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Een uitnodiging om deze nieuwsbrief door te nemen 
 
De nieuwsbrief van december is divers. Voordat je denk ‘dat weet ik allemaal wel’ nodig ik je 
alsnog uit de nieuwsbrief door te nemen. Vaak is hetgeen wat we nodig hebben veel toegan-
kelijker dan we denken en ligt het voor onze neus . . . 
 
Zoals gebruikelijk lees je alles over wilde planten/struiken/bomen en hoe je deze culinair kunt 
toepassen. Lees je verder dan vind je tips om pijn te verzachten op een natuurlijke manier, 
hoe je prachtige herfstmandala’s kunt maken, een rustgevende meditatie voor de winter, 
maar wat mij gelijk opviel; de FOTO’S. Ik kreeg ideeën en inspiratie hoe mijn achtertuin op te 
pimpen!  
 
Scrol je nog verder naar beneden dan kom je op de LEZINGEN uit. In januari sta ik ook op de 
agenda voor de locatie Schoten. Mijn passie om muziek en moestuintjes op de basisscholen 
te integreren begint vorm te krijgen.   
 
Persoonlijk vind ik het fantastisch dat er 
lezingen worden gehouden over de Bos-
nische piramides. Als kind speelde ik in 
de rivier Fojnica achter ons huis. Deze ri-
vier is ijskoud, rijk aan forel en voorziet 
de piramides van water.  
 
Tijdens de lezing op 27 januari krijg je 
vast alle ins en outs te horen over het 
‘water’.  
De Piramides staan slechts 25 km bij 
mijn ouderlijk huis vandaan, destijds 
niet wetend dat 25 jaar later deze 
bouwwerken wereldberoemd zouden 
worden en dat ik als toerist in mijn eigen 
land de tunnels zou gaan bezoeken.  
 
Dat het leven een grote verrassing is, 
blijkt keer op keer. Daarom lieve men-
sen, lees de nieuwsbrief en verras jezelf 
‘AL-WEER’.  
 
Veliki pozdrav, 
 
Lamija Dzigal – Bektesevic  
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Bestuur Project7-blad 
 
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen welke personen in het bestuur zullen plaatsnemen.  
 
Lamija Dzigal-Bektesevic  - voorzitster 
Anneke Fokkema   - penningmeester 
Dirk Janssens    - secretaris 
Barbera Smit   - lid 
Cocky Nuchelmans  - lid 
Jochem Hagoort  - lid 
Anneke Bleeker  - lid 
 
De volgende stap is via de Notaris laten bekrachtigen dat Project7-blad een Stichting zal zijn. 
Dit kan wegens enorme drukte bij de notaris niet in december maar zal januari worden, maar 
we zijn in elk geval zover. 
 
Allemaal personen met soortgelijke interesses, er loopt een flinke rode draad, of liever gezegd 
kabel door dit zevental. 
Nu het officiële gedeelte zover klaar is, de statuten opgesteld zijn kan het leuke werk begin-
nen. 
Nog leuker gaat het worden als we samen een paar dagen met elkaar kunnen optrekken, dus 
dat gaat in februari gebeuren en wel in de Franse Ardennen.  
Vanaf maandag de 11e zal iedereen in de avond zeker aanwezig zijn om vervolgens een mid-
week samen door te brengen. 
 
Wij, Frank en Anneke, hebben met de eigenaar van 
de accommodatie het één en ander op papier ge-
zet en samen gaan we het gezellig hebben en ook 
plannen maken voor Project7-blad. 
Sterker nog: op die locatie zullen er ook plannen 
ontstaan, ideaal voor ‘wildpluk arrangementen’ of 
lezingen. 
Project7-blad zal in 2019 nog meer van zich laten 
horen en om dat voor elkaar te krijgen heb je een 
stevig fundament nodig in de vorm van een be-
stuur dat niet alleen samen goed kan plannen 
maar het onderling ook supergezellig heeft. 
 
Vergaderen zal per skype gebeuren want de woon-
plaatsen lopen van zuidelijk Limburg tot in Fries-
land en daartussen. 
Lamija zal de voorzitster zijn en daarmee neemt zij 
al een stukje van mij over, namelijk het eerste ‘ge-
zicht’ van Project7-blad. 
Verdwijnen zal ik niet maar wij gaan wel de dingen 
doen die we al enige jaren van plan zijn en dat is 
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ons weer meer richten op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen om hiermee op 
onze eigenwijze producten naar buiten te brengen. 
 
Een boek waarbij de wekelijkse recepten als basis zullen dienen is één van de zaken die we 
gaan aanpakken. 
Een boek verdeeld in de vier seizoenen, in elk seizoen enkele recepten gemaakt in de afgelo-
pen twee jaar voor de ‘Wekelijkse recepten’ en ook weer zoals men gewend was daarbij met 
de foto’s van de gebruikte plantensoorten. 
Het is goed dat er een verschuiving gaat plaatsvinden en anderen zeggenschap overnemen, 
eigen inbreng hebben om samen anderen te inspireren. 
 
Eerst naar de Notaris, we wensen dat er 
in januari een gaatje te vinden is bij de 
beste man en daarna in februari samen 
naar Jos en Christelle te Grandchamp in 
de Franse Ardennen; 
http://www.fermequatremains.com.  
 
Wat zullen er uit die week mooie dingen 
ontstaan. 
Marja Frederiks zal ons versterken, 
Marja helpt al jaren achter de schermen 
met mailbestanden en andere ‘hand en 
spandiensten’. 
 

Het bestuur kan niet zonder Marja dus… samen aan de slag. En… genieten! 😊 
De foto’s geven een impressie waar we in februari ons zullen vermaken. 
Vorige week mochten wij, Frank en ik, daar al van tevoren ‘proeven’ en genieten. 
In de nieuwsbrief van februari komt natuurlijk een verslagje. 
 
We gaan ervoor! 
Wij hebben er zin in! 
 
Anneke 

  

http://www.fermequatremains.com/
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Studiegroep Schagen vrijdag 19 oktober  
 
Aangekomen in Schagen werden we onthaald met een heerlijke kop thee (keuze genoeg) en 
een notenappeltaart gebakken door Corien. Jenny stond bij het fornuis te koken voor de lunch. 
Vandaag zijn we met 6 personen dus dat is eerst weer even ken-
nis maken met elkaar en ondertussen genieten we van het lek-
kers.  
Er is besloten dat we beginnen met het wasmiddel maken. We 
beginnen met het raspen van sunligtzeep. Ondertussen staan de 
pannen met water open; wanneer het kookt doen we er de ge-
raspte zeep bij. Regelmatig roeren met een houten lepel totdat 
het zeep helemaal is opgelost. Als je witwasmiddel wilt dan doe 
je er nog soda bij. Wanneer het klaar is laten we het afkoelen.  
Noot van de redactie: je kunt ook huishoudzeep, Traay citroen, 
Aleppozeep of Marseille zeep gebruiken. 
 
Nu gaan we aan de wandel en onderweg zien we sedum, hersthooi, lavendel, komkommer-
kruid, kleefkruid, wit duizendblad, weegbree, madelief, paardenbloem, gingobladeren.  

Jenny vertelt van de wilg: wanneer je een tak plukt en 
de bast er af haalt, dat je het binnenste kan kauwen 
als natuurlijke pijnstiller. Thuisgekomen heeft Jenny 
verschillende flesjes met parfumolie. Het is de bedoe-
ling dat we gaan proberen de geuren te herkennen, 
wat best moeilijk is. We mogen tot slot een geur kie-
zen die we dan toevoegen aan het wasmiddel. 
Ondertussen is de soep klaar waar nog het een en an-
der aan toegevoegd is dat we onderweg geplukt heb-
ben. Pompoen-courgettesoep met sinaasappel, ui, 
knoflook en kruiden. Jummie wat lekker, pittig, fris, 
we hebben ervan gesmuld. 
 

Iedere maand mag iemand een plant uitkiezen om daar over te vertellen. Jenny heeft gekozen 
voor de hulst. De bes is giftig. Bladeren kan je plukken in juni en gebruiken voor thee. Het is 
koortsverlagend, vocht afdrijvend, tegen jicht. Een bos hulst kan je gebruiken om de schoor-
steen te vegen. Ratten en muizen kan je verjagen door de gaatjes waar ze uit komen te vullen 
met hulstbladeren. 
We hebben ook nog beukennootjes gevonden. Je kan ze roosteren en pellen, eet er niet te 
veel; ongeveer een 20 per dag. 
Tot slot hebben we het wasmiddel in flessen gedaan, de gekozen olie erdoor en dan goed 
schudden. Tip als het wasmiddel niet vloeibaar genoeg is even de staafmixer erdoor. Dan is er 
een einde gekomen aan een voldane ochtend.  
 
Vrijdag 28 november gaan we herfstmuesli maken, Louise vertelt over de kastanje, we lopen 
in de omgeving op zoek naar kruiden en planten, Anja maakt wat lekkers en we nemen een 
pot zelfgemaakte herfstmuesli mee naar huis!! 
Groetjes Jenny 
Foto’s Anneke Bleeker©  
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Zondag 25 november 
Vandaag zijn we officieel van start gegaan op de nieuwe locatie in Huijbergen in de tuin "het 
Vrouwenhof" bij Cecile van Agtmaal. Het was mooi weer, weliswaar bewolkt maar droog! Hoe-
wel het even zoeken was voor de meeste mensen naar het huisnummer en de ingang van deze 
locatie (sorry hiervoor, we houden hier zeker rekening mee voor de volgende keer) zaten we 
rond 13:45 gezamenlijk heerlijk knus rond het houtvuur aan de thee, koffie en bananenbrood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rondleiding 
Na enige uitleg van Cocky over het doel van de studiegroep en het opbouwen van een (extra) 
doorlopend inkomen luisterden we naar Cecile die graag wat vertelde over haar tuin. Heel 
leuk om een stukje geschiedenis over haar terrein te horen en vervolgens een wandeling te 
maken door 'het Vrouwenhof' en te zien en horen welke werkzaamheden Cecile dagelijks doet 
in haar tuin. Dat is heel veel werk wat met veel liefde gedaan wordt.  
Onderweg maakten we ook kennis met haar buitentoilet, ‘het secreet’. 
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Muziek op het Vrouwenhof  
Onder de bomen is een mini theatertje ingericht waar in het voorjaar muziekavonden gehou-
den worden met Klezmer en Ierse muziek, ook is er dan een gezellige zomerbar aanwezig op 
het terrein. We worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen en indien je hier interesse in 
hebt stuur dan een mailtje naar Cecile: met het onderwerp ‘muziek op het Vrouwenhof’. 
 

Herfstmandala 
 De kinderen, ja die waren ook weer van de partij, vermaakten zich ondertussen bij het vuur 
onder het genot van een marshmallow. 
Na de rondleiding van Cecile een kleine inleiding van Anita wat betreft het maken van een 
herfstmandala. Er was ruimte voor een groepsmandala of een individuele mandala, wat je 
wilde. We zijn met z'n allen het bos ingelopen om blaadjes, dennenappels, besjes, takjes enz. 
te verzamelen. 
Dit ging ongedwongen en als vanzelf werd er toch besloten gezamenlijk twee mandala's te 
maken. Guusje wilde er zelf een maken. Allemaal prima. Als vanzelf ontstonden er twee prach-
tige groepsmandala's en een mooie 'levensspiraal'. 
Wat opviel was dat zeker ook de kinderen helemaal opgingen in deze activiteit. Zo mooi om 
te zien! Maar zeker ook was er enthousiasme en verwondering bij de andere groepsleden te 
bekennen. Nou, daar doen we het voor. 

 

Afsluiting 
Toen de mandala's naar tevredenheid af waren, hebben we ons opgewarmd bij het vuur en 
onder het genot van een heerlijke aardperensoep gemaakt door Cocky, zitten genieten van 
het samen zijn en delen met elkaar. Om inspiratie op te doen omtrent de aardpeer kun je een   
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kijkje nemen op www.vriendenvandeaardpeer.nl  Als verrassing had Susanne ook nog heer-
lijke pizza's gemaakt met verantwoorde ingrediënten. Deze middag was top, dit is wat we be-
ogen met de studiegroep in Huijbergen. Samen genieten met elkaar, informatie en kennis de-
len in een respectvol en liefdevol samen zijn. Wij hopen dat jullie net zo hebben genoten van 
deze middag als wij en heten jullie van Harte welkom weer voor de volgende studiegroep in 
April 2019. 
 
Rest mij nog Cecile hartelijk te danken voor haar gastvrijheid op haar Vrouwenhof en Susanne 
voor het maken van de heerlijke pizza's! Cocky bedankt voor de heerlijke aardperensoep en 
super dat we aardperen mochten meenemen! Anita bedankt voor het lekkere bananenbrood.  
 

Huishoudelijke mededelingen: 
 De data voor de bijeenkomsten in 2019 zijn: 7 april; 19 mei; 23 juni; 11 augustus; 15 septem-
ber en 6 oktober 
 
Graag tot   ziens,  
Groene groetjes Cocky en Anita 
 
 

 

Studiegroep Schagen 28-11-2018 
 
De opkomst was groot: 10 personen. Bijzonder dat er verschillende dames waren die een krui-
denopleiding hadden gedaan. Waar we met z’n allen veel van kunnen leren.  
Nadat iedereen voorzien was van een kop thee of koffie en een heerlijk zelfgemaakt ha-
ver/chocolade koekje, hebben we eerst een voorstelrondje gedaan. Daar werd o.a. verteld dat 
de kennis die we hebben vergaard, door het met anderen te delen, levend blijft. 
 
Na de koffie gaan we eerst wandelen om een frisse neus te halen 
en vooral regelmatig stil te staan; wat komen we tegen? Kleef-
kruid, brandnetel, zuring, wilg, braam, geranium, hertshooi. Terug 
bij huis zagen we in de tuin nog de dropplant, venkel, Oost-Indi-
sche kers, munt, stokroos. 
 
Binnen gekomen worden we aan het werk gezet want we gaan 
herfstmuesli maken. Alle ingrediënten staan afgewogen klaar, no-
ten moeten gehakt, appeltjes fijngesneden. Iedereen doet iets en 
vervolgens gaat het de oven in en worden we getrakteerd op heer-
lijke geuren. Toen het klaar was hebben we een schaaltje yoghurt 
met muesli gegeten. 
 
Volgende keer 14 december gaan we pesto en potpourri maken. 
Eenieder gaat op zoek naar informatie over de hulst om dit aan 
elkaar te delen. Het was weer een gezellige, zonnige en informa-
tieve ochtend. 
Groetjes, Jenny  

http://www.vriendenvandeaardpeer.nl/
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Hoi lieve mensen, 
 
Op de lagere school leerde ik een liedje wat mij nog steeds bezighoudt: 
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. 
Dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
 
Maar hoe doe je dat dan een kaarsje zijn? En nu 40 jaar ver-
der heb ik pas geleerd daar een invulling aan te geven. Ik wil 
je meenemen daarin. Deze meditatieoefening voer je uit 
met je wil maar het willen zorgt er ook voor dat het niet lukt 
daarvoor moet je het laten zijn, een ont-moeten. 
 
Het is niet zo dat dit een vastomlijnde manier is zoals het 
uitgevoerd moet worden, maar meer een uitnodiging om 
ook op ontdekkingstocht te gaan in jezelf. 
 
Ga maar zitten op een stevige stoel met beide voeten plat 
op de grond. Laat je voeten maar vastgroeien in de grond. 
Kan je voelen hoe je zitbeentjes op de stoel drukken? Voel 
je de leuning van de stoel? 
Zit je rechtop en oprecht? Kan je voelen hoe je steunt op de 
stoel? En hoe de stoel jou draagt? 
Laat al je gewicht maar rusten op de stoel, zelfs je wangen mag je laten hangen. 
Voel je hoe je buik beweegt met de ademhaling mee? 
  

Stel je nu voor dat je in een kaarsvlammetje kijkt . . ., hoe het 
vlammetje iets beweegt . . ., de kleuren . . ., maak een heldere 
verbeelding.  
Dit kaarsje pak je nu op en breng het richting je voorhoofd 
daar is een nis waar je het in kunt zetten. 
Nu kun je het van binnenuit in je hoofd weer oppakken. 
Schijn maar rond in je hoofd . . ., kijk omhoog . . . en draai eens 
rond. 
Dit is een heel bijzonder lichtje want overal waar je gesche-
nen hebt blijft het licht. 
Nu daal je een trap af . . ., door je keel dus, en ook daar schijn 
je rond. 
 
Je daalt verder af en dan kom aan in je hart . . . ook dat verlicht 
je en merk maar op dat het licht gelijk veel verder uit gaat 
stralen. 

 
Met ons kaarsje lopen we onze rechterarm in . . ., bij de elleboog is het soms wat krap, maak 
dat dan maar wat ruimer. De onderarm . . . en de hand . . ., het licht schijnt uit je vingertoppen 
en ook uit je handpalm maar overal straal je al uit natuurlijk. 
Dan je linkerarm . . . is die even groot als rechts? Maak ze maar gelijk. Ook daar gaat je hand 
uitstralen.  
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We kunnen vanuit ons hart even in onze ruggengraat stappen . . ., we kunnen zo door het 

bot heen gaan . . . 

Kijk maar omlaag . . . en het licht schijnt tot in het midden van de aarde.  
Vroeger haakte ik mijn haralijn daar dan vast maar dat is onvriendelijk en pijnlijk en niet meer 
juist in deze tijd. Nu mag je gewoon teder en zacht steunen in het midden van de aarde. Een 
meer ontvangende houding in plaats van een nemende. 
 
Ook omhoog kan je uitstralen . . . tot je ergens boven uit het zicht raakt.  
Ga weer terug en vanuit je hart kom je in je buikholte . . . kijk maar naar hetgeen zich aandient 
en geef het liefdevolle aandacht.  
En overal waar je geweest bent blijft het licht. 

Vanuit je bekkenschaal kan je je benen in . . ., doe ze maar tegelijk dat gaat wat vlugger😉. 
Ook bij de knieën is het vaak krap . . ., spoel de versperringen maar weg en maak het ruim.  
Zijn beide benen even groot? 
Bij je voeten is het hetzelfde als in je handen je straalt de tenen uit . . . en ook uit de voetzolen.  
 
Terwijl je zo zit stel je voor dat je rechtop staat . . . heel je lichaam is nu licht . . ., je kan je nu 
een voorstelling maken dat je als een kaarsvlam bent wat rondom licht uitstraalt . . . 
Belangrijk is nu om goed thuis te komen. Onverdeelde aandacht zorgt voor eenheid. Voel weer 
hoe je op de stoel zit . . . en hoe je ademhaling is . . .  
Wrijf flink je handen in elkaar en leg je warme handpalmen op je ogen . . ., geniet even na. 
Klop overal op je lijf voel het kloppen in je vingers maar voel het ook in je lijf. 
Zit je neus weer goed in je neus? Zitten je vingers goed in je vingers? 
Wrijf, beweeg, rek en strek. 
 

We stralen nu als een kaarsje in de nacht. 
 
Dit is mijn vrije invulling geworden van een opdracht 
in een kinderliedje.  
  
Je begrijpt wel dat je met dit kaarsje ook door je huis 
kan lopen of door een stad. 
Maar veel gemakkelijker is het om even in het mid-
den van de aarde “voor” je koord te gaan staan die 
vanuit je ruggengraat ontstaan is en daarvandaan uit 
te stralen, vul daarmee de hele aarde met licht, die 
laat je verder uitstralen en verlicht zo de aarde 
rondom. 
Maak de aarde transparant zuiver kristalhelder, dan 
kán het niet meer donker worden.  
 
De verleiding bestaat natuurlijk om mensen die het 
moeilijk hebben te gaan helpen. 
Door hun persoonlijke duisternis op te gaan lossen 
maar dat mogen we echt niet doen de ander raakt 
daardoor bezeten… en wel van ons!   
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We mogen niet ingrijpen op iemands levenspad!  
 
We hebben onvoldoende inzicht en weten niet waarom ie-
mand dat pad bewandelt en waarom hij nu op zijn huidige 
plaats is aangekomen. 
Wees gewoon een als een kaarsje in de nacht. Straal uit en wek 
het verlangen op om op onderzoek te gaan.   
 
Gij in uw klein hoekje en ik in mijn. 
  
Vrede en welbehagen in alle mensen. 
Liefs, Arie 
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Hallo geïnteresseerden in Gezond Verstand Lezingen 
locatie Schoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen neem ik, Cocky Nuchelmans, vanaf 
2019 het stokje over van Anneke Bleeker wat betreft de gezond verstand lezingen, locatie 
Schoten. 
De aftrap zal zijn zaterdag 19 januari 2019, en we mogen ons verheugen op 2 spreeksters. 
Hieronder hebben zij hun lezing kort toegelicht: 
 
Als eerste beginnen we de middag met een lezing van Annette Terheyden. Van oorsprong 
topsportster en bedreven in het synchroon zwemmen. De link met voeding en lichamelijke 
prestatie werd snel gelegd en gaandeweg verdiepte zij zich meer in voeding, darmen en or-
thomoleculaire denkwijze. Voor informatie kunt u alvast een rondneuzen op haar site: 
http://www.fysikosvoeding.nl/  Haar lezing deze middag heeft als titel: darmen en oerpoep 
 
Als toelichting geeft zij het volgende aan: 
 Oerpoep, oerbacteriën, wat is gezonde voeding voor de darm en wat is gezonde voeding voor 
de bacteriën?  
 
Welke voeding is voor je lijf handig, welke bouwstenen heeft je lijf nodig en welke voedings-
stoffen zijn voor je ‘goede bacteriën’ belangrijk?  
Wat is voeding voor ‘slechte bacteriën’ en waarom is de verleiding zo groot? 
Een manier van omdenken . . . welke inspiratie zoek jij?  
Oh ja en lekker eten is natuurlijk wel errug belangrijk . . . 
 
Aldus Annette Terheyden  
 
2e spreekster van de middag is Lamija Dzigal. Zij komt oorspronkelijk uit Bosnië en van haar 
hand komt tegenwoordig het voorwoord van de nieuwsbrief omdat zij binnenkort officieel als 
voorzitster zal fungeren van de toekomstige stichting project 7-blad.  
  

http://www.fysikosvoeding.nl/
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Ook heeft zij een boek geschreven over haar integratie: ‘Mijn integratie’ 
https://www.youtube.com/watch?v=S1xrktgVmMI 
 
Als spreekster zal zij haar drijfveer toelichten om iets terug te betekenen in de Nederlandse 
maatschappij. Een korte toelichting van haar lezing: 
 
Wat is universele communicatie? Simpel, iets wat stad, land en vlag voorbijgaat. 
Manier van communiceren die niet gebonden is aan nationaliteit of geloofsovertuiging. 
Mijn eerste contact in Nederland als achtjarige verliep via muziek. Een saxofoon wel te ver-
staan, waar lambada noten de kamer vulden.  
Ik sprak geen woord Nederlands maar wist contact te maken met deze Nederlandse dame.  
Muziek of muzika. Waarschijnlijk bent u het met mij eens, dat dit een universele vorm van 
communiceren is.  
Hoe zit het met natuur? Moestuintjes?  
Overal waar je een zaadje in de grond stopt, daar komt een plantje of een boompje uit.  
Nu ik al ruim 25 jaar in Nederland woon weet ik niet anders dan dat de 'taalvaardige' vorm 
van communicatie de boventoon voert. 
Op de basisschool zijn rekenen en schrijven een heel belangrijk vak. Lezen is de basis, hmm . . 
., is dat wel zo? 
Als je als nieuwkomer hier komt dan word je gebombardeerd met taal, taal en nog eens taal.  
Observeer ik de klas van mijn eigen kinderen dan kan ik constateren dat ook autochtone Ne-
derlandse kinderen het zwaar hebben. 
Dislectie en discalculie . . . Vallen deze kinderen dan compleet buiten de boot binnen de sa-
menleving? Belanden ze tussen wal en schip? Immers ze kunnen niet lezen? 
 
Maar hoe zit het met universele communicatie?  
Kunnen we deze als een lespakket binnen het onderwijs invoeren?  
Beginnend bij de basis. 
Ik denk van wel, 
Kost praktisch niets. 
Is laagdrempelig en gemakkelijk uitvoerbaar! 
Wil je weten hoe we dit samen kunnen aanpakken? 
 
Na 19 januari in Schoten kun je gelijk op school beginnen.  
 
Aldus Lamija Dzigal-Bektesevic. 
 
Deze middag zal omlijst worden door bewuste hapjes en drankjes verzorgd door Stimulation 
station. 
 
Voel je welkom! Bovendien hebben we vanwege de primeur een speciale aanbieding: 
De entree bedraagt € 10,00 en je mag deze keer een introducee meenemen, die nog niet eer-
der een Gezond Verstand Lezing heeft bezocht.  
 
Opgeven via mail: nick@rechtopgezondheid.info  
 
Groene groetjes, Cocky Nuchelmans  

https://www.youtube.com/watch?v=S1xrktgVmMI
mailto:nick@rechtopgezondheid.info
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Gezond Verstand lezing Sneek 9 december 2018 
Denken doe je met je hoofd, beslissen vanuit je hart. 
 
Wat een bijzondere middag heb-
ben wij toch weer achter de rug. 
Wim Roskam en zijn vriendin Ma-
rianne Agterdenbos waren naar 
Sneek gereden om te vertellen 
over ‘Kiezen voor vrije keuze’, de 
ziekte van Linda, de vriendin van 
Wim, haar overlijden en wat er 
daarna allemaal op zijn en later 
hun pad kwam.  
 
Ik zal proberen een en ander in korte lijnen te schetsen, veel beter is het om zelf een lezing 
van Wim en Marianne te bij te wonen, want het is een verhaal van inspiratie, synchronisatie, 
krachtplekken op de wereld en ga zo maar door.  
 
In 1985 is Linda in de auto geraakt door een blikseminslag, ze reed met haar autoraampje 
open, wellicht heeft dat de nodige invloed gehad. Was ze voordien een energieke vrouw vanaf 
die tijd werd ze geplaagd door grote moeheid. 
In 1999 kreeg ze baarmoederhalskanker. Door miscommunicatie tussen twee ziekenhuizen, 
een voorstel voor een operatie die 11 uur zou duren met het risico dat ze in een rolstoel zou 
belanden en het overlijden van haar broer aan kanker heeft Linda voor een eigen weg gekozen 
met steun van Wim.  Een eigen weg in het zogeheten alternatieve circuit met positieve en 
negatieve ervaringen. 
 
De blikseminslag en de baarmoederhalskanker staan op zich los van elkaar al heeft de blik-
seminslag wel haar energiesysteem dusdanig in de war geschopt dat ze op bijna geen enkele 
behandeling reageerde. Ze heeft veel pijn gehad, veel bloedingen en ze is uiteindelijk ook aan 
een bloeding overleden op 5 december 2002.  
 
In de dagen voor haar overlijden heeft Linda aan Wim gevraagd hoe ze hem zou kunnen hel-
pen als ze er niet meer was en hij heeft haar gevraagd om inspiratie.  
Dat heeft hij geweten. 
 
Wim begon weer te schilderen en maakte onder andere een schilderij dat aura healer wordt 
genoemd. De kleuren bestaan uit de kleuren van de regenboog en de chakra’s ons energiesys-
teem.  
Toen het af was moest er nog iets bij, een symbool of zo en hij is met een ijzerdraadje aan de 
gang gegaan met als vraag voor hemzelf ‘Hoe kun je een spiraal die b.v. met de klok mee naar 
het midden gaat, terug naar buiten laten gaan zonder dat de lijnen zichzelf kruisen’ en heeft 
dat symbool in gezet. Wim noemde dit symbool het omkeersymbool.  
Een paar jaar later kwamen ze erachter dat dit symbool een belangrijke betekenis had. 
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Samen met Marianne ontdekte Wim dat dit symbool in staat is om 
hetzelfde te doen als wat tot dan toe de enige manier was om een 
electronen-spin-inversie te behandelen, namelijk met behulp van 
een biofotonen-apparaat (Marianne werkt hiermee). Een electro-
nen-spin-inversie kan ontstaan door stress en elektromagnetische 
straling. Als je iedere keer het gevoel hebt dat je energie wegloopt 
dan is er waarschijnlijk sprake van een electronen-spin-inversie. 
 
Het symbool heeft de naam Akaija gekregen, deze naam kreeg de 
moeder van Linda door. Wim was intussen zelf edelsmid geworden 
en maakte de eerste akaija’s zelf.  
Verder in de tijd bleek dit symbool de betekenis ‘Wij zijn een’ te 
hebben. Iemand die bekend is met numerologie kwam hierop uit.  
 
Na te googelen op internet kwamen ze erachter dat het woord 
Akaija op het eiland Anatom of Aneityum wordt gebruikt en ook 
daar de betekenis ‘Wij zijn een’ te hebben.  
Het eiland Anatom of Aneityum (deel van de eilandengroep Vanuatu ligt in het westelijke deel 
v.d. Stille Oceaan en Paaseiland in het oostelijke deel. Beide eilanden blijken precies op één 
lijn te liggen met de Grote Pyramide in Egypte, het tempelcomplex van Angkor in Cambodja 
en met de ligging van Atlantis volgens mysterieuze antieke zeekaarten van cartograaf Piri Reis 
(rond 1500).  
 
Er is nog zoveel meer te vertellen. Over twee medi-
ums, het schilderij Lucia, de ring die Wim na haar 
dood voor Linda heeft ontworpen. Waarom hij edel-
smid is geworden. Maar ook over de reizen naar 
Anatom en Angkor in Cambodja, de krachtplekken, 
de synchroniciteit die in hun leven en op hun reizen 
voortdurend een rol speelt.  
 
Kijk op de site akaija.com en ga naar een lezing en 
ontmoet deze twee bijzondere mensen met hun bij-
zondere verhaal.  
 
Volgende lezing is op 27 januari. John Breukels komt 
vertellen over het Mysterie van Bosnië Herzego-
vina, de piramides en andere krachtplaatsen. 
 
Ook weer interessant en een leuk feitje?  
We vieren dan ons 1e lustrum. Kom je ook? 
 

♥groet, 
Barbera Smit 
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Geef het beestje maar een naam 

 

 

'Polio is de wereld uit', dus polio bestaat niet meer? 
 
Op 12-12-2018 bericht de Volkskrant over een nieuwe dreiging die ons boven het hoofd hangt; een 
‘polio-achtige ziekte’. Het is kennelijk gemakkelijker om ‘nieuwe-aandoeningen- te-creëren-waarvoor-
we-geen-oorzaak-hebben’, dan te analyseren wat er inmiddels bekend is over verlammingen die op-
treden na vaccinatie.  
 
De ziekte is klinisch niet te onderscheiden van polio. Het begint hetzelfde, met ‘verkoudheidsklachten’, 
en in zijn meest extreme vorm eindigt het kind op dezelfde manier als bij polio: in een rolstoel (als 
ledematen verlamd raken), of aan de beademing (als ademhalingsspieren verlamd raken).  
 
Afgezien van de vraag of polio wel of niet verdwenen is door het poliovaccin, is de vraag wat maakt 
dat er een polio-achtige ziekte ontstaat. En natuurlijk ook, of er een verband is tussen polio en de 
‘polio-achtige ziekte’, en of het mogelijk is dat het vaccin tegen polio daar iets mee te maken heeft. 
Geen vragen waar de gevestigde orde zich op dit moment mee bezig houdt.  
 
In Europa zijn tot nu toe enkele honderden gevallen bekend van opnames op een IC-afdeling en bij 
ongeveer dertig kinderen met verlammingen bleek de diagnose EV-D68. Ook in Nederland (een veer-
tigtal EV-D68-patiënten, alleen al in 2016, waaronder ook kinderen). 
 
Is polio ooit totaal verdwenen? 
 
Als we kijken naar het klinisch beeld niet. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM stelt in het Neder-
lands tijdschrift voor geneeskunde: 
 
‘Sinds de introductie van de vaccinatie tegen poliomyelitis in Nederland in 1957 is de jaarlijkse inciden-
tie van acute slappe verlamming ongeveer 0,5 op de 100.000 kinderen jonger dan 15 jaar; dat zijn zo’n 
10-15 patiënten per jaar, gelijkelijk verdeeld over het land.’ 
 
Hoe zit het met een hoge dosis vitamine C? Als de ziekte zo lijkt op polio, zouden we dan niet op zijn 
minst kunnen proberen of dezelfde behandeling waar polio mee genezen kan worden ook van toepas-
sing zou kunnen zijn op de ‘polio-achtige ziekte’? Er zijn in het verleden diverse publicaties geweest 
waarin werd gemeld dat met hoge doses vitamine C per infuus ernstige infectieziekten zijn genezen. 
Helaas zijn die positieve bevindingen tot dusver vrijwel niet opgepikt door de medische wereld.  
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https://stichtingvaccinvrij.nl/over-een-polio-achtige-ziekte-niet-nieuw-en-de-meest-voordehand-
liggende-oorzaak-wordt-genegeerd/ 
 
 

 
Het volgende (in het Nederlands vertaalde) artikel is een vertaling van ‘The non-polio-illness, that looks 
just like polio’, door geschreven door Lyn Redwood, directeur van ‘Children’s Health Defense‘. 
 
Wereldwijd wordt melding gemaakt van een mysterieuze ziekte die lijkt op polio. Jonge kinderen wor-
den het meest getroffen. De ziektes zijn het resultaat van dezelfde enterovirussen (in de darm levende 
virussen) als polio. In de media wordt de ziekte meestal aangeduid met ‘slappe verlamming’ of AFM 
(Acute Flaccid Myelitus).  
 
De reguliere media negeren omgevingsfactoren, inclusief vaccins als mogelijke oorzaak, maar zou het 
kunnen dat deze juist de sleutel zijn in voor het ontwarren van het mysterie?  
 
Wanneer de vaccins die kinderen nu al krijgen een belangrijke bijdrage leveren aan de kans dat deze 
enterovirussen in de hersenen terecht komen of via andere mechanismen verlammingen veroorzaken, 
kan het zijn dat de farmaceutische industrie en de gezondheidsdiensten zich in een lastig publiek debat 
gaan bevinden. En daarom worden er woordspelletjes gespeeld die zover gaan dat AFM wordt be-
schreven als ‘op polio lijkend’, maar die het woord ‘polio’ of ‘vaccin’ niet wagen te gebruiken.  
 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-huidige-epidemie-van-mysterieuze-ziekten-die-lijken-op-polio-
een-bijwerking-van-vaccins/ 
 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl  
 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:  
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 
 
 
 

https://stichtingvaccinvrij.nl/over-een-polio-achtige-ziekte-niet-nieuw-en-de-meest-voordehand-liggende-oorzaak-wordt-genegeerd/
https://stichtingvaccinvrij.nl/over-een-polio-achtige-ziekte-niet-nieuw-en-de-meest-voordehand-liggende-oorzaak-wordt-genegeerd/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-huidige-epidemie-van-mysterieuze-ziekten-die-lijken-op-polio-een-bijwerking-van-vaccins/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-huidige-epidemie-van-mysterieuze-ziekten-die-lijken-op-polio-een-bijwerking-van-vaccins/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Wekelijkse recepten en hun vervolg… 
Sinds 4 december 2016 sturen we elk weekend een mail naar iedereen die zich hier-
voor had opgegeven. 
Een mail met minimaal één recept in de bijlage waarbij ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen de hoofdrol vervulden.  
In de meeste gevallen werden het 2 bijlagen maar soms ook meer. 
Over het jaar december 2016 tot en met eind december 2017 verzonden we 146 bij-
lagen. 
Vanaf 1 januari 2018 tot heden 117 
In de loop van afgelopen twee jaren groeide het mailbestand gestaag en inmiddels 
bereiken we een behoorlijk grote groep. 
 

Toch stoppen we met de eens per week mail. 
Soms moet je veranderen om weer nieuwe inspiratie op te doen en dat punt is nu gekomen. 
We stappen over op een eens per maand nieuwsbrief uiteraard gericht op ‘wilde’ groenten, 
kruiden en eetbare bloemen maar ook met onderwerpen die daarbij passen. 
Denk aan bedrijven of mooie locaties die het bezoeken waard zijn, leuk om te delen. 
Wandelingen op onze agenda, zelf heb ik twee zomers kosteloos een aantal wandelingen op 
de agenda geplaatst voor wie de recepten ontving. 
Dat stokje draag ik ook over aan anderen en daarmee komen er als het loopt zoals we wensen 
meer locaties door het land heen waar je eens kunt ‘snuffelen’ aan zo’n mogelijkheid. 
Dit schept meteen de ruimte eens een paar uur mee te maken om te proeven hoe we dat 
invullen met de ‘Wandelende’ studiegroepen. 
Deze groepen, zesmaal per jaar van het voorjaar tot in het najaar, komen per provincie steeds 
op andere locaties bij elkaar en zo hebben deze groepen een bredere kijk op de natuur en de 
omgeving. 
Wandelingen komen er dus ook weer en deze gaan we delen in de eens per maand nieuws-
brief die de receptenbijlagen gaat vervangen.  
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Maar… recepten blijven daar natuurlijk ook in verschijnen en 
we zouden het leuk vinden als anderen hun medewerking wil-
len verlenen. 
Passend bij het uitgangspunt, maar met meerderen kunnen 
we nog meer tips delen. 
Iemand in Zeeland kan vast wel eens een bijdrage aanleveren 
over een leuke wandellocatie, een mooi biologische bedrijf of 
wat maar van toepassing is in die provincie passend bij deze 
nieuwsbrief. 
En als iemand uit Zeeland dat kan, kan iemand uit Brabant, 
Limburg of Groningen en overal daar tussenin dat ook. 
Persoonlijk heb ik al heel wat mooie gebieden mogen bezoe-
ken en in gezellige horecagelegenheden de groep mogen ont-
moeten. 
Zo ontstaat het dan ook dat je elkaar tips kunt geven, dus ook 
ik zal mij richten op leuke plekken, zaken of wat maar past om 
met iedereen te delen. 
 
Het mailbestand van de wekelijkse recepten krijgt automatisch in januari, ergens in de loop 
van de maand, de nieuwsbrief aangereikt. 
Zij hoeven zich dus niet apart weer op te geven.  
 
Wie belangstelling heeft in de nieuwsbrief mag zich aanmelden: anneke@project7-blad.nl  
Graag dank ik iedereen die in de afgelopen twee jaar belangstelling heeft getoond, mee heeft 
gewandeld op diverse zondagen in Rijs (Gaasterland) of in de Tuinen van Appeltern waar we 
ook tweemaal de gelegenheid gaven. 
En het was ook heel leuk om de fijne mails op gezette tijden te ontvangen, dat waren mijn 
vitamientjes. 
Frank heeft samen met mij deze missie volbracht, elk weekend stond in het teken van de re-
cepten en we goochelden dat er soms tussendoor, in de dagen ervoor één of meerdere maal-
tijden fotograferen, alvast vooruit werken als het lukte en op vrijdag of zaterdag werden de 
bijlagen gemaakt. 

Uiterlijk zondagavond, heel soms na 24.00 uur 😉 ging de mail ‘de deur uit’ maar meestal op 
zaterdagavond, regelmatig ook na 24.00 uur of zondag overdag. 
 

De nieuwsbrief zal vermoedelijk in het derde weekend 
van januari verschijnen. 
Twaalf keer per jaar passend bij het jaargetij. 
 
 
Leuk, nieuwe uitdaging en we blijven de ‘wilde’ groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen in het zonnetje zetten. 
 
Anneke 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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De vergeten mispel 
 
De mispel is een vrucht dat in de vergetelheid is ge-
raakt. Vroeger was het een vrucht die door de romei-
nen door europa werd verspreid. De vrucht werd 
langs de weg geplant om de soldaten van vitamine C 
te voorzien tijdens veldslagen. Daarna werden ze 
vooral in kloostertuinen gepland en raakte het in de 
vergetelheid.  
Waarom de vrucht is vergeten is onbekend. Wellicht 
komt het wel door dat mispel pas gegeten kan wor-
den wanneer het “’ Rot”. Dit komt uit de gezegde dat  
 

 ‘Zo rot als een mispel’ wat figuurlijk verrot of cor-
rupt betekend. Het is inderdaad pas eetbaar wan-
neer de mispel gaat rotten, zacht en bruin wordt, 
want als het nog hard is kan je er niks mee doen. 
De smaak van de mispel is pas te proeven als het 
dus zacht wordt. 
De smaak van de mispel is iets unieks, ik kende de 
smaak niet. Het heeft wat weg van appel, kruidna-
gel en kaneel. Dat erg lekker en verrassend is. Ik 
heb er een paar als snack meegenomen om uit te 
slurpen. Kijk uit met het eten ervan, want er zitten 
een aantal pitten in.  
De mispel is dus pas culinair te gebruiken als deze 
aan het rotten is. Dat gebeurt vaak wanneer het 
rond oktober gaat vriezen.  Het is een vrucht dat 
vol zit met vitamine C en is goed voor de maag en 
spijsvertering.  

 
Er zijn veel recepten van de mispel op het internet te vinden. De recepten zijn: mispeljam, 
mispelgelei, mispellikeur en mispeltaart. Ik heb er jam en likeur van gemaakt.  
Recept voor het maken van mispellikeur. 
 

Ingredienten voor ca 1 liter likeur: 
• 400 gram mispels (Laat de mispels wel heel)  

• 300 gram biologische rietsuiker  

• 1 liter jenever (alcoholpercentage 38%)  

• 12-14 kruidnagels (1 per mispel)  
 

Bereiden: 
• Zet een grote glazen pot klaar.  

• Steek de kruidnagels in de mispels (1 per mispel) en stop ze in de pot. 

• Giet de suiker en jenever in de pot erbij, sluit de pot goed af, en laat dit 3 maanden op 
een donkere, koele plek staan.  
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Verwijder na 3 maanden de kruidnagels uit de mispels 
en laat de drank daarna nog 3 maanden staan. 
 
Wanneer dit klaar is kan je de likeur in mooie karaffen 
schenken en presenteren wanneer je wilt.  
Zo kom je altijd met een spannende drank aan op fees-
ten en partijen. 
 
Jochem 
 
 
 
 
 

 

 

Oproep Gezond Verstand Lezingen 

 

 
We kennen ‘vacatures’ voor locatiehouder.  
Voor de locatie Den Haag is Marian Gijsbers diverse jaren locatiehouder geweest. Halverwege 
afgelopen jaar heeft zij het stokje overgedragen. Helaas is degene die het heeft evergenomen 
ziek en heeft Marian zelf nog een paar lezingen gepland, maar zoekt nu toch echt vervanging. 
Het is een goed lopende locatie, het zou jammer zijn als deze noodgedwongen moet stoppen. 
Wie voelt er wat voor om deze locatie over te nemen van Marian. Zij en/ of wij zullen je op 
weg helpen. 
 
Ook voor Alkmaar zoeken we een locatiehouder. Annette Ochse heeft een aantal jaren terug 
de locatie overgenomen van Anneke Bleeker en heeft deze maand afscheid genomen van de 
GVL en Project7-blad. 
Wie wil in een nieuwe locatie opstarten in of rond Alkmaar? Wij helpen je de eerste maanden 
op weg. 
 
Je hoeft het niet alleen te doen, je kunt de locatie ook met iemand samen runnen, als echt-
paar, of als twee vriend(inn)en, of twee zussen. In Sneek zijn wij 5 jaar terug met zijn drietjes 
de locatie begonnen met elk een eigen taak en eigen netwerk, ook niet onbelangrijk.  
Daarnaast werven we bezoekers via facebookgroepen en -sites en natuurlijk via deze nieuws-
brief die naar duizenden lezers gaat.  
 
Interesse? Stuur een mail naar posters@project7-blad.nl  
 
Barbera Smit 

mailto:posters@project7-blad.nl
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Gezond Verstand Lezing Zwaagdijk donderdag  
24 januari 2019 
 
Donderdagavond 24 januari komt Juglen Zwaan 
naar Zwaagdijk en vertelt over het onderwerp: 

De supermarktleugens   
Leer gezonde keuzes te maken in de supermarkt 
 
Waar moeten we rekening mee houden als we 
boodschappen doen? Jaarlijks komen er meer dan 
een miljoen medische onderzoeken uit, waardoor 
het een hele klus is om bij te blijven. Juglen maakt 
het je gemakkelijk door deze kennis kant-en-klaar 
aan te reiken en te vertalen naar de supermarkt.  
De meeste mensen zijn wel bekend met de nadelen 
van suiker en e-nummers, daarom gaan we in deze 
lezing een stapje verder. Naast dat je kennisniveau 
wordt opgeschroefd, zal Juglen je ook inspireren om 
met plezier gezonder te leven. 
 
Juglen Zwaan is spreker en schrijver over voeding en 
gezondheid. Hij combineert moderne wetenschap 
met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander 
van puur natuur. Hij hangt geen enkel voedingsge-
loof aan, maar combineert vele visies.  
 
Juglen heeft al verschillende boeken op zijn naam staan. Onlangs is een 
nieuw boek van hem uitgekomen met de titel ‘De Receptenwijzer’. Dit 
boek staat vol met recepten voor ontbijt, lunch, diner, toetjes, tussen-
doortjes, soepen, salades, groentespreads, sappen, ijsjes, dranken, sau-
zen, dressings en meer.  
Alle recepten zijn vrij van koemelk, gluten, E-nummers en geraffineerde 
suiker. Het receptenboek is te gebruiken voor iedereen die gezond en/ 
of gezonder wil eten en drinken en tevens door de meeste voedingsstro-
men te hanteren. 
Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Succesboeken en het leuke is 
dat er deze keer een bonusboek aan is toegevoegd: ‘De Maaltijdwijzer’. 
Juglen legt in dit boek uit hoe je middels een geniaal kaartensysteem 
vele combinaties van maaltijden kunt vormen. 
 
ISBN: 9789492665195 
 
Barbera Smit 
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Studiegroep Alkmaar . . . laatste middag in 2018 alweer 
verleden tijd . . . 
Op naar januari 2019 . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste zondagmiddag van de SG Alkmaar in december 2018 is weer voorbij. Op naar 6 
januari 2019. Deze laatste middag in december verliep anders dan anders maar kreeg daar-
door eigenlijk een bijzonder waardevol karakter.  
Terwijl er mooie kerstkransen onder de handen ontstonden gingen de gesprekken over zeer 
uiteenlopende onderwerpen waarvoor je normaal op een stoel zou zitten om een lezing te 
beluisteren. Diepgaande gesprekken, de saamhorigheid groeide met het kwartier en er ont-
stond een gezamenlijk gevoel waaruit bleek dat de aanwezigen die deze middag konden, graag 
in 2019 samen verdergaan; 'hun' zondagmiddag niet willen missen.  
 
Mooi! Dames (heren zijn ook welkom) we 
gaan ervoor! Op naar het volgende jaar en 
geniet van de mooie kransen. Tevens een 
mooie decembermaand gewenst en op 6 ja-
nuari ontvangen we op verzoek van de aan-
wezigen afgelopen keer graag Gerrit Koning 
uit Monnickendam. 
 
Gerrit is al eerder in Alkmaar geweest, zo ook 
in Gaasterland, Exmorra en zal ook in febru-
ari bij de groep in Kimswerd komen. 
We kijken er naar uit. 
Anneke 
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Dat was gezellig, waardevol en we gingen naar huis 
met een mooi werkstuk . . . 
 

Dinsdagmiddag 11 december maakte studiegroep Kimswerd een 
kerstdecoratie voor binnen of buiten. Simpel, gezellig, onder het genot 
van goede gesprekken, heerlijke koffie of thee met huisgemaakte ap-
peltaart van An; we vermaakten ons opperbest. 
 
Voor mij een rondje nostalgie en ditmaal schoof ik aan. 
In het verleden ontelbare workshops gegeven op het gebied van huis- 
en tuindecoraties, het gevoel was er meteen weer en ik kon het niet 
laten een paar tips te geven natuurlijk. :) Het bloed kruipt . .  juist, waar 
het niet gaan kan. En ik leerde hen strikken maken, met 7 lussen maar 
ook de strik met twee lussen en de twee slierten naar beneden laten 
vallen in plaats van ééntje naar boven en ééntje naar beneden. 
 
Een andere tip was dat je in januari de kerstballen of andere typische 
kerstversiersels kunt verwijderen en er gezond vogelvoer voor in de 
plaats kunt hangen. 

Het tweede leven van een kerstdecoratie, of dit nu een krans, guirlande of iets anders is, met 
een beetje creatief denken maak je in een handomdraai weer een ander werkstuk. 
Janny verzorgde aan het eind van de middag 'de plant van de middag' en zij had gekozen voor 
de mariadistel. 
Kea verraste ons met heerlijke quiche, zelfgemaakt. 

Het recept krijgen we nog. 😊  
 
Volgende keer op dinsdagmiddag 5 februari komt Gerrit Koning uit Noord-Holland de dijk over 
om ons een middag te plezieren met zijn kennis. 
De middag in december kunnen we geslaagd noemen! 
Studiegroepen delen kennis, hebben het gezellig met elkaar en onder-
steunen elkaar omdat allen gehoor vinden bij elkaar. 
Dat heb je met gelijkgestemden! 
Zesmaal per jaar, minimaal, een middag; uitzonderingen draaien iets 
vaker. 
Kimswerd draait zesmaal een dinsdagmiddag. 
Datums voor 2019 staan op de site. 
Aanmelden verplicht: anneke@project7-blad.nl 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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foto’s Anneke Bleeker© en Kea van der Werf©  



 

 
32 

Recept Quiche 
 

 
Neem een ronde vorm die je invet.  
Deze bekleed je met vier (ontdooide) plak-
ken roomboterbladerdeeg, een beetje 
"knippen en plakken" zodat ook de op-
staande rand bekleed is. 
  
Voor de vulling heb je nodig: 

• 4 eieren 

• 3/4 bakje crème fraîche van 125 ml 

• 100 gram geraspte pittige kaas 

• Een paar (3 á 4) in kleine stukjes gesneden kastanje 
champignons of 100 gram ham (vleeswaar, plakjes in kleine stukjes gesneden) 

• 3 bosuitjes in dunne ringetjes gesneden 

• Keltisch zeezout en zwarte peper 
  
Eieren met de crème fraîche loskloppen en dan de rest toevoegen. 
 De quiche 30 minuten bakken in een voorverwarmde oven van 180 graden. 
 
In mijn losse oventje werd dit:  
20 min. op 155 graden met onder-/bovenwarmte en nog 10 min. op 140 graden met alleen 
onderwarmte. 

Vergeet niet je vorm in te vetten 😉 
 
Eventuele andere vullingen: 
Pittige geraspte kaas 
Olijf, in ringetjes 
Zongedroogde tomaat, in stukjes 
Provençaalse en/of Italiaanse kruiden 
Peper / zout 
 
Of: 
Spinazie (diepvries), goed het vocht er uit gedrukt 
Knoflook, uitgeperst 
Pijnboompitten 
Nootmuskaat 
Zout / peper  
 
Of: 
Verzin een andere combinatie. 
Misschien iets met stukjes zalm en veel bieslook? 
 
Van/via:  
Kea van der Werf, studiegroep Kimswerd  
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Een voorbeeld dat navolging verdient . . . 
 
Dit delen we graag... Hier worden we blij van . . . 
Broodje Bewust . . . een mooie en gezellige gelegenheid in Leeuwarden . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het enige bedrijf in Noord-Nederland met een EKO-keurmerk. 
Helaas zijn er niet veel meer van dergelijke gelegenheden en juist om die reden delen we dit 
nog met meer enthousiasme. 
Woensdag 12 december liepen wij de stad Leeuwarden in om een paar boodschappen te 
doen. 
 
We waren al enige uren onderweg vanuit Gaasterland via de kapper dus een kop koffie hadden 
we wel verdiend. 
Auto geparkeerd bij de Oldehove, gezellig lopend naar 'Broodje Bewust' aan de Groentemarkt 
1-3 waar we nu traditioneel heen gaan als we in Leeuwarden zijn. 
Een horecagelegenheid met vele mogelijkheden en biologische streekproducten op de menu-
kaart. 
 
Dit mag gedeeld worden en laten er velen volgen want eigenlijk is dit normaal! 
Eenvoudige maaltijden op de gezonde wijze gepresenteerd zoals de natuur het heeft bedoeld. 
We wensen dat 'Broodje Bewust' zo succesvol zal blijven en nog succesvoller zal worden dat 
zij naam door heel Friesland krijgen en er vanzelf meer mogelijkheden elders komen. 
Wij hebben genoten van onze koffie en speltbol. Voldaan liepen we daarna verder door het 
sfeervolle centrum van Leeuwarden. 
 
Anneke Bleeker  
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‘START VAN HET EUROPEES GEMEENSCHAPPELIJK OP-
TREDEN INZAKE VACCINATIE’ – HET PERSBERICHT DAT 
ONS ZORGEN BAART 
Door Ellen Vader & Door Frankema 6 december 2018  
 
Overgenomen van Stichting Vaccin Vrij 
https://stichtingvaccinvrij.nl/start-van-het-europees-gemeenschappelijk-optreden-inzake-
vaccinatie-het-persbericht-dat-ons-zorgen-baart/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parijs, 4 september 2018. Op deze dag laat CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and 
Food Executive Agency) in een persbericht weten dat zij in samenwerking met de EU-JAV 
(Joint Action on Vaccination) start met maatregelen inzake vaccinatie. 
Waarom baart het ons zorgen? Ten eerste omdat dit persbericht niet in de Nederlandse kran-
ten is gekomen. Buiten het zicht van de burger worden op Europees niveau beslissingen ge-
nomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. En dat wij er 
niet goed over geïnformeerd worden betekent niet dat wij niets van deze maatregelen zullen 
merken. Ten tweede baart het persbericht ons zorgen omdat de partijen die de beslissingen 
nemen niet geïnteresseerd lijken te zijn in een medisch noodzaak, maar vooral in de econo-
mische noodzaak. 
Wij geven eerst een samenvatting van het persbericht en zullen het daarna stap voor stap met 
u doornemen. 
 
SAMENVATTING 
1. Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. De 
organisatie bestaat uit de Europese Commissie, ministeries van gezondheid, internationale 
beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen, maatschappelijk mid-
denveld, en afgevaardigden farmaceutische industrie. 
2. De maatregelen worden gecoördineerd door Frankrijk, het land met de meeste knowhow 
op het gebied van verplicht vaccineren. 
3. De voorgestelde maatregelen omvatten: 
• digitaliseren van vaccin gerelateerde gegevens 
• stringentere monitoring van immunisatieprogramma’s 

https://stichtingvaccinvrij.nl/author/ellen-vader-door-frankema/
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• accurate voorspelling van ‘vaccinbehoeftes’ door kennis van vaccinvoorraad, – en vaccin-
vraag-data 
• prioriteiten stellen bij vaccinonderzoek en vaccinontwikkeling; uitwisseling van informatie 
betreffende bewijsmateriaal van werkzaamheid, risico’s en kosten vaccins 
• praktische interventies om het vertrouwen te vergroten 
 
 
4. Opbouwen van een langetermijn coördinatie in heel Europa 
5. Gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000 waarvan EUR 3.500.000 uit de EU 
 
DETAILS EN DUBIEUZE FEITEN 
De tekst van het persbericht van CHAFEA op de onderstaande screenshot in het Engels hebben 
wij voor u vertaald en van commentaar voorzien, beginnend onder het screenshot.1 De tekst 
uit het persbericht is schuingedrukt, per alinea staat ons commentaar op het persbericht er 
recht gedrukt tussen. 
 
 
 

  



 

 
37 

 

 VERTALING VAN HET PERSBERICHT VOORZIEN VAN ONS COMMENTAAR 
Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV) 
Parijs, 4 september 2018 
Het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV), werd op 4 september 
2018 in Parijs gelanceerd. Het wordt gecoördineerd door Frankrijk (door het nationaal instituut 
voor onderzoek op het gebied van gezondheid en geneeskunde INSERM, met de steun van het 
ministerie van volksgezondheid). 
  
Het lijkt een logische keus. Wat niet lukte in Italië (vaccineren zonder slag of stoot te verplich-
ten), is wel gelukt in Frankrijk en daarmee is Frankrijk het enige welvarende land in Europa 
waar sinds 1 januari 2018 alle elf vaccins verplicht zijn. 
  
De reden om vaccineren te verplichten komt in heel Europa op hetzelfde neer: de vaccinatie-
graad daalt, en dat heeft verregaande economische gevolgen. De medische reden voor het 
verplichten van vaccinaties is ver te zoeken, nogmaals: daarover zo meer. 
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De politieke achtergrond van de ‘expertise’ van Frankrijk in het implementeren van verplichte 
vaccins heeft niet te maken met een effectief antwoord op een vraag vanuit de bevolking. Er 
zijn geen cijfers die laten zien dat er sprake is van een noodsituatie. De politieke details wijzen 
op een politiek cliché zo oud als de weg naar Rome: vriendjespolitiek. 
  
De ‘kick-off meeting’ bestaat uit de Europese Commissie, gezondheidsministeries, internatio-
nale beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen en een breed scala 
aan belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers 
van fabrikanten, die werken aan vaccinatiebeleid en gezondheidsinstituten. De kernmissie is 
het streven naar sterkere nationale antwoorden op vaccinatievraagstukken, door een duur-
zame Europese samenwerking. Hiermee moeten ziektes voorkomen worden in het tijdperk 
van de duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties worden gepromoot. 
  
Het begint de oplettende burger zo langzamerhand duidelijk te worden. De nationale politiek 
wordt niet langer aangestuurd door de nationale behoeftes van de verschillende landen van 
Europa, maar door de EU, die wordt aangestuurd door dezelfde lobbyisten van grote (Ameri-
kaanse) farmaceutische multinationals als de WHO. De World Health Organization is onder-
deel van de Verenigde Naties, en de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ zijn onder andere be-
schreven in het European Vaccine Action Plan (EVAP).2, 3 
   
  
Het persbericht gaat verder: 
  
‘Immunisatie is een van de grootste succesverhalen wat betreft biomedische interventies en 
volksgezondheid in de twintigste eeuw en er wordt geschat door de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) dat er elk jaar 1 tot 3 miljoen levens mee gered worden. Toch is de vaccinatie-
graad de afgelopen twee decennia gedaald en dat heeft het geresulteerd in het opnieuw ver-
schijnen van infectieziekten zoals mazelen op het Europese continent.’ 
  
Over het grote succesverhaal van de WHO verschillen de meningen. En over de schatting – 
met een marge van 2 miljoen – helemaal. Het is nattevingerwerk dat niet serieus genomen 
mag worden. Afgezien van de logistiek die ten ene male te kort schiet in derdewereldlanden, 
worden ook de levensomstandigheden ter plaatse niet meegenomen. 
  
Meer info: hier 
  
Laten we in Europa blijven. We wonen tenslotte in Europa en niet in Afrika, waar miljoenen 
kinderen chronische ondervoed zijn. In tegenstelling tot kinderen die wonen in welvarende 
landen zijn zij daardoor te zwak om koorts te kunnen genereren. En dat betekent dat zij aan 
een griepje of de mazelen kunnen overlijden. In 45% van de overlijdens ‘aan de mazelen’ is de 
onderliggende oorzaak uitputting en slechte weerstand door honger.4 
  
In welvarende westerse landen, zoals Nederland, was de sterfte aan infectieziektes dramati-
sche afgenomen en praktisch opgelost vóórdat men begon met vaccineren. In Nederland was 
de sterfte aan de mazelen in het jaar vóór de start van het mazelen vaccin: 1 sterfgeval. U leest 
het goed. En volgens wetenschappelijk onderzoek was het verschil voor en na de invoering 
van het mazelen vaccin te klein om een verschil op te kunnen merken. Weer: u leest het goed.   

https://stichtingvaccinvrij.nl/hebben-we-vaccins-nodig/
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We hadden, en we hebben het hele mazelenvaccin niet nodig, en toch is de mazelen de offi-
ciële aanleiding waarom de vaccinatiegraad weer omhoog zou moeten, en gelooft de massa 
dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is. Een kwestie van vrijmaken van budgetten voor een 
‘goede’ mediacampagne. 
  
Meer info: hier, hier, hier en hier 
  
Noch in Italië, noch in Frankrijk, noch in andere welvarende Europese landen laten sterfte, – 
of ziektecijfers aan de mazelen van de afgelopen jaren zien dat er sprake was van een ernstige 
situatie. Het ‘gevaar van de mazelen’ speelt zich af in de hoofden van politici, die kennelijk 
meer waarde hechten aan de gladde praatjes van de lobbyisten dan aan de cijfers die hun 
nationale ‘boekhouders’ bijhouden. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt bijvoor-
beeld al meer dan 100 jaar sterftecijfers bij waar niemand; noch politici, noch artsen, noch 
ouders over geïnformeerd worden. Dat past kennelijk niet in het Europese vaccinatiebeleid. 
  
De media hebben de afgelopen maanden hun uiterste beste gedaan om ons bang te maken 
voor de mazelen, HPV en meningitis. Maar een feit is dat de sterfte aan de mazelen afgenomen 
was van 2740 gevallen in 1900 tot 1 geval in 1975 nog voordat men begon met vaccineren 
tegen de mazelen in 1976. 
  
Ook wat betreft de sterfte aan HVP, en zelfs men ACWY zijn de cijfers opgeblazen en totaal uit 
proportie getrokken. 
  
Meer info hier, en hier, en hier. 
  
‘Voortbouwend op bestaande initiatieven, zal de EU-JAV gemeenschappelijke en duurzame sa-
menwerking opbouwen om concrete instrumenten te ontwikkelen die nuttig zijn voor de ge-
zondheidsautoriteiten van de EU en niet-EU-lidstaten. Deze omvatten efficiënte mechanismen 
voor de interoperabiliteit van digitale vaccin-gerelateerde gegevens, methoden voor het mo-
nitoren van immunisatieprogramma’s, accurate prognoses van de vaccinbehoeften door mid-
del van een concept van de opslag van gegevens over vraag en aanbod van vaccins, prioriteit-
stelling van onderzoek en ontwikkeling van vaccins, informatie-uitwisseling over bewijsmate-
riaal met betrekking tot de werkzaamheid, risico’s en kosten van vaccins, evenals de beste 
vormen en interventies om het vertrouwen te vergroten.’ 
  
Het komt neer op het volgende: Ten eerste: ‘big brother is watching you’. De privacy van de 
burger zal verder worden ingeperkt door het monitoren en registreren van ‘vaccin-gerela-
teerde gegevens’. Daarnaast zal de industrie worden ondersteund om ervoor te zorgen dat 
‘vaccinbehoeften’ adequaat vervuld kunnen worden. En het ons niet zal ontbreken aan effec-
tieve mediacampagnes die het vertrouwen in het RVP of het idee van de noodzaak moeten 
bewerkstelligen. 
  
‘Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, verwel-
komde het gezamenlijke initiatief: “We kunnen niet voorkomen dat infectieziekten nationale 
grenzen overgaan, daarom is nauwe samenwerking en coördinatie nodig om te zorgen voor 
een efficiënte reactie. We hebben een strategische en gecoördineerde aanpak nodig om de 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/maarten-en-de-media-promotieonderzoek-over-het-effect-van-het-rvp-dient-om-de-bevolking-te-misleiden/
https://stichtingvaccinvrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie/
https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/
https://stichtingvaccinvrij.nl/bmr-vaccin/
https://stichtingvaccinvrij.nl/baarmoederhalskanker-officiele-cijfers-laten-zien-dat-er-geen-reden-is-om-jonge-meisjes-te-vaccineren-tegen-hpv/
https://stichtingvaccinvrij.nl/men-acwy-waar-zijn-de-cijfers-die-rechtvaardigen-dat-er-gevaccineerd-moet-worden/
https://stichtingvaccinvrij.nl/is-het-meningokokken-acwy-vaccin-voor-babys-een-van-de-meest-onnodige-vaccins-ooit/
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 huidige uitdagingen aan te pakken voor het verhogen van de deelname aan vaccinatiepro-
gramma’s in de EU en haar buurlanden Het EU-JAV is een belangrijke stap in de richting van 
gemeenschappelijke oplossingen en het aangaan van een partnerschap om het leven van onze 
burgers te redden, met name de meest kwetsbare groepen zoals kinderen.”‘ 
  
Mooie woorden die verbloemen waar het werkelijk om gaat. De vaccinatiegraad daalt. En dat 
heeft waanzinnig grote financiële gevolgen. En er wordt met man en macht geprobeerd om 
het tij te keren… Maar er staat een olifant in de kamer waar onze politici niet naar willen 
kijken: WAAROM daalt de vaccinatiegraad? 
  
Waarom willen die ouders niet meer dat hun kinderen volgespoten worden met ziektever-
wekkers en lichaamsvreemde stoffen? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat ouders 
niet willen dat hun kinderen volgespoten worden met ziekteverwekkers en lichaamsvreemde 
stoffen? 
  
De veiligheidsnormen om vaccins in te spuiten ontbreken, evenals onafhankelijk wetenschap-
pelijk onderzoek dat bewijst dat vaccineren veilig is. Ouders maken zich zorgen over de toe-
name in chronische aandoeningen die, het zou niemand moeten verbazen, door vele onaf-
hankelijke academici en wetenschappers in verband worden gebracht met het injecteren van 
vaccins. 
  
De politiek heeft kennelijk geen boodschap aan de boodschap van de ouders, en waar geld 
verdiend wordt is kennelijk geld beschikbaar. 
  
‘Voor Jérôme Salomon, directeur-generaal van Volksgezondheid, Frans ministerie van Solida-
riteit en Gezondheid: “Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om betere en lang termijn- 
coördinatie in heel Europa op te zetten om de immunisatie-uitdaging voor de volksgezondheid 
te overwinnen. Het EU-JAVA biedt deze unieke kans”. Het gemeenschappelijk optreden wordt 
gedurende drie jaar gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000, waarvan 
3.500.000 uit het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie.’ 
  
Miljoenen euro’s worden beschikbaar gesteld om de vaccinatiegraad omhoog te krikken. Bi-
zar. Als het vaccin zou doen wat het belooft te doen, dan zou het helemaal niet belangrijk zijn 
of de vaccinatiegraad 90% is, of 13%, of 58%, of welk willekeurig getal dan ook. Het gevacci-
neerde kind zou beschermd zijn. Echter, in de onnavolgbare logica van de beleidsmakers, moet 
niet alleen het kind beschermd zijn, maar moet de ziekte ook nog eens uitgeroeid worden. 
Want anders kunnen de ongevaccineerde kinderen die nog te jong zijn om gevaccineerd te 
worden, ziek worden. 
Het klopt helaas niet. Want de virussen in vaccins zijn levende, gemanipuleerde virussen die 
volgens de bijsluiter en volgens de CDC, en volgens het Nederlands tijdschrift der Genees-
kunde in 5%- 10% van de gevaccineerde ‘mazelachtige symptomen’ veroorzaken bij de gevac-
cineerde kinderen. En bovendien kunnen de virussen uit het vaccin andere kinderen besmet-
ten doordat ze uitgescheiden worden (de officiële term hiervoor is ‘Shedding’). Hoe hoger de 
vaccinatiegraad, hoe groter het gevaar op een ‘mazelenuitbraak’ veroorzaakt door de virussen 
uit het vaccin. 
  
Meer info: hier, en hier 

https://stichtingvaccinvrij.nl/uitbraak-van-12-000-gevallen-van-de-mazelen-in-oekraine-is-veroorzaakt-door-recente-vaccinatiecampagne/
https://stichtingvaccinvrij.nl/bmr-vaccin/
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17 EU-lidstaten nemen deel als partners, evenals Noorwegen, Servië, Bosnië en Herzegovina. 

Samenwerkende belanghebbenden omvatten vele nationale en internationale organisaties 

zoals de WHO, de OESO, het ECDC en het EMA, universiteiten, verenigingen (bijv. EFPIA, 

EHMA, EPHA) en federaties, die hun expertise met het project zullen delen en zorgen voor sa-

menhang met lopende initiatieven. Perscontact: Geneviève Chêne, EU-JAV-coördinator, In-

serm genevieve.chene@inserm.fr  

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/ja-vaccination-04092019_en.pdf‘ 

  
Geld, noch moeite wordt gespaard, voor deze gigantische operatie die uiteindelijk zonder twij-
fel zal moeten leiden tot één, groot, gelijkgetrokken, verplicht vaccinatieprogramma voor heel 
Europa. Laten we ons vooral geen illusies maken. En gezien de schaal van deze operatie is het 
wel heel opvallend dat de media het er liever niet over hebben. Sommige persberichten be-
reiken de journalisten kennelijk niet. De burger zou kunnen gaan beseffen wat er aan de hand 
is… 
 
Bronnen: 
1. institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-
distrust   
2.https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties 
3. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immun-
ization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014  
4. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/ 
 
Over de auteurs: 
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccin gerelateerde on-
derwerpen. 
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijf-
ster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij 
opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij. 
 

 

Mooie documentaireserie 
We verwijzen graag naar deze mooie documentaireserie, leuk om in de kerstvakantie te be-

kijken☺. 
 
In deze documentaireserie van de BBC wordt een kleine groep historici en archeologen ge-
volgd terwijl ze het boerenleven nabootsen vanaf de tijd van de Stuarts.  
Ze dragen de kleren, eten het voedsel en gebruiken de gereedschappen, vaardigheden en 
technologie van de jaren 1620 voor een jaar. 
 
De eerste aflevering begint in september en het is tijd om de velden te ploegen met ossen, 
brood te bakken in een vuurplaats en appels te plukken voor de winterstalling. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dRj1YYnsBGk&list=PL6LJQOAaGj2magtWkqqRQOUK
F9SOK-IIt 

mailto:genevieve.chene@inserm.fr
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/ja-vaccination-04092019_en.pdf
http://institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-distrust
http://institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-distrust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
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