond Schoten weer op
de agenda en een kleine impressie over
die middag kun je in deze nieuwsbrief zien samen met informatie over het onderwerp van de
sprekers zodat je zelf meer te weten kunt komen en wellicht contact met hen op kunt nemen.
De nieuwe locatie Panningen is deze week van start gegaan en via John Breukels, de spreker
die het opstarten voor zijn rekening nam mocht ik positieve berichten lezen over o.a. een
hele goede opkomst en helemaal voor
de eerste keer.
Als er dan meer dan 20 luisteraars komen is ‘de kop er echt af’ en deze locatie kan volgende maand nog een keer
genieten van Johns bijdrage.
Als een GVL-locatie begint dan is er één
spreker die meteen tweemaal achter
elkaar komt; hij of zij is dan live het eerste aanspreekpunt voor de nieuwe - in
dit geval twee – locatie-houdsters.
Maandagavond mocht ik zelf spreken
op uitnodiging bij een vereniging in
Zaandam, een niet 7-blad avond, maar
het was heel gezellig, een goede opkomst en de belangstelling voor het onderwerp ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen was groot.
We presenteerden dit met als titel: ‘Wat moet ik met onkruid op mijn bord?’.
Het is altijd genieten als iedereen oprechte belangstelling heeft, daar krijg je vleugeltjes van.
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Woensdagmiddag wandelden we in Heeg, ook met een aardige groep, wel en geen bekenden en dit was eigenlijk tevens een ‘snuffelmiddag’ om kennis te maken met het onderwerp
‘eetbare planten’.
Er draaiden enkele studiegroepen en al met al gebeurde er dus weer heel wat.
Het is druk en daarom…
Omdat het druk is en er op diverse fronten van alles gaande is gaan we enkele zaken integreren.
We geven deze nieuwsbrief nu om de twee weken uit. Daarnaast de ‘Project7-blad’- nieuwsbrief eens in de maand en de ‘Project7-blad-junior’ ook eens in de maand.
De junior blijft bestaan zoals deze bestaat, daar gaan we niet aan tornen.
Maar…
Maar de GVL-nieuwsbrief en die van Project7blad gaan we samenvoegen. Wanneer dat exact
gaat gebeuren is nu nog niet bekend maar dat
kan zomaar in de loop van de komende weken
een feit zijn.
Die nieuwe nieuwsbrief verschijnt dan eens per
maand.
Alle vaste medewerksters en medewerkers blijven ook dan voorbijkomen, want van beide versies gaan zij samen in één nieuwe nieuwsbrief.
Dan kan een ieder de mooie bijdragen uit de
andere nieuwsbrief lezen als je die niet krijgt
maar wie beiden krijgt hoeft dan ook niets te
missen.
Het voordeel…
Het voordeel is dat je via de nieuwe versie
straks op de hoogte bent van nog meer leuke
activiteiten want de studiegroepen zitten in een
dusdanige flow dat we steeds meer zien dat
vele bekenden die we langer geleden al tegenkwamen bij lezingen nu hun gezicht laten zien
bij deze activiteiten.
Want hoe leuk is het om samen met een groep
zuurkool te maken en naar huis te gaan met een
pot zuurkool in wording?
Of hoe leuk is het om samen met een groep te kokkerellen, te wandelen langs de eetbare
planten, natuurlijke verzorgingsproducten te maken, of… te veel om op te noemen maar wel
mooi om alles met elkaar onder ieders ogen te brengen en dan is het echt… pik eruit wat je
interesse heeft.
Snuffelen…
Op dinsdag 3 oktober organiseren we een snuffeldag.
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Een dag samen de natuur in, gelijkgestemden ontmoeten, samen genieten, elkaar spreken
en wellicht wel nieuwe vriendschappen opdoen.
Waar?
In Rijs, in ’t Gaasterland; verzamelen bij Hotel Jans
vanaf 10.30 uur.
Wat zijn de kosten?
Je eigen consumptie(s) betalen en een eigen
lunchpakket meenemen plus een goed humeur.
Niets meer en niets minder! We maken er samen
een leuke dag van en je kunt meteen ervaren hoe
het er aan toe gaat tijdens de dagen met de
‘Wandelende studiegroepen’ waarvan je er bij
acht terecht kunt van de tweeëntwintig groepen
totaal.
Zesmaal per jaar een dag vanaf 11.00 uur; met de
andere deelnemers bepaal je steeds waar de
groep de keer erna weer zal samenkomen.
De ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen staan centraal en je komt ook nog eens op
andere plekken in je eigen provincie of bij de ‘buren’.
Een snuffeldag op 3 oktober en eentje op zaterdag 14 oktober.
Er komen ook enkele gastvrouwen van verschillende groepen, dus je kunt kennismaken,
deelnemers van groepen en van de andere
studiegroepen, kortom we gaan er met wie
daar zin in heeft een mooie dag van maken
tot… ergens in de middag en wie eerder naar
huis moet kan gemakkelijk teruglopen naar
de auto.
Hemelsbreed is het rond de 2 kilometer van
het startpunt door het bos naar het IJsselmeer.
Het Rijsterbos staat bekend om zijn hoge
energie en diverse krachtpunten en als we
daar lopen met een groep dan krijgen we
steevast de reacties dat men de sfeer als heel
fijn ervaart.
Ja, het bos heeft, wat we noemen, een hoge
Boviswaarde, een hoge energiewaarde en daar laad je van op, het geeft je kracht, je komt er
blij vandaan.
Dus… dat is wat we je gunnen: een mooie dag, inspirerende gesprekken, kennis delen en wie
weet raak je geïnspireerd en ga je eens een groep bezoeken als je dat nog niet doet.
Wel even één waarschuwing!
De kans bestaat dat je als je daar eenmaal bij aangesloten bent er niet meer vandaan komt.
Zo leuk is het 😊

6

Maar ja, zesmaal per jaar is te doen en sommigen zijn zo enthousiast, die bezoeken zelfs
meerdere groepen.
Een paar van de fanatiekelingen in positieve zin zijn op 3 oktober ook aanwezig.
Ik heb er zin in, wie wil komen wel even aanmelden zodat ik aan Hotel Jans kan doorgeven
met hoeveel personen we daar samenkomen aan het begin van
deze dag.
Komende woensdag, 27 september, reis ik af naar Bakel in Brabant met kolen, weckpotten en van alles wat we nodig hebben
om zuurkool te maken.
Daar start een nieuwe studiegroep en de eerste keer als ik kom
maken we in de komende maanden, tot begin maart, zuurkool.
Zo ook op 17 oktober te Kimswerd bij Harlingen.
Hieronder een lijstje met links. Elke provincie heeft zijn eigen
bladzijde op onze website en je kunt exact zien waar groepen
draaien en wat zij op de agenda hebben staan.
Voel je welkom.
Zo ook bij de Gezond Verstand Lezingen-locaties, snuffeldagen en
wat er maar voorbij komt.
Druk, druk, druk binnen 7-blad en daarom zijn we achter de
schermen aan het brainstormen om de nieuwsbrieven samen te voegen om daarmee iedereen over alles te informeren, maar dan wel eens per maand want Wim en Ellen van de redactie van deze nieuwsbrief blijven dat ook van de nieuwe versie en zij moeten wel rustig de
tijd hebben om op zelfgekozen momenten aan 7-blad te kunnen werken, dus eens per
maand is wat ons betreft genoeg, je zult alleen wel altijd veel tegelijk aangeboden krijgen,
maar… dan heb je ook een maand om steeds wat te lezen. 😊
Anneke
Gaasterland, 23 september 2017

Provincie

Webpagina

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland en Noordoost Polder
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

http://www.project7-blad.nl/page19.html
http://www.project7-blad.nl/page20.html
http://www.project7-blad.nl/page21.html
http://www.project7-blad.nl/page22.html
http://www.project7-blad.nl/page23.html
http://www.project7-blad.nl/page24.html
http://www.project7-blad.nl/page25.html
http://www.project7-blad.nl/page27.html
http://www.project7-blad.nl/page26.html
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
http://www.project7-blad.nl/page30.html

België
Halle-Zoersel

http://www.project7-blad.nl/page31.html
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Wandelende studiegroepen…
Wat zijn ‘Wandelende studiegroepen’?
Deze vraag zal zeker bij velen opkomen.
Wandelen en studeren?
Ja zoiets maar dan anders…
Al wandelend, slenterend en veel stilstaand genieten de deelnemers van deze
groepen van de natuur, van verschillende
locaties; de rode draad zijn de ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Een groep komt zesmaal, verdeeld over
het jaar bij elkaar, maar de concentratie
ligt in het voorjaar, de zomer en het najaar.
Wie gastvrouw of gastheer van zo’n
groep wil worden kiest zelf een dag in de
week.
Zo zijn er ‘zaterdaggroepen’, ‘dinsdaggroepen’, ‘donderdaggroepen’, oftewel elke dag van de
week is geschikt en dan zesmaal per jaar.
Wie vaker wil is daar vrij in; het minimale aantal is zesmaal, overigens ook voor de niet
‘wandelende’ groepen waar diverse onderwerpen op de agenda staan.
De deelnemers van zo’n ‘wandelende groep’ bepalen steeds met elkaar waar zij de keer erna
afspreken; zo kom je ook nog eens ergens, wat al tot leuke reacties heeft geleid.
Want ik denk dat het bij velen wel bekend is dat je
in de eigen provincie wel gehoord hebt over
mooie gebieden maar daar lang niet altijd bent
geweest.
Deze dagen zijn bij uitstek geschikt ook de eigen
omgeving, de eigen provincie en soms over de
‘grens’ bij de buren te gluren.
Verzamelen gebeurt bij voorkeur in een horecagelegenheid.
Daar komt men vanaf 10.30 uur samen; je kunt
zeggen de inloop is van 10.30 uur tot 11.00 uur en
dan start de dag.
Deze begint met samen koffie of thee drinken en
een voorstelrondje als de groep de eerste keer samenkomt en daarna als er nieuwe personen zijn aangehaakt.
Aanhaken mag, mits de persoon die later bij een groep komt wel al andere wandelingen
langs ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen heeft meegemaakt.
Dan staat hij of zij er niet helemaal blanco tegenover en houdt hij of zij de groep niet op in
die zin als er elke keer nieuwe personen aanhaken of wellicht een keertje komen kijken, de
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basiszaken niet steeds weer uitgelegd hoeven te worden. Dat verstoort de onderling opgebouwde energie, de onderling opgebouwde kennis, etc.
Daarmee willen we absoluut niet zeggen dat nieuwe personen niet welkom zijn bij ‘wandelende’ groepen die al draaien, integendeel, maar we hebben daar wel oplossingen voor.
Af en toe staan er ‘snuffeldagen’ op de agenda; daar zijn er al diverse van geweest en we
organiseren er op gezette tijden ook steeds weer een aantal.
Wie gratis elk weekend de mail met de ‘wekelijkse recepten’ ontvangt heeft in de afgelopen
maanden mogen kiezen uit vier zondagen waarbij hij of zij als gast mocht komen.
Tijdens die middagen komen ook basiszaken aanbod.
Er zijn ‘Wildplukgidsen’ binnen
Project7-blad.
Ingeborg Nienhuis, Lisette Timmermans en Jochem Hagoort
wandelen op gezette tijden via
de agenda van Project7-blad.
Jochem is daarnaast ook gastheer van de studiegroep in ZuidHolland.
Zelf wandel ik ook op die wijze,
naast dat er twee ‘Wandelende
groepen’ in Friesland onder mijn
verantwoording vallen.
De zaterdag groep heeft op 14
oktober nog een snuffeldag in
Rijs. We verzamelen dan bij Hotel Jans vanaf 10.30 uur en starten om 11.00 uur.
Deze dag is een cadeautje, wie komt betaalt zelf de genuttigde consumptie en neemt zelf
een lunchpakket mee.
De dag is verder kosteloos, juist om de sfeer te delen en meerdere mensen enthousiast te
maken gezellig mee te doen.
Wie naar deze dag is geweest kan daarna aanhaken waar hij of zij wil.
Bij de woensdaggroep in Friesland, of toch bij de zaterdaggroep.
Bij de dinsdag- of woensdaggroep in Noord-Holland.
Bij de zondag-groep in Zuid-Holland, of de zondag-groep in Brabant.
En dan is er nog een zaterdaggroep in Drenthe en een donderdaggroep in Limburg.
Al een redelijke keuze.
En er mogen meer groepen komen, kwestie van aanvragen hoe dit ‘werkt’ als je enige affiniteit hebt met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen en het gezellig vindt zesmaal per
jaar aanspreekpunt voor een groep te zijn qua coördinatie.
Dat is zoals we werken, iemand vraagt de uitleg aan, wij wachten af en of we horen niets
meer of wel.
Hoe gemakkelijk kan het gaan?
Gemakkelijk!
Samen kennis delen is hoe het binnen de groepen werkt maar we hebben altijd een gastheer
of gastvrouw nodig als contactpersoon tussen ons en de deelnemers, als persoon die even
de horecagelegenheid benadert om wellicht even aan te geven dat hij of zij met een groep
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de dag daar start, gewoon om het één en ander te sturen en te zorgen naar ons dat de gegevens steeds correct worden doorgegeven voor op de agenda, want na elke wandeling volgt
er een update van de volgende locatie bij de volgende datum.
Wandelen, genieten, plantenkennis vergroten, mooie natuur in de eigen provincie ontdekken, hoe leuk kan studeren zijn?
Leuk, heel leuk en studie is ook ‘studie’ met een knipoog maar wel is het een feit dat de
groepen samen veel leren en in de eigen keuken ook steeds meer aan de slag gaan met de
zaden van de brandnetel, met duizendblad als heerlijk kruid of in de thee, met… noem het
maar op, er is zoveel.
Vogelmuur, gratis en voor niets met een hoog vitamine C gehalte, je moet het even weten.
Veldkers, superlekker en familie van de waterkers, de tuinkers, alle koolsoorten en door velen bekeken als ‘onkruid’.
Wat is onkruid?
Dat is het oordeel van de mens over
bepaalde planten die op plekken
staan waar zij deze niet wensen.
Wie meewandelt en leert wat hij of
zij met al deze en nog veel meer
planten allemaal kan zal na verloop
van tijd een geheel andere mening
krijgen over wat wellicht eerst als
‘onkruid’ werd bekeken.
Sterker nog… pas op! Het kan gebeuren dat je het gaat toelaten
paardenbloemen in de eigen tuin te
laten groeien en bloeien 😊
Want plukken uit eigen tuin is helemaal fantastisch.
Wie mij jaren geleden gezegd zou
hebben dat ik paardenbloemen, brandnetels en zevenblad in de eigen tuin zou toelaten had
ik toen vast hartelijk toegelachen.
En nu?
Heel normaal en plukken maar, maar ook van de hondsdraf, de veldkers en andere soorten.
Overigens zijn ook veel tuinplanten eetbaar, wat niet grootschalig bekend is en ook daar
kunnen deze groepen aandacht aan schenken.
Kruidentuinen, open tuinen bij particulieren, grote kwekerijen, genoeg mogelijkheden om
samen op ontdekkingsreis te gaan.
Met de Limburg-groep op donderdagen, waar ik ook standaard bij aanwezig ben, zijn we
recent in Thorn geweest.
Leuk dat dit was, ik heb nu alweer zin in de volgende keer, 19 oktober, dan zijn we in Tegelen
bij Steyl.
We starten in een kruidentuin en verder zien we het wel.
Het loopt zoals het loopt!
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Letterlijk en figuurlijk.
Zesmaal per jaar, wat kost dat?
Dat kost altijd 10 euro, het vaste
basisbedrag en verder de consumptie en je lunchpakket.
Zesmaal 10 euro is 60 euro. Dat is
geen geld voor een verkapte ‘cursus’ een dag plezier en genieten
van mooie natuur.
Zin?
Kijk waar je eerst een keer mee
kunt wandelen en sluit je daarna
aan bij één van de acht groepen tot
heden.
Voel je welkom.
Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Vogelmuur...
Ook wel kippenmuur genoemd...
En in Limburg noemen ze het mier...
Stellaria media is de officiële
naam.
Een heerlijke gezonde groente met
een hoog vitamine C gehalte.
Het hele jaar te scoren zolang het
niet vriest.
Op dit moment weer volop te vinden op plaatsen waar het regelmatig opvalt.
Deze superkwaliteit gisteren gespot.
Heerlijk met tomaatjes, basilicum
en mozzarella maar ook in salades,
zomaar bij de maaltijd op je bord,
in pesto's, als laatste aan een soep toegevoegd, in sauzen, kortom leef je uit!

Foto: Anneke Bleeker
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Locatie Schoten
– lezing Purusha van de Graaf en Robbert Geelen
Zaterdagmiddag 16 september Schoten bij Antwerpen, half uurtje onder Breda... ook weer
voorbij!

Purusha van de Graaf en Robbert Geelen vulden de
middag.
Samen presenteerden zij heldere, mooi en liefdevolle informatie.
Hun drive is om een gezondheidsverzekering te presenteren, ja, je leest het goed: geen ziektekostenverzekering
maar een gezondheidsverzekering en tijdens deze zaterdagmiddag was ook daar weer alle begrip voor.
Want we kunnen wel met velen blijven zeggen dat het niet klopt zoals het nu gaat maar doe
er dan ook wat aan!
En dat is wat zij samen doen, er wat aan doen!
Als we met elkaar deze informatie delen en ondersteunen
dan helpen we het tij keren.
Deze verzekering kan niet bestaan zonder het GezondheidsCoöperatief Nederland, waarover beiden je ook veel
meer kunnen vertellen.
Hieronder de site:
www.gezondheidscooperatief.nl
Een goed begin om met hen in contact te komen.
De middag verliep
ook weer snel, het
was dynamisch, informatief en het zette aan tot nadenken.
Leuk detail is: ik verzorg altijd een 'bloemetje op de
piano' in de Ridderzaal.
Ditmaal had ik gekozen voor een vijftal tuinplanten en
emmers in felle kleuren dienden als 'overpot'. De planten zorgden samen voor
een bonte verzameling met
daar de fel gekleurde emmers als extra ondersteuning erbij.
Deze pasten perfect bij de schilderijen van Purusha, maar dat was
niet bewust zo gekozen, dit resultaat zag ik pas op de middag zelf.
Leuke 'samenwerking'...

:)
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Volgende keer op 9 december ontvangen we John Jagadiël Breukels op deze fantastische
locatie.
Purusha en Robbert danken wij hartelijk en de aanwezigen dank voor de belangstelling.
Ellen Vader was ook weer van de partij, een ouderwetse middag

;-)

Foto's: Anneke Bleeker

DE GEZONDHEIDSVERZEKERING
Een nieuwe zorgverzekering.
Onderstaande tekst is de tekst van de flyer die door Purusha en Robbert werd uitgedeeld na de lezing over het
Gezond-heidscoöperatief Nederland tijdens de GVLmiddag in Kasteel Schoten op zaterdag 16 september jl.
Hoe gaan wij met een ‘ziek’ zorgstelsel om?
Op oude voet, met dezelfde fouten?
Of nemen wij de regie weer in eigen handen?
Vanuit een heldere visie op waar het misging en hoe het anders kan, is het Gezondheidscooperatief Nederland en de GezondheidsVerzekering ontstaan.
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Het Gezondheidscoöperatief Nederland is een online en offline community waarin, vanuit
eigen initiatief, krachten gebundeld worden. Ervaring, kennis en informatie worden gedeeld.
De GezondheidsVerzekering* biedt de financiële zekerheid om eigen
keuzes te maken.
De 'winst' is voor de verzekerde zelf en door het betalen van premie
ben je solidair met de ander.
*De GezondheidsVerzekering is voor leden van het Gezondheidscoöperatief Nederland.

Door lid te worden van het Gezondheidscoöperatief Nederland, word
je mede-drager van een transitie in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringswereld.
Samen zijn wij de verandering!
W
E
T
Facebook
Twitter

www.gezondheidscooperatief.nl
info@gezondheidscooperatief.nl
0592 820033 (maandag t/m donderdag van 8.30u - 14.00u)
Gezondheidscoöperatief Nederland - GCN
@LiefdevoorLeven
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Studiegroep Rijs
Alweer voorbij...
De middag met studiegroep Rijs.
Eens in de twee maanden komen we bij elkaar en
vullen de donderdagmiddag.
Deze middag, 21 september, verzamelden we op
het terras van Hotel Jans, onze 'thuisbasis' voor
deze groep, want in november blijven we binnen
in een ruimte die wij mogen gebruiken.
Omdat het nu nog goed weer was om buiten te
genieten liepen we na de koffie of thee naar de
kruidenwei.
Krukjes en kleed mee en zo konden we allemaal een plaatsje zoeken of op de stenen rand
aanwezig in de kruidenwei of gebruik makend van een kruk.
De pruim en pompoen wilden we deze middag extra in het zonnetje zetten en een aantal
hadden hierover wat opgezocht.
Mij leek het leuk als extra de druif te belichten omdat An van Winden druiven mee had genomen van eigen teelt.
Ditmaal keken we ook anders naar natuur om
ons heen.
Je kunt ook genieten van al het moois wat
niet culinair gebruikt kan worden en daarom
had ik voldoende steekschuim kransjes thuis
met water laten volzuigen en kreeg een ieder
een kransje om zelf 'vol te steken' met van
alles en nog wat.
Juist in deze tijd van het jaar past het ook
weer om uitgebloeide schermen en andere
bloemen te verwerken.
Na het behandelen van de 'plant van de middag', in dit geval drie stuks, liepen we eerst
naar de rand van het bos.
Natuurlijk kan ik het niet laten toch ook wat te vertellen over het één en ander wat we tegenkomen.
Staand bij de uitgebloeide klit of grote kliswortel, waarbij ik graag deel dat deze plant de inspiratie is geweest voor het huidige klittenband, zag ik vanuit mijn ooghoeken echt de boswachter wel staan.
Maar... gewoon doorgaan, je ding doen en laat maar luisteren.
De man sprak ons toch even aan, want we liepen met mandjes, een snoeischaar en mesjes.
Ja, ja, maar waren niet van plan om grootscheeps te gaan snoeien :)
Welnee, we hadden de blik op afgevallen takjes, stukjes schors wat op de grond lag en de
uitgebloeide bloemen in de kruidenwei maakten de sfeer compleet.
Vooruit, dat was geen punt, dat mocht wel.

16

Tuurlijk, wij weten we wat we doen!
We lopen niet te roven en te rauzen, we eren de natuur en snoeien doet groeien, dus een
enkele hedera-rank mocht er ook aan geloven.
Een snoeischaar was handig om langere takjes in delen te knippen en we hebben ons keurig
gedragen.
Marijke Glazenburg verraste ons met zelfgemaakte pompoensoep, meegenomen in
thermoskannen; dat was een welkome
traktatie.
We hadden het gezellig samen, er werd van
alles gedeeld en aan het eind ging een ieder
met een zelfgemaakt kransje huiswaarts;
men kwam overal vandaan.
Uiteraard uit Friesland, maar ook uit het
Gooi en uit Limburg.
Hoe gezellig kan het zijn bij Project7-blad?
Gezellig

:)

Volgende keer, op 23 november, gaan we
zuurkool maken en op de 18e januari komt Gerrit Koning ons inspireren met zijn verhalen
over kruiden en andere wetenswaardigheden.
Dank allemaal, ik heb genoten, dit was weer een middag boordevol vitamientjes!
Wie wilde kon bij An van Winden een kilo druiven kopen en dat liep erop uit dat An 'los' naar
huis ging.
Op 17 oktober starten we bij An te Kimswerd en de eerste keer gaan we daar zuurkool maken. Rijs, Kimswerd en Exmorra zijn de drie studiegroep locaties in Friesland en daarnaast zijn
er op zes woensdagen en zes zaterdagen per jaar twee groepen die we 'Wandelende studiegroepen' noemen. Deze twee groepen spreken steeds elders af in de provincie en de blik
staat op eetbare 'wilde' groenten, kruiden en
bloemen maar daar kunnen ook de tuinplanten
onder vallen.
Dus vijf groepen in Friesland.
Ook zin?
Vraag vrijblijvend de informatie aan en geef even
in de mail aan dat je info wenst omtrent de studiegroepen; er zijn er 22 verspreid over het land
en één in België bij Antwerpen.
anneke@project7-blad.nl
Link naar de vijf groepen in Friesland :
http://www.project7-blad.nl/page19.html
Foto's: Anneke Bleeker
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Locatie Maastricht West –
lezing Ronald Bernard
15 november 20.00 uur: lezing 'Baas in eigen bank voor welvaart en welzijn'

Over de spreker:
Ronald Bernard is sociaal maatschappelijk ondernemer. In zijn achtergrond zit economie,
psychologie, bouwkunde en theologie. Hij
werkte ruim 30 jaar in diverse branches.
In de financiële sector was dit vermogensbeheer, valuta- en depositohandel. Ronald heeft
interviews gegeven over zijn leven die viraal zijn
gegaan.
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De gedane onthullingen zijn meer dan 22 miljoen keer bekeken.
Als initiator schreef hij de blauwdruk van De Blije B.

Soms voelen mensen dat er 'iets' niet klopt in het leven, zonder er echt een vinger op te kunnen leggen. In deze boeiende lezing maakt Ronald Bernard het 'iets' zichtbaar door het spoor
van geld te volgen. Want hoe ontstaan tekorten en onvrede? We komen bij oorzaken en een
waarheid die tegen het onwerkelijke aanliggen. Wie de geldstromen beheerst, bepaalt veel.
Eenmaal de werking van het financiële systeem begrepen, kan de samenleving het positief
veranderen. Ronald gaat uitleggen hoe we dat doen.
'Baas in eigen Bank' komt daarmee in zicht.
Want nogmaals, wie de geldstromen beheerst,
bepaalt veel. De Blije B speelt er een cruciale
rol in als coöperatieve pro-life fairtrade bank
i.o. Maar ook als ware Beweging. De Blije B is
actief in meerdere landen als B of Joy en wordt
gedragen door vele duizenden mensen. Je gaat
ook kennismaken met de internationale B of
Joy betaalapplicatie die in ontwikkeling is. Deze
is gebaseerd op moderne technologieën. De
Blije B geeft uitzicht op een gezonde economie
en rechtvaardige samenleving. Kortom, echte
veranderingen, voorspoed en welzijn voor iedere deelnemer.
Het is een burgerinitiatief van professionals. Het is van, voor en door de mensen! De Blije B
investeert rentevrij in duurzame projecten en lokale economieën met heuse rendementen.
Bij 10.000 leden wordt de bankvergunning aangevraagd. Met een eigen bank als De Blije B in
bezit, hebben burgers de touwtjes weer in eigen handen. Wij zijn zelf de enige echte waarde
en verandering. Niemand anders!

Meer info vind je op: www.deBlijeB.nl

Over de organisatie:
De Blije B en B of Joy zijn projecten van United People Foundation die een 'Goed beheer van
Al het leven' nastreeft. Meer info: https://www.unitedpeople-foundation.org/projecten
Aanbevolen kijktips:
Het huidige financiële systeem: https://deblijeb.nl/waarom
Onthullende interviews van Ronald Bernard: http://bit.ly/2sia9iK
Oude lezing 2016 (Heden nieuwe versie) https://bofjoy.net/about-us/news.html#lectures
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Even terug in de tijd.
Sommige stukken en stukjes verdienen het om blijvend
of nogmaals aandacht aan te besteden. In de nieuwsbrief van september 2016 (http://www.project7blad.nl/2016.09.22-GVL-NIEUWSBRIEF-09-22.pdf) een
bijdrage over Dr. Hans Moolenburgh in het dagblad
Trouw.
De redactie ‘gooit’ dit artikel in de herhaling.

Uitgelicht:
Dr. Hans Moolenburgh in het dagblad Trouw

Hans Moolenburgh: 'Ik krijg
graag gelijk'
Door:

Dana Ploeger − 27/08/16, 22:01

© Merlijn Doomernik
Hans Moolenburgh: 'Als je een kind verliest, kom je daar nooit echt overheen. Je
past het in je leven in, maar bent blijvend
geamputeerd.'
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In de wekelijkse rubriek 'Levenslessen' vertellen bekende en minder bekende Nederlands over
de dingen die zij in het leven geleerd hebben.
LEVENSLESSEN
Oud-huisarts Hans Moolenburgh (91) strijdt al zijn hele leven voor een natuurlijke aanpak
van ziektes.
Terwijl de alternatieve geneeskunde net weer ter discussie staat, ziet hijzelf een omslag in
denken. 'Maar we zijn er nog lang niet.'
Les 1: Maak wat van je geleende tijd
"De oorlog heeft een enorme impact op mij gehad. Ik was vijftien toen ons land bezet werd.
Mijn moeder was inmiddels gehuwd met mijn tweede vader mr. L. de Blécourt, hij was officier van justitie.
Tijdens de hongerwinter bezocht de Gestapo de arrondissementsrechtbank aan de Prinsengracht in Amsterdam en vroeg naar mijn vader. Hij bleek door een NSB'er op een fusilleerlijst
gezet als represaille voor sabotagedaden door het verzet.
Omdat mijn vader er die dag niet was, grepen de Duitsers rechter W.J.H. Dons die wel in huis
was en schoten hem even verderop dood. Ik was geschokt.
Dat bewuste fusilleerdocument heb ik later in handen gekregen en het ligt hier nog altijd in
huis. Kun je je dat voorstellen?
December 1944 omsingelden de Duitsers Haarlem en pakten tijdens die zogeheten Sinterklaasrazzia honderden jongens en mannen op.
Terwijl de Duitsers bij ons op de voordeur bonsden, ontsnapte ik samen met een vriend via
de achterdeur. We renden op blote voeten het besneeuwde Naaldenveld in. Ik nam toen
ineens een gekke slingerweg.
Ik had het idee dat ik werd geleid, alsof ik niet zelf rende. Door die slingerweg ontweken we
exact de Duitse wachtposten, bleek later. Een wonder.
Ik heb daarna altijd het gevoel gehad dat ik leefde in geleende tijd. Ik moest wat van mijn
leven maken. Ik was niet voor niets gespaard."
Les 2: Door eigen verdriet kun je anderen troosten
"In datzelfde laatste oorlogsjaar werd ik verliefd op een
jonge vrouw. Jaren eerder had ik haar al eens als meisje
ontmoet en dacht toen al: wat een lief kind is dat. Niet
vermoedend dat zij later mijn vrouw zou worden. Dit
jaar zijn we 65 jaar getrouwd. Ik heb ongelooflijk met
haar geboft; zij brengt mij warmte en we kunnen samen
ontzettend lachen. We hebben vijf kinderen gekregen,
dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In
1999 hebben we verdrietig genoeg onze enige dochter
verloren aan kanker, ze was nog maar veertig en liet drie kleine kinderen achter. Ze was onder behandeling van een regulier oncoloog, maar ik kon haar ook met alternatieven ondersteunen, zodat ze geen pijnbestrijding nodig had en tot het einde toe helder was.

Na mijn dochters
overlijden wist ik pas
wat mijn patiënten
werkelijk voelden.

Als je een kind verliest, kom je daar nooit echt overheen. Je past het in je leven in, maar bent
blijvend geamputeerd. Mensen zeggen weleens dat zo'n verlies na een paar jaar minder verdrietig wordt. Ik ervaar dat niet zo. Afgelopen zomer trouwde haar oudste dochter. Naast de
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feestvreugde was er bij ons, haar broers en haar drie kinderen het diepe verdriet dat onze
Elisabeth dit feest niet meer mee kon
maken. Ze wordt blijvend gemist.
In mijn leven heb ik oneindig veel mensen
getroost bij verdriet en narigheid.
Het is denk ik ook eerlijk dat ikzelf door
zo'n enorm leed ben gegaan. Na mijn
dochters overlijden wist ik pas wat mijn
patiënten werkelijk voelden. Sindsdien
sta ik meer naast de ander die verdriet
heeft. Ik heb me altijd een mens met een
bestemming gevoeld. Mijn opdracht is
volgens mij zo goed mogelijk andere
mensen helpen. Niet alleen bij hun gezondheid, maar ook met hun geloof en
verdriet."
Les 3: Mensen zijn hardleers
"Zolang ik niet uit het zadel word geschoten, ga ik door met mijn strijd. Tijdens
© Merlijn Doomernik
lezingen vertel ik over de gevaarlijke tijd
waarin we leven. Ik ben geen wanhoopsprofeet en wil mensen zeker niet bang maken, maar ze realiseren zich te weinig dat onze
vervuilde aardbol hun gezondheid aantast. Onder andere door de vele straling waar we aan
worden blootgesteld en ons drinkwater, waar nog altijd medicijnresten in zitten. Mijn archief
zit vol wetenschappelijke artikelen hierover, maar die verschijnen nauwelijks in reguliere
medische tijdschriften, omdat reguliere artsen het lichaam puur chemisch bekijken en niet
vanuit het brede holistische perspectief, zoals ik.
Toen ik begin jaren vijftig als huisarts begon, doorliepen kinderen alle bekende kinderziektes
en bouwden zo hun weerstand op. Dat hoefde je als arts maar een beetje te begeleiden.
Zo'n dertig jaar geleden veranderde dat beeld. Doordat de omgeving ongezonder werd en
steeds meer kinderziektes werden weggeënt, zag ik een vloed aan allergieën en intoleranties
ontstaan. Lees er 'Vaccinatie' van dr. Viera Scheibner maar op na over hoe vaccinatieprogramma's het immuunsysteem van kinderen aantasten. Jarenlang heb ik deze kinderen begeleid en vaak was aanpassing van hun voedingspatroon al genoeg om klachten te verhelpen. Vooral suiker is een grote boosdoener.
Nu zie je steeds meer mensen suiker uit hun dieet bannen, dat adviseerde ik dertig jaar geleden al. In 1972 verscheen het boek 'Pure, White and Deadly' van prof. John Yudkin over de
gezondheidsgevaren van suiker, maar niemand luisterde. Gelukkig zien ouders dat nu wel in
en geven hun kinderen gezonde alternatieven. Overigens wees Hippocrates, de grondlegger
van de westerse geneeskunst, omstreeks 400 voor Christus al op het belang van gezonde
voeding; dat uitgangspunt zijn reguliere artsen een beetje kwijtgeraakt."
Les 4: Dwarsliggen helpt
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"Al tijdens mijn studententijd zocht ik naar meer biologische manieren om bijvoorbeeld kanker aan te pakken. Ik was niet erg onder de indruk van de kanDe huidige geneeskunde doet kergeneeskunde van die tijd en wilde weten wat de werkelijke
oorzaak was van die ziekte. Begrijp me goed. Ik doe geen cent
slechts aan symptoombestrijaf aan de verworvenheden van de huidige wetenschappen
ding.
met moderne medicijnen, fantastische operatietechnieken en
diagnostische methoden. Maar ik vind de huidige geneeskunde te veel lik-op-stuk. Het is allemaal symptoombestrijding en
daar pak je de oorzaken van ziektes niet mee aan.
Langzaam maar zeker ben ik een van de nestors van de niet-toxische tumortherapie geworden, waarbij de eigen afweer van de patiënt wordt versterkt door gezonde voeding en aanvullende preparaten en vitamines. In die tijd werden huisartsen nog vervolgd als zij kankerpatiënten complementair behandelden. Ik ben nooit aangeklaagd. Met de toenmalige
staatssecretaris van volksgezondheid had ik een heldere afspraak: wij mochten ons werk
doen zolang we de huisartsenvereniging volledig op de hoogte hielden van wat we deden. Ik
hield patiënten ook niet weg bij reguliere oncologen. Ik was meer een gezondheidsexpert die
mensen preventief adviseerde en vertelde hoe ze niet opnieuw kanker konden krijgen.
In 1968 begon ik een andere strijd. In dat jaar besloot de regering fluor aan het drinkwater
toe te voegen. Ik schreef een stuk in de krant waarin ik waarschuwde voor de toename van
kanker. De Inspecteur voor de Gezondheidszorg van Haarlem riep me op het matje en verbood me zo te schrijven, ik zou de bevolking ongerust maken. Ik gaf aan dat ik het als burger
had geschreven, niet als arts. Later bleek dat Den Haag hem die opdracht had gegeven. In
1976 werd fluor in water officieel verboden.
In die tijd werden mijn ideeën vaak geridiculiseerd. Gelukkig zie ik nu een omslag. Steeds
vaker zetten artsen complementaire middelen, aanvullende therapieën of voedingsadvies in.
Het is fijn dat meer mensen kiezen voor biologische voeding, en suiker - dat funest is voor
veel kinderen - in de ban doen. Ja, ik krijg graag gelijk."
In de VS zijn klokkenluiders op medisch gebied op raadselachtige wijze overleden.
Les 5: Wees niet bang voor vijanden
"We zijn er alleen nog lang niet. Deze natuurlijke visie wordt gigantisch tegengewerkt, vooral
vanuit de farmaceutische industrie. Vorig jaar verscheen het boek 'Dodelijke medicijnen en
georganiseerde misdaad' van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche. Het gaat
over de farmaceutische industrie die tot alles in staat is om maar woekerwinsten te maken.
In de VS zijn verscheidene klokkenluiders op medisch gebied op raadselachtige wijze plots
overleden, onder wie vorig jaar mijn goede vriend Nicholas Gonzalez. Hij was een van de
beste artsen op het gebied van biologische kankerbehandelingen. Er wordt gefluisterd dat
deze klokkenluiders zijn omgebracht. Keiharde bewijzen heb ik niet, maar ik heb wel begrepen dat de hartvaten van Gonzalez bij de autopsie zwartgeblakerd bleken. Zoiets hebben
collega's die ik erover sprak en ikzelf nog nooit gezien bij een sectie."
Les 6: Laat je leiden (door God)
"Ik heb diep vertrouwen in het leven. Ik weet dat deze wereld door de goede God is geschapen en dat hij ons liefheeft en wil helpen. Van toeval is geen sprake; ik word geleid. Dat vertrouwen mis ik bij jonge mensen, zij zijn zo pessimistisch. Zelf groeide ik op als enig kind bij
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mijn moeder, zij ging scheiden toen ik een half jaar oud was. Dat was heel wat in die tijd. Ik
was een eenling, maar wel een gelukkige eenling. Mijn moeder was een enig mens en nam
me mee naar tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. Ze heeft een grote rol in mijn leven
gespeeld.
De vaderfiguur in mijn leven was mijn grootvader. Hij woonde bij ons om de hoek en nam
me mee de natuur in en leerde me alles over bloemen, planten en vogels. Ik kan zijn stem
nog horen als ik nu door de natuur wandel. Ik was dol op leren en las alles wat ik kon krijgen.
Op mijn zesde wist ik twee dingen absoluut zeker: ik wilde dokter worden en ik wist dat God
bestond. Best merkwaardig voor een knul die nog nooit in de kerk was geweest. Op mijn
twaalfde kreeg ik bij een christelijk zomerkamp het Nieuwe Testament. Het gloeide in mijn
handen, ik wist dat ik een pareltje had gekregen. Bijbelverhalen hebben me mijn hele leven
begeleid; ik heb ze zestig jaar lang bestudeerd en ze zitten nog mooier in elkaar dan ik al
dacht."
Les 7: Luister naar je opdracht
"Op 31 augustus 1981 hoorde ik midden in de nacht een stem, die me vertelde: 'Jij gaat vanaf nu iedere patiënt in je praktijk vragen of die ooit een engel heeft gezien.' Ik vond het een
vreemd voorstel, maar vertrouwde die stem en vroeg de eerstvolgende patiënt die ochtend
of zij ooit een engel had gezien. 'Zeker dokter, gisteren op tv'. Dat was natuurlijk niet wat ik
bedoelde. Nadat ik die vraag aan vierhonderd patiënten had gesteld, had ik genoeg stof voor
mijn boek 'Engelen als beschermers en als helpers der mensheid'. Dat boek en ook het vervolg 'Een engel op je pad' werden onverwacht internationale bestsellers. Die boeken hebben
mij zo veel gebracht. Niet alleen kennis over engelen, maar ook bijzonder veel contacten en
correspondentie met mensen van over de hele wereld. Ik ben daardoor zelfs mijn haat tegen
Duitsers kwijtgeraakt, omdat ik in die tijd Duitsers ontmoette die mij vertelden hoezeer zij
zelf geleden hadden tijdens de oorlog."
Hans Moolenburgh
Dr. Hans Moolenburgh (1925, Haarlem) werkte zijn hele leven als huisarts in Haarlem, 48
jaar met dezelfde assistente. Hij woont al 63 jaar met zijn vrouw in hetzelfde huis. Hij specialiseerde zich in de natuurlijke behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Zijn boeken 'U kunt meer dan u denkt' (over kanker), 'U kunt veel meer dan u denkt' (over
kindergeneeskunde), beide uitg. Leminiscaat, en 'Op je gezondheid!' (uitg. VBK Media) zijn
nog steeds gewild. Hij geeft lezingen door het hele land. Moolenburgh schreef twee bestsellers over engelen en 'Is toeval echt toevallig?' (uitg. AnkhHermes).
Vorig jaar verscheen 'Het boek Openbaring als baken voor onze tijd' (uitg. Lemniscaat).
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/HansMoolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml
N.B.: Op zaterdag 30 september verschijnen in combinatie met het 65-jarig artsenjubileum
van Dokter Moolenburgh bij Uitgeverij Lemniscaat maar liefst DRIE nieuwe titels: Gezond
leven in een vervuilde wereld. Een handleiding met vuistregels, Wandelen in verwondering en
Wie zijn wij. Waar komen wij vandaan. Waar gaan wij naartoe?
Wij feliciteren Dokter Moolenburgh heel hartelijk met deze mijlpalen!
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Column Ellen Vader
Paradox...
Wikipedia: Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan
tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de
vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of een verkeerde redenering.
HPV-vaccinatiegraad Vlaanderen: 90% (hoogste percentage ter
wereld!)
https://www.demorgen.be/binnenland/slechts-29-procentvan-waalse-meisjes-gevaccineerd-tegen-hpv-en-90-procent-invlaanderen-bf325db3/
MAAR: ‘Belgische meisjes en vrouwen weten bijster weinig
over het humaan papillomavirus (HPV).’ Dat heeft een Belgische enquête uitgewezen. Volgens het onderzoek heeft bijna
40% van alle tieners nog nooit over HPV gehoord. Maar liefst
50% van alle vrouwen en 20% van alle meisjes hebben er wel al iets over gehoord, maar hun
kennis blijft eerder beperkt. ' http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170914_03071949
En dan gaat Vlaanderen nog een stapje verder (België, wereldleider op vaccingebied!). Het
lijkt echter weer een prestigekwestie: 'Vlaanderen zou de eerste Europese regio kunnen zijn
met een hoge vaccinatiegraad die ook jongens vaccineert tegen het virus.
Ook jongens zouden gevaccineerd MOETEN worden tegen het Humaan Papilloma Virus
(HPV), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.'
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https://nieuws.vtm.be/binnenland/ook-jongens-moeten-hpv-vaccin-krijgen
Nederland: Oproep van minister Schippers in juni 2016 aan de Gezondheidsraad over vaccineren HPV jongens (baarmoederhalskanker): Ik verzoek u de wenselijkheid van vaccinatie van
jongens mee te nemen in uw oordeel.' Intussen opgenomen in het Werkprogramma 2018 van
de GR: 'In de programmaperiode wordt gewerkt aan adviezen over vaccinatie van meisjes en
jongens tegen HPV'.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/werkprogramma-2018gezondheidsraad
Opmerkelijke en vragen oproepende verschillen HPV-vaccinatiegraad in enkele Europese
buurlanden op een rijtje:
Vlaanderen: 90% (!)
Nederland: 52%
Duitsland: 40%
Wallonië: 29%
Frankrijk: 14%
Een kijkje achter de schermen
EMA: wat?
Het European Medicines Agency is een EU-agentschap dat in 1995 werd opgericht om erover
te waken dat alle geneesmiddelen in de Europese Unie "veilig, effectief en van hoge kwaliteit" zijn.
EMA: wie?
In principe bestaat de Raad van Bestuur van het EMA uit onafhankelijke leden die geen overheid, organisatie of sector vertegenwoordigen. In de praktijk wordt dat laatste echter niet zo
nauw genomen. België wordt momenteel in dat bestuur vertegenwoordigd door Xavier De
Cuyper van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG), een man die voordien ook kabinetschef was voor de ministers Louis Michel en Didier Reynders. Zijn plaatsvervanger in het
EMA-bestuur is Greet Musch, ook van het FAGG, die van 1989 tot 1997 voor Janssen Pharmaceutica werkte.
Dit roept natuurlijk de vraag op naar de effectieve onafhankelijkheid van die bestuursleden.
Zowel de effectiviteit als de veiligheid van dit vaccin liggen al jaren zwaar onder vuur: de effectieve bescherming tegen baarmoederhalskanker zou niet aangetoond zijn of uiterst beperkt, terwijl er wel talrijke meldingen zijn van zware bijwerkingen na toediening van dit vaccin: verlammingen, auto-immuunziekten, overlijdens.
http://newsmonkey.be/article/81107
Een treffend voorbeeld hoe overheden er op een kille, zakelijke manier mee omgaan, is deze
gang van zaken bij de aankoop van het Cervarix vaccin (in Ndl in het RVP-schema, evenals in
BE).
De aankoop van het Cervarix vaccin heeft namelijk louter een economische reden - Onderzoek blijkt GEEN voorwaarde bij de aankoop van vaccins:
'Klinisch onderzoek naar deze vraag is géén eis in de aanbesteding. De keuze werd volledig
gebaseerd op de ‘economisch meest voordelige aanbieding’ en niet op het toezeggen van
klinische onderzoeken naar deze vragen. Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt ook dat het
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RIVM NIET ingaat op het aanbod van een fabrikant die extra data wil aanleveren, en eventueel ook wil samenwerken bij het onderzoek.'
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/inkoop-cervarix-tegen-hetlicht.htm
Het merk van een frisdrankje of zakje chips is belangrijk voor 12-13 jarigen, maar wat ze
precies in hun jonge lijf ingespoten krijgen, zal ze een zorg zijn?
En jongeren hebben toch ook ouders die de weg (zouden moeten) weten op internet? Vaccineren? Eerst informeren!
© Ellen Vader
Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

De Blije Markt… 15 oktober
De markt is van 11.00 tot 17.00 uur
Anneke Bleeker wandelt met belangstellenden langs ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen…
Om 13.00 uur en om 15.30 uur, tweemaal, dezelfde informatie.
Men kan dus kiezen, we lopen tijdens de markt rond het terrein en kijken wat er
aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen zijn waar ik over zal vertellen.
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Beleef de herfst op de Blije Markt
Aan het begin van de zomer,- en herfstvakantie is er volop drukte in de Achterhoek
rondom dorpen en steden als Doetinchem en Doesburg. Het dorp Braamt staat op
zondag 15 oktober extra op de kaart met de gezellige doe- en beleef streekmarkt op het
prachtige landschap van Markant Outdoorcentrum. Verscholen achter het water en de heuvels van Stroombroek, verstopt achter het Land van Jan Klaassen grenzend aan een groen
vakantiepark ligt een prachtige oase van rust. Alsof je een andere wereld binnenstapt. Op
deze zonnige plek zal voor de tweede keer dit seizoen de Blije Markt plaatsvinden.
De Blije Markt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten voor een ontspannen dagje uit met
of zonder kinderen - onder het genot van uw bestelde drankje en ambachtelijke lekkernijen.
Genieten in op het prachtige terrein van Markant Outdoorcentrum in Braamt. Er zijn vele
mogelijkheden voor de bezoekers om zich te vermaken. Naast biologische- en streekproducten zijn er lezingen, workshops en andere leuke activiteiten.
Wat kun je naast de vele standhouders op zondag 15 oktober nog meer verwachten:
• natuurwandelingen van Anneke Bleeker met uitleg over eetbare wilde planten
• optredens van Inflatable Fridays & Johnito
• vertoning van de documentaire Bodemboeren - Bodemboeren laat zien dat het ook anders
kan. 5 eigenwijze, Nederlandse boeren nemen je letterlijk mee hun bodem in. Bodemboeren
zet je met beide benen op de grond! (er wordt een kleine bijdrage gevraagd)
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Column Bert Heintzberger
De nieuwe wet op infectie preventie in de tandheelkundige praktijk.
In de oude WIP richtlijnen werd er aan de aerosol slechts een paar regels
gewijd: ‘De aerosol dient zo veel mogelijk vermeden te worden.’
In de nieuwe WIP richtlijnen is dit tot een dieptepunt afgezwakt. Citaat: “In
een kritische ruimte (dus de behandelruimte) is er geen specifieke luchtbehandeling nodig.” (????). Voor een nieuwe praktijk of verbouwing: “Houd
bij het nieuwe ontwerp rekening met spatzone en aerosolen (dus de oude
praktijken niet?). Beschik over minstens 2 kritische ruimtes, waarvan een voor reinigen, desinfecteren en steriliseren”. (Maar daar hoeft dus niets aan luchtbehandeling gedaan te worden. Alleen maar er rekening mee houden. Hoe?). En dan te bedenken dat de volledige
WIP richtlijnen haast een boekwerk zijn.
Eigenlijk is alles heel logisch want alles wordt onbetaalbaar duur of het vak houdt op te
bestaan. Gewoon er maar over zwijgen.
Er wordt een schijnveiligheid gecreëerd. Het Nederlandse volk wordt om de tuin geleid. Zulke strenge maatregelen, dan moet het wel veilig zijn.
In vorige kritische artikelen van mij heb ik nog wel eens aanbevelingen gedaan hoe die aerosol bestreden zou kunnen worden. Het heeft geen zin, men zwijgt gewoon.
Tijdens mijn opleiding in de 60-er jaren zei een professor: “Indien speeksel Oost-Indische inkt
zou zijn, dan zou iedere tandheelkundige praktijk er pikzwart uitzien.”
Het probleem is dus niet nieuw en wordt ook niet opgelost met de nieuwe WIP richtlijnen.
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Het is hetzelfde als wanneer men een rivier, die pikzwart is, probeert te reinigen. De bodem
en de oevers zijn totaal zwart en vervuild. Men vergeet echter de smeerpijp af te sluiten.
Dichtbij die smeerpijp blijft het natuurlijk hopeloos. Het is water naar de zee dragen.
Wat te denken van de totaal verontreinigde en besmette lucht met microscopische kleine
druppeltjes ( aerosol ) vol speeksel, bloedresten, bacteriën en virussen ontstaan door de
met hoge snelheid werkende turbineboor en het elektrisch tandsteen verwijderen? Een
lucht die blijft hangen en die elke behandelaar en ook elke nieuwe patiënt inademt?
Wat te denken van elk instrument dat uit zijn verpakking gehaald wordt in de behandelkamer?
Wat te denken van handschoenen die meteen na het aantrekken door de aerosol alweer
besmet zijn?
Wat te denken van alle kleding, knopjes van kastjes en alle werkbladen, die meteen na het
schoonmaken alweer besmet zijn?
Men mag met het instrumentarium niet door bijvoorbeeld een wachtruimte lopen, maar het
mag wel uitgepakt en opgeborgen worden in de behandelruimte. Een laadje openen geeft
meteen een besmetting van de inhoud.
Een praktijk sluiten door de inspectie op grond van onvoldoende hygiëne? Elke praktijk zou
gesloten moeten worden. Het is een farce om op grond van deze richtlijnen een praktijk te
sluiten. Ga maar eens de lucht in een behandelkamer met luchtmonsters kweken. Hoe zit
het met de kwikbelasting door het uitboren van de amalgaamvullingen?
Wat is de keerzijde van onze nutteloze schoonmaakwoede?
Indertijd waagde men het om te zeggen dat, als mensen in het medisch circuit niet tegen het
ontsmettingsmiddel lysol konden, ze dan niet meer geschikt waren voor het medisch beroep.
Hoe haalt men het in zijn hoofd!
In de tandheelkunde signaleer ik een nieuw opkomend probleem. Medische hulpverleners
gaan steeds meer lichamelijke klachten krijgen door het voortdurende contact met ontsmettende vloeistoffen, die door verdamping een blijvende belasting voor onze gezondheid veroorzaken.
Hoe erg is dat probleem? Legt men wel de link tussen de algehele gezondheid en dit fenomeen?
Ik zelf ben heel hard met mijn neus op de feiten gedrukt en ik denk en weet ook dat het probleem ook bij andere hulpverleners speelt.
Op een bepaalde dag tijdens het werken in mijn praktijk in de late ochtend voelde ik mij heel
plotseling onwel worden. Ik kreeg het vreselijk benauwd en het leek wel of er duizenden
naaldjes in mijn lijf, met name in mijn voorhoofd, gestoken werden. Het beeld verslechterde
met de minuut. Ik had een hoofd zo rood als een kreeft. 112 gebeld en met gillende sirene
afgevoerd naar het ziekenhuis. Een anafylactische shock! In de ziekenauto en ook net daarvoor dreigde ik het bewustzijn te verliezen. Ik keek tegen het plafond van de ambulance en
dacht: “Zo ziet het er dus uit als je dood gaat”. Ik heb het overleefd!
De volgende dag, toen mijn hart ook weer rustig was, mocht ik naar huis. Wat was de oorzaak? Nu, daar kwam ik snel achter.
Ik liep de dag erop even de praktijk binnen. Ik was daar nog eigenlijk geen minuut of ik merkte dat alles weer terug kwam. Ik ben naar buiten gevlucht in de frisse lucht en heb daar 15
minuten naar adem lopen te snakken. Het heeft 2 maanden geduurd voor ik weer in mijn
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behandelkamer kon vertoeven. Een behandelkamer die intussen telkens gelucht was en
hermetisch gesloten bleef voor de rest van gebouw waar nog wel gewerkt werd. We zijn nu
een half jaar verder en het gaat nu weer goed met mij, maar het heeft heel lang geduurd en
het gevaar is natuurlijk altijd nog steeds aanwezig. Ik zal nooit meer als tandarts kunnen
werken.
Het hele probleem is ontstaan, omdat ik door omstandigheden een paar maanden niet in
mijn praktijkkamer geweest was. Meteen de eerste keer dat ik weer in de praktijk kwam
gebeurde dit. Door een hernieuwd contact heeft mijn lichaam zijn probleem opgemerkt en
actief gemaakt. Voor die tijd was het lichaam er zogenaamd aan gewend.
Ik werk niet meer als tandarts., maar kom nog wel geregeld in de praktijk. Ik kan nog steeds
niet komen in ruimten die geregeld ontsmet worden. De koffiekamer en de wachtruimte dat
gaat.
Een keer kwam ik in een ruimte waar wat desinfectievloeistof gemorst was bij het overschenken. Nu, dat werd heel snel duidelijk. Het probleem is niet weg.
Overigens ben ik al zeker 40 jaar heel alert op de luchtbehandeling in de praktijk. Bij de
bouw van onze groepspraktijk dachten we daar al heel goed rekening mee gehouden te
hebben, vooral met het oog op kwikdampspanningen.
Een centraal afzuigsysteem met koolfilters. In elke behandelkamer een afzuiging boven de
stoel plus een verrijdbare luchtreiniger. Had ik een voorgevoel? Zonder succes dus. Dat moet
veel professioneler.
Ben ik dan de enige die daar last van heeft? Een andere tandarts in onze groepspraktijk heeft
chronische longklachten en loopt doorlopend te hoesten. Hij krijgt geen lucht en moet prednison gebruiken. Een andere jonge medewerkster loopt rond met hoofdpijnklachten.
Wat hebben die schoonmaakmiddelen voor een effect op zwangere vrouwen?
Denk even aan de vele vrouwelijke tandartsen en mondhygiënistes.
Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
En dan te bedenken dat al deze maatregelen voor infectiebestrijding totaal geen zin hebben.
Wie herkent zich in deze klachten zoals een allergie voor allerlei geurtjes en dergelijke,
hoofdpijn of migraine, chronisch moe, COPD, astma, sinusproblematiek, onverklaarbare anafylactische shock en tumoren?
Wie heeft het lef om dat met een enquête te inventariseren? Wie bindt de kat de bel aan?
Ik durf mijn mond open te doen, want ik ben 70 jaar. Ik werk niet meer als tandarts.
Maar het beroep en het belang van de patiënt gaat mij wel aan het hart. Vele jonge medewerkers zeggen: “Ik moet nog lang mijn brood verdienen”.
Zij zijn terecht bang voor de inspectie. Vooral niet opvallen.
De meesten vinden de maatregelen ver overdreven. En dan heb ik het nog niet over de milieuvervuiling door allerlei wegwerpartikelen.
De medische stand zou daar toch eigenlijk als eerste het voorbeeld moeten geven.
A.J.M.Heintzberger,
Tandarts
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Column Arie de Groot
Bij-zonder
Hoi lieve mensen,
Van het verhaal hieronder zullen sommige lezers vinden dat ik
het beter in mijn boek der spiegels had kunnen opbergen.
Maar hoe meer ik mij laat kennen, des te minder vat anderen
krijgen op mij.
Als we bij een rozenstruik staan kunnen we die energie goed
voelen.
Maar als er tien rozen bij elkaar groeien stralen ze veel meer
uit dan dat tien aparte struiken dat kunnen. Ze laden elkaar
op.
Als ik in mijn eentje mediteer gaat dat prima. Maar in een groep laden we ook elkaar op, we
geven af en nemen op.
Ook bijen laden zich op in de natuur en geven ook veel af.
Soms ‘transformeren’ ze zoveel voor hun omgeving dat ze verzwakken.
Ze worden vatbaar voor zware energieën en kunnen ten gronde gaan.
Hoe vaak doen wij precies hetzelfde en offeren wij ons welzijn op om het de mensen in onze
omgeving naar hun zin te maken?
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Bijen worden geplaagd door een exotische parasiet, de varoamijt; ze herkennen hem niet als
een probleem. Maar ze worden er wel door verzwakt en door deze verzwakking krijgen ze
weer andere ziekten.
Ook wij hebben te kampen met iets wat ons verzwakt wat zich daarna kan uiten in allerlei
kwalen. Als onze levens energie verzwakt worden wij gemakkelijker beïnvloedbaar voor lage
trillingen.
Wij zijn meer stoffelijke wezens dan bijen.
Bijen kunnen nog veel slechter tegen bijvoorbeeld de donkere gedachten die in mijn hoofd
plakken als ik niet goed voor mijzelf gezorgd heb. De bijen nodigen ons uit de uiterlijke zon
te verinnerlijken.
Bijen kunnen voor ons een voorbeeld zijn hoe we weer deel gaan uitmaken van de ritmes in
de natuur.
Maar omdat ik veel meer geaard ben dan een bijenvolk kan ik hun proberen te helpen hoe
ze met de aardse problemen van deze wereld om
moeten gaan.
In een symbiose met mijn bijen samen creeren, verlichten en herscheppen.
Het zijn verbindende lichtwezentjes
Een bij is soort een gestolde druppel licht en
als de bij sterft komt dat lichtvonkje op de
aarde.
Ik heb een lichaam waarin ik leef met een aura eromheen.
Een bijenvolk heeft geen lichaam om in te
leven daarom geef ik ze dat (een bijenkast) en
ze brengen er zelf door de raten een skelet in aan.
Voor mij bestaat de aura van de imme (het bijenvolk) uit de ruimte die ze inneemt om te
vliegen. Bijen weven door de banen die ze vliegen een gouden web. En zorgen zo voor een
geestelijke samenhang.
Wel even iets anders dan het web wat vliegtuigen maken.
Als een baby geboren wordt geven we haar melk te drinken om te incarneren. Een bijenvolk
incarneert niet, het heeft namelijk geen lichaam, een beetje honing is dan ook goed voor
onze geestelijke groei. Bijen zijn wel in deze wereld maar ze zijn niet van deze wereld. Ik ben
wel van deze wereld maar ben er vaak niet in.
Als ik erg onbewust leef geven ze mij gewoon een ‘liefdevolle’ steek.
Wanneer we in een groep samen resoneren en met elkaar verbonden zijn, hebben onze gevoelens en gedachten invloed op de hele groep. Zo ben ik ook verbonden met mijn volken en
hebben mijn gedachten, invloed op het welzijn van mijn bijen.
Soms zeggen mensen dat ze mogen denken wat ze willen maar ik denk dat je erg voorzichtig
moet zijn met je gedachten.
Een bij laat een stukje geluk achter bij elke bloem die zij bezoekt.
Wat laten wij achter met onze gedachten op de plaatsen waar we geweest zijn?
Bijen zijn liefdevol en willen mij graag helpen.
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Daarom vliegen ze met hun levensenergie
door mijn duisternis en door mijn onverwerkte zaken. Ze kunnen een duisternis aanschouwen die ik niet verdragen kan.
Als ik mijn bijen wil helpen zal ik naar mijn
eigen schaduwkant moeten gaan om daar
vrede mee te sluiten.
Ze offeren hun warmte op in mijn kou zodat
er ruimte is voor ontwikkeling.
Bijen doorstralen duisternis met licht waardoor er ruimte voor liefde komt. Ik denk dat
bijen de planten helpen om de astrale energie op te slaan, om onstoffelijke energie stoffelijk te maken. En dat de andere insecten de
energieën mixen waardoor er een geheel
ontstaat. Overigens denk ik ook dat wespen gemeenheid helpen terug te brengen naar eerlijkheid.
Er is een discussie of de bijen ziek worden van neonicotinoïden. Onderzoeken tonen dit niet
aan. De gedachte dat we in de natuur bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken is waarschijnlijk meer belastend voor het bijenvolk dan het gif zelf.
Fysiek word de hoeveelheid bijenvolken die ergens kunnen staan begrensd door de hoeveelheid drachtplanten die er het hele jaar groeien.
Maar ik denk dat je ook moet kijken of één volk wel krachtig genoeg kan zijn om de omgeving te dragen. Omdat ze liefdevol blijven geven kan een volk uitgeput raken.
De liefde die zo kwetsbaar is heeft bescherming nodig.
Voor ons betekent het dat we elkaar beschermen en zorgen dat er een veilige plaats in de wereld is voor alle
mensen.
Naar mijn bijen toe probeer ik hun te koesteren met liefdevolle, aandachtvolle gedachten en of daden.
De bijen en hun omgeving voedende aandacht te geven
en geen donker kleverig web te weven met zware koorden die ik ergens aanknoop.
Maar hemelse bloemen te zaaien die geuren van troost
en liefde verspreiden.
Die de bijen omringen met schoonheid en kleur.
Ik wens een ieder veel vreugde en zonneschijn zodat je elke dag gelukkig kunt zijn.
Liefs,
Arie
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