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interse buien, donkere luchten, zonnestralen en mooie 
sfeertjes… 
 

Alles zien we de laatste tijd voorbijkomen.  
Harde wind en regen, koude, maar ook mooie sfeerplaatjes zoals afgelopen zaterdagochtend 
in Nederweert voordat we met de deelnemers aan de studiemiddag begonnen.  
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Een verslag hiervan vind je verderop in deze nieuwsbrief, 
evenals een verslag van de woensdagmiddag in Exmorra. 
De eerste twee middagen zitten er weer op; wat dat betreft is 
de kop er weer af in 2015. 
Maar het was een mooie witte wereld zaterdagochtend in het 
zuiden. 
Er komen weer enkele locaties bij, o.a. in Zaandam, 
Amersfoort, Helenaveen en Amsterdam Noord. 
Helaas is Agnes (van locatie Deventer) even genoodzaakt te 
stoppen, dus wie zich geroepen voelt mag contact met mij 
opnemen, wellicht kan iemand het stokje overnemen. 
 
De nieuwe tak (de huiskameravonden) begint voorzichtig te 
draaien. In Heerhugowaard heeft de eerste avond plaats 
gevonden bij Linda en Lars. 
Bij Lamija en Adnan zal dit initiatief in Son en Breugel gaan 
starten. 

Deze avonden draaien naast de locaties waar lezingen op de 
agenda staan, gewoon extra om gelijkgestemden te ontmoeten, 
samen kennis te delen, elkaar tips te geven over bijvoorbeeld 
goede adressen in eigen omgeving, om eens na te praten over 
een lezing, kortom men vult alles zelf in, wij vermelden alleen 
waar wat plaats zal vinden. De financiële bijdrage is 5 euro per 
avond, inclusief koffie/thee. 
Tijdens deze avonden zullen er geen sprekers komen; wel is het 
mogelijk iemand uit eigen kring een onderwerp te laten 
belichten. Als één van de deelnemers graag zijn of haar kennis 
wil delen en er is belangstelling voor het onderwerp, dan regel je 
dat samen en op kleine schaal, laagdrempelig kan iemand 
wellicht door deze mogelijkheid de inspiratie krijgen op grotere 
schaal te spreken. 
We horen regelmatig het geluid dat velen zich bij eigen familie of 
in de eigen omgeving niet gehoord voelt. Wel, daar zijn nu deze 
avonden ook voor bedacht. 
Dan is het niet gek je gedachten te delen, daar zul je gehoor vinden.  
Wie interesse heeft gastvrouw of -heer te worden binnen dit nieuwe initiatief mag mij 
mailen, dan kunnen we het één en ander toelichten. 
Link naar de pagina op de site: ‘Agenda GVA thuis’. 
http://www.gezondverstandavonden.nl/page47.html 
Er zijn voldoende bijdragen voor deze nieuwsbrief, graag laat ik het woord aan al deze 
dames en heren, naast de twee verslagjes van mijn hand over de middagen in Exmorra en 
Nederweert. 
 
Wie zaterdag 31 januari een bijzondere dag wil beleven raad ik aan de gegevens te lezen 
over de Weston Price dag in Driebergen, verderop in deze nieuwsbrief. 
Ik heb mij laten inseinen dat er nog een beperkt aantal plaatsen is, zonde als je te laat bent. 
Wij zijn er ook. 

http://www.gezondverstandavonden.nl/page47.html
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We gaan gestaag verder, wie niet direct antwoord krijgt op mailtjes, wij zijn nu en de 
komende weken heel druk omdat we gaan verhuizen. Naast het GVA-concept is dit een 
uitdaging, althans om alles vloeiend te laten verlopen ten aanzien van de mail, posters, 
nieuwsbrieven, telefoongesprekken met nieuwe sprekers en locatiehouders, oftewel, het is 
gewoon druk. 
Dat is niet erg, als er maar geen zaken scheef gaan lopen, vandaar even deze toelichting 
want ik merk dat de mail af en toe ernstig belemmerend werkt, dus wie geen antwoord 
krijgt… nee er is niets, we lezen alles, we nemen je serieus, alleen… overmacht komt om de 
hoek kijken. 
 
Maar we maken ondertussen wel plannen om met de wilde groenten en kruiden te gaan 
uitvoeren. 
We willen namelijk diverse vormen van buitenkokkerellen gaan integreren binnen ons eigen 
huishouden om zo deze ervaringen te delen via de nieuwsbrief, Facebook en de boeken die 
nog zullen verschijnen. 
Er is veel meer te doen met dat wat om ons heen groeit dan menigeen zal weten en ook 
daar gaan we komend voorjaar de focus op zetten. 

Als voorbereiding daarop hebben we een schuur 
laten komen die bestaat uit een afgesloten 
gedeelte en een overkapt, open gedeelte. 
Je zult het wel al raden, het open gedeelte zal als 
buitenkeuken ingericht gaan worden. 
Alles kwam als een groot bouwpakket en onze 
zoon Roel hielp met een studievriend van hem, 
Bas, geweldig mee. 
Ook toen het de tweede dag enorm ging regenen. 
De heren waren inventief, Roel stak een paraplu 
bij de kraag van zijn jas naar binnen en had op 
deze wijze een afdak om onder te werken. 
Bas volgde dit voorbeeld en wij leden kou ;-) 

Mijn taak was manusje van alles: spijkers aangeven kan ik heel goed al zeg ik het zelf. 
Maar dit zijn de eerste beginselen waar ook één van mijn toonbanken in zal komen te staan 
als werkblad en opberg ‘kast’. 
We willen ook laten zien dat je met simpele dingen die je wellicht thuis hebt staan en die je 
niet gebruikt, een leuke keuken voor buiten kunt bedenken. 
Wordt vervolgt!  
 
Veel plezier met deze nieuwsbrief, we smokkelen hier de komende weken ook een beetje 
mee qua uitgeven. Je zult wel al gemerkt hebben dat we niet punctueel eens in de week in je 
mailbox rollen, maar de agenda in de bijlage heeft om die reden meer datums dan 
gewoonlijk. 
 
Tot snel, hartelijke groet, 
Anneke 
Bergen 26-01-2015 
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ven voorstellen: Danielle Ooteman, spreekster voor 
GVA 
Mijn naam is Danielle Ooteman (1971) en ik heb een missie. 
  

Mijn missie is om jou te helpen een 100% natuurlijke leefstijl 
te ontwikkelen voor een betere kwaliteit van leven.  
In mijn praktijk heb ik de afgelopen jaren veel cliënten 
behandeld die kampen met huidproblemen of ‘niet lekker in 
hun vel zitten’, stressklachten, gewichtsproblemen of een 
burn-out en ik heb hen weer teruggebracht naar een 
gelukkig en gezond leven. Naast mijn praktijk geef ik 
trainingen aan schoonheidsspecialistes, winkelpersoneel en 
workshops en lezingen aan consumenten.  
 
Persoonlijke geschiedenis 
Sinds mijn babytijd was ik al meer ziek dan gezond. Op mijn 
19e kreeg ik een dubbele eileiderontsteking waarvoor ik 
twee weken in het ziekenhuis lag aan een infuus met 
antibiotica. Ik herstelde hier niet van en bleef ernstig ziek, 
waar de artsen geen raad mee wisten. Na drie maanden 
testen en onderzoeken zeiden de artsen dat ik er maar mee 
moest leren leven, want ze konden niets vinden en dus niets 
meer voor mij doen. Ik lag toen drie maanden op bed en kon 
werkelijk niets! Mijn moeder ging met dit verhaal naar het 

reformhuis in ons dorp om te vragen of zij misschien iets wisten. Zij verwezen mij naar het 
Orthomoleculair Instituut in Den Haag.  
Orthomoleculaire geneeskunde houdt zich bezig met de invloed van voeding op onze gezondheid. 
Het is dus aanvullend (complementair) op de reguliere geneeskunde.  
In Den Haag kwam naar voren dat ik een ernstige vorm van Candidiasis had. Dit is een ziekte 
van de huid en slijmvliezen door infectie met een gist (schimmel): Candida Albicans. Ik kreeg 
een dieet voorgeschreven en voedingssupplementen en zo zette ik mijn eerste stappen in de 
wereld van een natuurlijk, biologisch en bewust voedingspatroon. Ik werd langzaam beter en 
ben sindsdien weer gezond en gelukkig. Ik veranderde definitief mijn voedingspatroon. 
Sindsdien gebruik ik geen koemelk, tarwe, suiker, E-stoffen of gist meer.  
Ik eet koolhydraatarm, houd de zuur-baseverhouding in evenwicht en gebruik uitsluitend 
biologische producten.  
 
Misleid! 
Toen ik in 2004 mijn diploma schoonheidsspecialiste haalde, wilde ik dus ook uitsluitend 
natuurlijke producten in mijn salon gebruiken. Daarom koos ik twee merken die “natuurlijk” 
waren, maar niets was minder waar! Ik koos merken die zich profileerden als natuurlijk. In 
2008 kwam ik erachter dat zij gebruik maken van synthetische, onnatuurlijke hulpstoffen in 
hun producten. Ik voelde me misleid, stopte onmiddellijk met deze merken en koos voor 
onder andere Weleda en Ayurveda Lakshmi. Sindsdien lees ik altijd de etiketten op de 
producten zodat ik zeker weet dat ik uitsluitend natuurlijke ingrediënten op mijn huid en in 
mijn salon gebruik. 
 

E 
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Mijn missie 
Ik had mijn missie gevonden: ik wil iedereen helpen een 100% natuurlijke leefstijl te 
ontwikkelen. Daarvoor moet je weten wat er voor gevaarlijke stoffen in bijna alle 
huidverzorgingsproducten zitten, nog erger dan de E-stoffen in voeding. 
Huidverzorgingsproducten gaan namelijk niet via de lever zoals voeding en worden dus niet 
door de lever gezuiverd. Je huid is je grootste orgaan en binnen tien minuten zitten de 
meeste stoffen in je bloedbaan. Mijn motto: wat je smeert moet je ook kunnen eten! 
Om een 100% natuurlijke leefstijl te ontwikkelen moet alles in balans zijn: niet alleen je 
huidverzorging en je voeding, maar ook beweging, ontspanning, kortom: je hele leefstijl. Op 
deze website geef ik je informatie om daaraan te werken. Ik informeer je op deze site onder 
andere over huid- en lichaamsverzorging in het algemeen, de foute stoffen in cosmetica en 
voeding en hoe je door middel van je voeding je huid en gezondheid kunt optimaliseren. 
 

 
 
 

ocatie Anna Paulowna gaat naar de ijsbaan 
  
Locatie Anna Paulowna heeft voor de tweede dinsdag in februari, de 10e, 
een lezing op het programma van mevrouw Ineke van den Broek. 

  
Ineke is net nieuw als spreekster en we zijn heel blij dat ze helemaal naar het 
Noordwestelijke einde van Nederland wil reizen. 
Haar lezing zal gaan over aardstralen, het fundament van bouwwerken.  
In deze lezing krijg je van alles te horen en te zien over de werking van aardstralen en hun 

invloed op mens en dier, de natuur en onze 
cultuur.  
Een stad als Rome is gebouwd volgens een plan 
dat alles te maken heeft met aardstralen.  
Romaanse kerken en andere heiligdommen 
liggen op bepaalde kruisingen van 
aardstraalnetwerken. 
 
Hunebedden, grafheuvels, piramides en de 
plaats waar de gebalsemde lichamen van de 
overledenen van de Nederlandse Koninklijke 
familie bijgezet worden: het heeft alles te maken 
hebben met de aardstralen van het Groot 
Diagonaal Net.  
 
Ook de locatie van de bunker in Brûly-de-Pesche 
(België) van waaruit Hitler destijds de strijd tegen 
Frankrijk leidde, is bepaald door de werking van 
dit type aardstralen. 
Ineke van den Broek vertelt er over en toont 

indrukwekkende beelden tijdens haar lezing. 
 

L 
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Let op: 
de locatie is een andere: we zijn verhuisd van de Volkstuinvereniging naar de kantine van de 
ijsbaan in Anna Paulowna. 
Daar is een gloednieuwe kantine neergezet en het bestuur is erg enthousiast over dit 
initiatief.  
Alle zeilen worden bijgezet om alles piekfijn in orde te hebben op 10 februari. 
Het adres is Dr. Olreelaan 1, de plaats waar in de zomer ‘het Timmerdorp’ wordt 
georganiseerd. Op de tomtom te vinden: nabij Burgemeester Warnerslaan 24. 
 
Iedereen in de Noordkop kan zich aanmelden voor deze avond via: 
gezondverstandannapaulowna@gmail.com. Tot 10 februari 2015! 
 
Carla Boon 
 

 
 
 

holesterol mythe en statine-leugen 
 
Onze evolutie begon met het eten van vruchten etc.; zo’n 3,5 miljoen jaar geleden 
gingen we vlees en vis eten. Zo’n 10.000 jaar geleden begonnen we granen te 

verbouwen. Ongeveer 150 jaar geleden werd geraffineerde suiker aan ons menu 
toegevoegd, en begin 20ste eeuw begon de industrialisatie van ons voedsel: bewerkingen en 
chemische toevoegingen.  
Tegenwoordig moet voedsel: “er mooi uitzien”, “lang houdbaar zijn”, “gemakkelijk te 
bereiden zijn”, “snel klaar zijn”. Het huidige voedsel heeft niets natuurlijks meer. 
Een enorme toename van hart en vaatziekten begon een kleine 100 jaar geleden. 
 
Hoe is de hele cholesterolmythe ontstaan? Daarvoor moeten we ruim 60 jaar terug in de 
tijd, toen Ancel Keys de resultaten bekend maakte van zijn grote onderzoek, de 7-landen 
studie, waarin hij een link vond tussen Hart- en Vaatziekten (HVZ) en veel vet eten. 
Aanvankelijk waren meer landen onderzocht, maar in 16 van 22 onderzochte landen werd 
geen link gevonden, of zelfs een omgekeerd effect. Toen een aantal landen deze link 
absoluut niet hadden heeft hij deze eenvoudigweg geschrapt.  
Een hoog cholesterolgehalte in je bloed, dan moet je wel veel cholesterol en vet eten!  
Eskimo’s eten veel vis, vet en vlees, en daar komen géén hart en vaatziekten voor. 
Bestudering van de Masaï, een nomadenvolk in Kenia: De hoogste inname van verzadigd vet 
en cholesterol ooit waargenomen. Hun voeding bestaat hoofdzakelijk uit melk, vlees en vet, 
toch zijn er geen hart- en vaatziekten gevonden. 
De dieetvoorschriften volgden al snel: geen verzadigd vet meer, geen cholesterol, geen 
eieren etc. Maar de sterfte aan HVZ daalde helemaal niet.  
Dit alles is gebaseerd op valse statistieken en verkeerde voorlichting.  
Als wij al miljoenen jaren veel vlees en vet gegeten hebben, en cholesterol is zo’n ontzettend 
belangrijke stof voor het leven, zou ons lichaam dan opeens de laatste decennia zoveel 
dommer geworden zijn? Zou een essentiële stof zich zomaar opeens tegen ons eigen 
lichaam keren, dan zouden we toch gewoon uitsterven? Als cholesterol echt zo belangrijk is 
voor ons functioneren, dan leef je echt niet langer als je dit gaat verlagen!  

C 

mailto:gezondverstandannapaulowna@gmail.com
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Maar de overheid bleef de voorlichting over verzadigd vet en cholesterol glashard 
volhouden, ondanks een toename van HVZ. Wat was men blij toen begin jaren ’70 een 
medicijn op de markt kwam dat de cholesterol-productie in de lever kon blokkeren.  
 

Een eenzame, koude vallei in noord China, een vijandige plek, waar een klein plantje zich 
dapper vastklampt aan het bestaan. Het heet Red Yeast Rice, en moet zien te overleven 
temidden van beesten die dit eigenlijk best een lekker hapje vinden. De truc is dat het een 
gif (lovastatine) produceert, dat alle dieren die zo stom zijn om het eten zal doden.  
Een farmacoloog van de Amerikaanse overheid op zoek naar biologische wapens, ontdekte 
dit plantje en zijn gif, en nam het mee om te onderzoeken. Als gif was het niet erg 
bruikbaar, maar de ontdekking dat het HMG-CoA reductase remt, en dus de cholesterol-
productie, was het begin van de statine-natie. 

 
Nu moet iedereen met een (licht) verhoogd cholesterol al aan de statines, de 
normaalwaarden zijn gedaald van 7 mmol/l in de jaren ’60 tot tegenwoordig 5,0! Bovendien 
loop je wat voor reden dan ook extra risico op HVZ (met een normaal cholesterol) of heb je 
diabetes dan schrijft de consensus tegenwoordig ook al cholesterolverlagers voor. 
Er bestaat geen “slecht” en “goed” cholesterol! LDL (Low Density Lipoproteïne), HDL (High 
Density Lipoproteïne), VLDL (Very Low Density Lipoproteïne) zijn TRANSPORT-EIWITTEN! LDL 
vervoert o.a. cholesterol naar alle cellen in het lichaam, omdat het overal nodig is! HDL voert 
cholesterol terug naar de lever voor o.a. hergebruik. HDL is goed omdat het overgebleven 
cholesterol terug voert naar de lever voor hergebruik, omdat het zo’n nuttige stof is dat er 
niets verloren mag gaan! Statines verlagen LDL doordat er minder cholesterol door de lever 
geproduceerd wordt, dus kan er minder naar de cellen vervoert worden, het is een 
schijnverlaging omdat niet het transporteiwit LDL zelf daalt, maar de verhouding van de 
transporteiwitten waarin cholesterol zit wijzigt! 
Begin jaren ’80 werden de termen “goed” en “slecht” cholesterol door fabrikant Merck 
geïntroduceerd, rechtstreeks aan het publiek, buiten de artsen en wetenschappers om. Dit 
vooral om meer statines te kunnen verkopen. LDL werd “slecht” gedoopt omdat deze door 
de statines wordt beïnvloed. We worden massaal “vals” voorgelicht door de overheid, en 
alle artsen die het zo geleerd hebben (met dank aan de farmaceutisch industrie) en helaas 
niet beter weten, om meer omzet in cholesterol verlagende medicijnen te genereren! Dit is 
een miljoenen-maffia! 
 

Cholesterol verlagen is gevaarlijk – levensbedreigend. 
- Vitamine D tekort Risico osteoporose, kanker, diabetes 

- Cortisol tekort Stress management verstoord, 
bijnierschorshormonen, waterhuishouding 

- Slechtere cognitieve functies Geheugenverlies; synapsen in hersenen = 
cholesterol! 

- Tekort Co-enzym Q10 Energietekort, vermoeidheid, spierslapte, 
orgaanzwakte 

- Verlaging antioxidanten Slechter herstel na operaties en brandwonden 
- Minder geslachtshormonen Libidoverlies, impotentie, onvruchtbaarheid 
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Bijwerkingen statines: 
- Polyneuropathie Zwakte van de gelaatspieren 
  Moeilijkheden met gebruik van armen, handen of 

voeten.  
Moeite met lopen 

  Gevoelsveranderingen in ledematen, zoals pijn, 
brandend gevoel, tinteling, ‘doof’ gevoel of 
verminder gevoel. 

  Moeite met slikken, moeilijker spreken, heesheid of 
stemverandering 

  Verlies van spierfunctie of verminderd gevoel in de 
spieren, spierpijn (rhabdomyolyse) 

  Pijn in de gewrichten, vermoeidheid. 
- Hartfalen (je hart is een spier!) 
- Depressie    

- Schade aan de hersenen: aantasten hersenfuncties en verhoogd risico op 
hersenbloedingen. 

- Diabetes    

- Leverschade    

- Kanker    

- Ernstige geboorteafwijkingen (40% bij zwangere vrouwen die statines slikten) 
- Vaker ontwikkelen arteriosclerose! 
- Cataract    

 
De werkelijke oorzaak van aderverkalking (even heel in het kort) ligt in de bloedvaten zelf, 
slecht collageen door te weinig vitamine C. Door stress en bloeddruk ontstaan 
haarscheurtjes in de verzwakte bloedvaten, deze wondjes worden gerepareerd door 
trombocyten en stollingsfactoren te activeren.  
Door de wondjes, ontstekingsreacties en weer nieuwe wondjes is de binnenwand van de 
slagaders niet glad meer en alles wat voorbij stroomt, kan blijven plakken.  
Hier komt cholesterol te hulp schieten, cholesterol plakt, en repareert juist doordat het de 
wand weer glad wil maken.  
Cholesterol is dus niet de boosdoener maar de redder. 
 
Behalve veel vitamine C is nog meer nodig voor een optimaal gezond leven: o.a. vitamine D3, 
vitamine K2, sulfaat, water, multi vitamines & mineralen en zonlicht, zonder blokkerende 
beschermingsfactor. En een gezond verstand. 
 
Als ik alle factoren hier beschrijven wil, wordt dit een heel boek. 
Meer achtergrondinformatie kun je altijd bij mij opvragen. 
 
Geneesmiddelen genezen niet, natuurlijke manieren wel! 
 
Jetty van der Graaf 
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in shin Jyutsu: Oude wijsheid in praktijk 
 
Het jaar draait alweer op volle toeren, tenminste, bij mij. Maar toch wil ik 
iedereen nog een heel goed en gezond 2015 toewensen. 

 
Vorige maand heb ik geschreven hoe we boosheid, woede, frustratie en irritatie 
kunnen harmoniseren en tegelijkertijd lichamelijke klachten kunnen verlichten 
door onze middelvinger vast te houden. Deze keer ga ik iets vertellen over de 
duimen. 
 
Jin shin Jyutsu is een oude Japanse geneeskunst. Door middel van het vast houden van onze 
vingers of vastgestelde plekken op ons lichaam, de zogeheten "veiligheidsenergiesloten", 
kunnen we onze levensenergie harmoniseren. Dit heeft tot gevolg dat lichamelijke klachten 
verdwijnen.  

 
De duimen harmoniseren de emotie "zorgen, je zorgen maken".  
Zorgen is de angst om iets dat nog niet gebeurd is en waarschijnlijk 
nooit zal gebeuren.  
Dus waarom zouden we ons nog zorgen maken? Tja, dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan, je geen zorgen maken.  
We vragen ons allemaal wel eens af hoe dingen zullen verlopen en 
dat hoort mijns inziens ook bij het leven. Wanneer echter de 

zorgen de overhand krijgen is het handig om een manier binnen handbereik te hebben die 
ons helpt om "zorgen" of "je zorgen maken" te harmoniseren. Onze handen, altijd handig en 
binnen handbereik wanneer een emotie de overhand krijgt :-)  
Maak je je zorgen, houd dan je duimen vast. 
 
De duimen doen nog veel meer dan het harmoniseren van de emotie “zorgen”.  
Ze helpen ons om alles dat we meemaken, horen, zien, proeven, voelen enz. te verteren en 
te verwerken. Ze harmoniseren de maag en miltstromen in ons lichaam.  
Heb je last van depressieve gedachten, haatgevoelens, obsessieve gedachten, overmatige 
bezorgdheid of het gevoel jezelf steeds te moeten beschermen. Houd simpel en eenvoudig 
je duim vast, zonder knijpen, duwen of trekken.  
Gewoon je ene duim omsluiten met je andere hand links of rechts dat maakt niet uit. 
Doe het en verbaas je, het werkt! 
 

 
Marja Frederiks 
ontspanningscoach 
 
Wil je meer weten over Jin shin Jyutsu? 
Kijk op www.marjafrederiks.nl bij cursussen. 
 
Op 30-01-2015 start de zelf-help cursus deel 1 in Eindhoven, er is nog 
plaats. 

 

 

 J 

http://www.marjafrederiks.nl/
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xmorra - 14 januari 2015… 
 
De eerste middag met de 
studiegroepen rond wilde groenten en 

kruiden, natuurlijke producten en alles wat daarbij 
hoort (en dat is veelzijdig) zit er weer op. De locatie 
was Centrum Wilgenhoeve te Exmorra vlakbij 
Makkum. 
Een groep mensen die elkaar inspireert, begrijpt en 
graag eens in de twee maanden bij elkaar komt. 
Dat bleek deze middag overduidelijk tijdens het 
bepalen van de datum voor de volgende keer. Het 
lukte om echt met iedereen rekening te houden; op 

18 februari gaan we 
weer gezamenlijk 
aan de slag. 
Ditmaal zit er maar ruim een maand tussen, maar als je 
rekening houdt met vakanties en andere ‘hindernissen’ dan 
kies je er voor veel eerder bij elkaar te komen dan het 
‘gemiddelde vaste moment, dan een stuk later, zo leuk was 
het. 
 
We begonnen deze woensdagmiddag de 14e januari met een 

heerlijke taart gemaakt door Joke Smith, van pompoen uit 
haar eigen tuin, aangevuld met van alles en nog wat, een 
eigen gemaakte variatie en wij hielpen met ‘keuren’. ;-)  
Joke had naast de taart ook nog 
heerlijke bonbons gemaakt; het 
leek wel een feestje. 
De thee die we presenteerden 
bevatte verse gember, 
kaneelstokjes en steranijs. 
We begonnen relaxed, maar er 
moest ook ‘gewerkt’ worden. 

Zuurkool maken stond voor deze middag op het programma en 
iedereen had de benodigde spullen meegenomen zoals 
weckpotten met toebehoren, snijplanken, messen, 
weegschaaltjes en grote schalen om de kool in te bewerken. 
Dit onderdeel viel ditmaal onder mijn verantwoording dus ik was 
van huis gegaan met grote witte kolen en alles wat we verder 
nodig hadden. 
Het weer was dusdanig winters met regen en natte sneeuwbuien 
dat het onderwerp zuurkool wat dat betreft perfect paste. 
Na mijn uitleg ging een ieder een de slag en al kletsend en 
werkend in een fijne sfeer was het eindresultaat dat een ieder 
eigen zuurkool had gemaakt die thuis nog een aantal weken moet fermenteren. 
 

E 
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Er werden allemaal leuke dingen gedeeld, websites vlogen 
over de tafel en we waren van mening dat het heerlijk was zo 
samen kennis te delen. 
Ditmaal togen we redelijk op tijd de keuken in om de wortel-
gembersoep die ik had meegenomen op te warmen en Gien 
van den Heuvel had gezorgd voor heerlijk zelf gebakken brood. 
De broden zagen er uit als ‘een plaatje’ en dit, samen met pure 
roomboter (nu eens zonder toevoegingen) was een heerlijke 
afsluiting bij de soep. 

De algemene reactie was na afloop dat men uit keek naar deze 
middagen, dat we samen veel konden delen en toen dacht ik 
stiekem… Mooi zo! En voor mij zijn het ook vitamientjes, twee 
groepen in het land, de volgende draait op 24 januari in 
Nederweert… gouden greep, dit in 2013 bedacht te hebben. 
Beide locaties dragen bij aan fantastische middagen en ik wil 
graag iedereen hartelijk bedanken die komt, mee doet en de 
kennis weer deelt met anderen op welke manier dan ook! 
 
Samen zaaien, samen oogsten! 
De 18e februari gaan we weer leuke onderwerpen delen, ik 
heb er nu al zin in!  
Jeannette Nieuwenhuis gaat de ‘smaaklessen’ die zij geeft 
met ons delen en Gien van den Heuvel kwam met het leuke 
idee diverse soorten groenten samen te voegen in een glazen 
pot, een soort inmaken maar dan anders. We laten ons 
verrassen en iedereen krijgt voor deze middag de opdracht 
zelf voor groenten te zorgen, maar 
de deelnemers krijgen hier nog 
informatie over. 
 

Maar eerst de 24ste bij Petra Wilmsen in Nederweert beleven. 
Deze zaterdagmiddag zal Gerdie Konings haar lezing over 
natuurlijke antibiotica met ons delen in combinatie met het maken 
van een product. 
Hinka van Haren zal spreken over glutenvrije voeding en diverse 
gerechten presenteren waaronder pannenkoekjes. 
Alle dames hartelijk dank voor jullie enthousiasme en ook ik kwam 
na afgelopen woensdag weer blij thuis. 
 
Deze reactie hoorde ik van meerderen: ‘Ik kom blij thuis na deze 
middagen’. 
 
Met elkaar missie volbracht! 
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ven voorstellen: John Breukels, spreker voor GVA 
 

Ik ben: ‘Liefde’, en de naam die mijn ouders mij 51 jaar geleden uit 
liefde hebben gegeven is John. Mijn familienaam is Breukels. 

 
Levend als een vrij, gezond en gelukkig mens reis ik door verschillende Europese landen met 
lezingen, workshops, cursussen en opleidingen. 
Oprichter van Engelentherapie Benelux, Eigenaar van Light Miracles® (natuurproducten) en 
motor achter het BE YOU Life-Changing concept. 
Naast een vrij mens ben ik tevens een vrije ondernemer in een eigen onafhankelijke 
microstaat, onafhankelijk van het systeem. 
 
Een filmpje met beelden zegt meer dan 1.000 woorden: 

https://www.youtube.com/watch?v=AW85H7ERp_M&  
 
John Breukels heeft zelf te maken gehad met verschillende 
mogelijke levenservaringen en de inwijdingen van het Universum:  

 Een heftige echtscheiding en 3,5 jaar geen contact 
met zijn dochter,  

 Financiële uitdagingen en twee faillissementen 

 en ten slotte: diverse leermomenten op gebied van 
gezondheid. John kreeg begin 2014 de diagnose lymfklierkanker en wist zichzelf binnen 
enkele weken te genezen door middel van de Universele Wetten en zelf bewuste keuzes te 
maken. Dit leidde tot het schrijven van een boek met de titel “Health & Happiness” – de 
keuzes die we zelf maken. 
 
Wist je dat jij zelf ook de schepper van je eigen leven bent?  
…Misschien (nog) niet bewust, maar alles wat je tot nu hebt mee gemaakt, van je eerste 
speelgoed, je huis, en alle omstandigheden van gezondheid tot geluk, heb je zelf gecreëerd.  
Iedere aangeboden actie in je leven daagt je uit tot een reactie, waarbij het lagere zelf van 
de mens doorgaans zal kiezen voor een ‘strijd’ - we zien de lessen als een probleem - wat 
weer van invloed is op de kwaliteit van ons leven. Alles is energie, en vanuit dit bewustzijn 
kun jij zelf met gemak en eenvoud de ‘bewuste’ schepper van een mooier, gezonder, 
liefdevoller en harmonieus leven zijn. 
 
Wanneer we samen de wereld willen veranderen, mogen we eerst zelf onthechten van alle 
beperkende conditioneringen, gedachten en gedragen in onze eigen wereld!  
Wil je mee doen? Samen de wereld veranderen?  
Begin dan met je zelf, waardoor je vervolgens een medeschepper bent van een liefdevolle 
menselijke samenleving?  
Geluk en Gezondheid zijn ook jouw geboorterecht!  
 
Wil je daar meer over weten? Dan is deze lezing beslist iets voor jou… 
“Het mooiste dat je voor een ander kunt doen is niet alleen je rijkdom, geluk en wijsheid 
delen, maar aan hen te openbaren hoe zij hun eigen rijkdom, geluk en wijsheid kunnen 
vergaren...”  
 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=AW85H7ERp_M&
https://www.youtube.com/watch?v=AW85H7ERp_M&
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Wellicht ontmoeten wij elkaar binnenkort ook tijdens een lezing bij jou in de buurt; 
“Health & Happiness... gaat over de keuzes die we zelf maken in ons leven” 
 
Een Kleurrijke Hartegroet, 
John Breukels 
 

 
 

 
 
 

okosnoot Geneest 
Bruce Fife 
 
Het boek ‘Kokosnoot geneest’ is een van de beste 

boeken die dr. Bruce Fife, de beste Kokosnootspecialist en 
kenner, ooit schreef. 
 
In zijn eigen woorden: 
De kokosnoot wordt de koning van de voedingsmiddelen 
genoemd. De kokosnoot wordt zowel als voedsel om het 
leven te onderhouden en als medicijn om de gezondheid te 
herstellen, gebruikt.  
Traditie wil dat het nuttigen van de vrucht van de 
kokospalm een van de geheimen van een goede 
gezondheid en een lang leven is. 
Voor zover ik weet, heeft met betrekking tot de gezondheid 
geen enkel ander voedingsmiddel zo veel te bieden als de 
kokosnoot. En inderdaad hebben vele mensen langere 
perioden op weinig meer dan alleen kokosnoten geleefd. 
Sommige eilandbevolkingen gedijen op een 
voedingspatroon dat voornamelijk uit kokosnoot bestaat. 
Generaties hebben zonder ziekten, aandoeningen en plagen 
van de moderne samenleving geleefd. Er zijn weinig tot geen 
voedingsmiddelen die zo goed in de voor het menselijk lichaam benodigde voedingsstoffen 
en geneesmiddelen kunnen voorzien.  
 
Kokosnoot is waarlijk de koning van de voedingsmiddelen. 

K 

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872824&PC=4A323B24
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Quote: 
 

Je kunt klagen dat rozen aan doornentakken groeien, 
of dankbaar zijn dat er aan doornentakken rozen groeien. 

 
Tom Wilson 

Het vruchtvlees van een volledig volgroeide kokosnoot is hard, wit en licht zoet met een 
smaak van noten. In de tropen zijn onvolgroeide kokosnoten, die ook wel groene of jonge 
kokosnoot genoemd worden, een delicatesse. 
Het vruchtvlees is dan slechts gedeeltelijk ontwikkeld en heeft een geleiachtige structuur. 
Het is zacht genoeg om met een lepel te eten en het smaakt duidelijk anders dan het 
vruchtvlees van een volgroeide kokosnoot. Het zachte vruchtvlees van een jonge kokosnoot 
wordt vaak aan baby’s gegeven als hun eerste vaste voedsel tijdens de zoogperiode. 
Naarmate de kokosnoot volgroeit, wordt het vruchtvlees, het kokos, harder en dikker. 
Jonge kokosnoten bederven veel sneller dan volgroeide noten, zodoende zijn ze buiten de 
tropen minder vaak in de handel. Als je ze wel in de gematigde streken aantreft dan worden 
ze gekoeld bewaard om bederf tegen te gaan. Naarmate de kokosnoot volgroeit, neemt het 
olie- en vezelgehalte toe. 
Ontdek de verbazingwekkende gezondheidsvoordelen van het vruchtvlees, de melk, het 
water en de olie van de kokosnoot. Door dit boek leer je hoe je de kokosnoot kunt gebruiken 
om: 

• hart- en vaatziekten te voorkomen 
• nierstenen op te lossen 
• je bloedsuiker in balans te brengen en diabetes onder controle te houden 
• je immuunsysteem te versterken 
• je tegen kanker te beschermen 
• je energie op te peppen en je stofwisseling te verhogen 
• overmatig lichaamsvet kwijt te raken 
• ziekteverwekkende bacteriën, virussen en schimmels te doden 
• symptomen van een spastische dikke darm of de ziekte van Crohn te verminderen 
• je huid tegen de beschadigingen van vrije radicalen, die een vroegtijdige 
   veroudering veroorzaken, te beschermen 
 

Bruce Fife, ND, is schrijver, spreker, gediplomeerd voedingsdeskundige en natuurarts. Hij is 
uitgever en redacteur van de Healthy Ways Newsletter. 
Hij is voorzitter van het Coconut Research Center, een organisatie die ten doel heeft om 
zorgverleners en het publiek over de positieve voedingsaspecten van de kokosnoot te 
onderwijzen. 
Hij heeft meer dan twintig boeken geschreven, die vertaald zijn in vele talen, waardoor 
tienduizenden mensen wereldwijd van een betere gezondheid genieten. 
 
Wil je alvast een stuk lezen? Dat kan! Ga naar: 
http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872824.pdf  
 

 

http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872824.pdf
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Even voorstellen: Stefan Rooyackers,  
 

GVA-locatiehouder Eindhoven 
 

Mijn naam is Stefan Rooyackers.  
De laatste 18 jaar ben ik werkzaam als internet 
marketeer. Hierbij help ik bedrijven met hun online 
marketing strategie, zoals bijvoorbeeld: hoog 
scoren in Google. 
 
In 2012 hebben we besloten veel van de cursussen 
die ik gaf op te nemen en als video uit te brengen. 
Hierdoor kan iedereen 24/7 over deze kennis 
beschikken.  
 
Trainingen op locatie geef ik nog steeds, maar wel 

minder; de tijd die hierdoor vrij is gekomen heb ik gestoken in het oprichten van Stichting 
Gezondheid Nederland. 
 
In november 2013 is Stichting Gezondheid Nederland opgericht. Het doel is mensen te 
helpen gezonder te leven (preventief) en mensen met lichte klachten te helpen zonder dat 
zij hoge kosten moeten maken. Dit doen we door veel kennis “klacht -> oplossing” te 
vertalen in video’s of boeken.  
 
Wij zijn een non-profit organisatie, en werken samen met vrijwilligers die helpen met het 
maken van cursusteksten.  
Voorbeelden van “trainingen” zijn: gezonde voeding, stoppen met roken, afvallen, burn-out 
voorkomen en aanpakken, gezonde zwangerschap en gezond je kinderen opvoeden. We zijn 
bezig met een serie van 100 boeken over gezondheid, hiervoor zijn we nog op zoek naar 
schrijvers. 
 
Alles komt tezamen in Nederlands grootste online gezondheidsplatform, te vinden op 
http://www.stichtinggezondheid.nl onder het motto “ik zorg voor mijn eigen gezondheid”.  
Daarnaast starten we in februari 2015 met lezingen in samenwerking met de Stichting 
Gezond Verstand Avonden. Spannend! 
 
Een tweede spannend traject is dat we gaan starten met webinars over gezondheid. Beide 
hebben hun voor- en nadelen, en een eigen publiek. Iedereen is welkom om contact met mij 
op te nemen, onze stichting is namelijk altijd op zoek naar samenwerkingen! 
 
Stefan Rooyackers 
Directeur Stichting Gezondheid en Internet Marketing Nederland 
 

stefan@stichtinggezondheid.nl  
 06-45204687 
 

 

http://www.stichtinggezondheid.nl/
mailto:stefan@stichtinggezondheid.nl
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ven voorstellen: Locatiehoudsters van de nieuwe 
locatie Bilthoven 
 

 
Nelleke: 
Ik ben Nelleke Bakker, moeder van 4 kinderen. Ik heb 25 
jaar bij het RIVM gewerkt op de afdeling vaccinaties. Ik ben 
uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat vaccinaties niet 
bijdragen tot gezondheid. Hierdoor kon ik niet langer voor 
het RIVM werken. Sindsdien ben ik bezig mijn boodschap 
over vaccinaties, gezondheid en bewustzijn te delen. 
Via de GVA hoop ik samen met Marieke mensen te 
informeren, over uiteenlopende interessante onderwerpen 
op het gebied van bewustzijn. 
 
Marieke: 
Ik ben Marieke van Engelen, moeder van 2 zoons, opgeleid 
logopediste, en werkt met systeemopstellingen. Wij kennen elkaar via de Vrije School waar 
onze kinderen op zitten.  
Wij vinden het belangrijk om sprekers met een inspirerende boodschap een podium te 
bieden waardoor mensen bewustere keuzen kunnen maken. 
 

 
 
 

ocatie Nederweert  
 
door Petra Wilmsen  
 

Het nieuwe jaar is alweer volop in beweging terwijl het nog maar net begonnen is. 
Vele dingen gebeuren er als je op het internet het een en ander volgt. Ik noem bewust het 
internet want op TV krijgen we voorgeschoteld wat men ons wil doen geloven. Dat is geen 
eerlijk nieuws.  
Onderaan dit schrijven noem ik er nog een paar zaken die mij erg opvielen en waar ik 
persoonlijk erg blij van ben geworden. Dit nieuwe jaar 2015 belooft nog wat . 
We werken samen binnen de GVA om het bewustzijn bij de mensen te bewegen, dat is (voor 
mij persoonlijk) geen gemakkelijke taak geweest. Inmiddels ben ik zover dat ik voel: ik doe 
het voor mezelf allereerst en die het horen wil sta ik graag te woord.  
Er zullen mensen vooraan staan en er zullen er zijn die als laatsten volgen. We kunnen niet 
het hele land redden.  
Maar we blijven wel ons best doen en kijken hoever we hierin kunnen komen . 
 
Wat heeft de GVA mij zoals gebracht? 
Ik ben in april 2011 begonnen dat is dus vier jaar geleden, ik leerde Anneke kennen op de 
Onkruid beurs in Houten. Daar was ik een aantal jaar eerder al naar toe geweest. Een 
geweldig beurs maar dat jaar wilden mijn vriendin en ik het eigenlijk overslaan.  

E 

L 
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Op vrijdagavond toch nog besloten om er op zondag toch maar naar toe te gaan… en zie… 
Eerder al zag ik ergens de site voorbij komen van de Verontruste Moeders; ik dacht meteen: 
“Die dames zijn goed bezig, daar zou ik ook wel bij willen horen!”  
Ze proberen iets in beweging te zetten. 
In april 2011 zijn we in onze huiskamer gestart met GVA avonden. 
Later in dat jaar volgde er een verbouwing van een oude stalruimte waar we de lezingen 
konden gaan houden.  
Inmiddels wordt deze ruimte voor allerlei zaken gebruikt.  
Er worden geen verjaardagen meer “in huis” gevierd, heerlijk zo een plek!  
Alles door de GVA; ik zeg wel eens: “Anneke dat is jouw schuld allemaal”.    
Vanaf april 2011 hebben we maandelijks een lezing in Nederweert, van verre komen de 
mensen soms. 
 
Vele boeiende sprekers, druk bezocht of in kleine intieme groep, wat ook erg waardevol is.  
In januari 2014 had ik voorrecht om Dr. Hans Moolenburg in Nederweert te mogen 
aankondigen en in juli Wernard Bruining met zijn lezing over mediwiet, echt super!  

Heerlijk om zulke lezingen te mogen organiseren, om 
mensen de gelegenheid te kunnen bieden zulke lezingen 
te bezoeken. Ik doe het niet alleen, lieve mensen delen de 
lezing via Facebook en in hun mailbestand. Dat is 
natuurlijk erg fijn en zo bereiken we ook steeds meer 
mensen. 
Lieve Anneke en Frank dank je wel voor jullie geweldige 
inzet! En meer dan dat! 
In Nederweert hadden we in november Frits van der Blom 
met de lezing over de Holle Aarde een geweldige lezing 
om echt stil van te worden. 
Dat waren we dan ook samen met de bezoekers die er die 
dag waren, echt super! 
Dinsdag 16 december 2014 hadden we wederom een erg 
gezellige (Pizza) Proeverij.  
Dit decembergebeuren was er voor het vierde jaar oprij. 
Steeds weer met een andere invulling.  
Dit jaar ongedwongen… pizza’s uit een echte steenoven, 
nou dat is pas smullen… 
De bezoekers waren erg enthousiast, het is zeker voor 
herhaling vatbaar.  
Ik organiseerde dit samen met Kaatje en Marcus van 
www.samen-met-karmaatje.nl. Zij runnen een eetkamer-
restaurant in Maarheeze.  
Erg aan te bevelen om daar eens naar toe te gaan voor 
een etentje of een high tea.  
Maar let op want ze hebben nog veel grotere plannen, 
houd het goed in de gaten  
Voel je welkom een volgende keer, het is erg fijn om onze 
gedachten op zo’n gezellige avond te kunnen delen. 

 

http://www.samen-met-karmaatje.nl/
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Op 24 januari waren we weer met studiegroep bij elkaar, dit was weer een ontzettend leuk 
en leerzaam moment. Heerlijk!  
Een fijne groep mensen en er is zoveel te delen met elkaar. 
Dit hebben we ook gedaan deze dag, er staat alweer een volgend moment gepland.. 
 
Wat staat er gepland voor 2015? 
Voor dinsdag 27 januari staat Leo Groot uit Heerlen als spreker op de agenda, hij zal ons 
vertellen over het helen van moeder aarde met permacultuur.  
Dit beloofd zeer interessante avond te worden.  
Wil je meer weten over permacultuur en helen van onze aarde dan kan Leo ons daar alles 
over vertellen.  
Het begrip permacultuur krijgt steeds meer bekendheid, de door de VPRO uitgezonden 
documentaire Groen Goud laat zien dat het ook op grote schaal toegepast kan worden. 
Permacultuur heeft niet alleen met een eetbaar landschap te maken, maar de 12 
permacultuur principes kunnen ook in het dagelijkse leven en in organisaties toegepast 
worden.  
De drie hoofd principes zijn: Zorg voor de aarde – zorg voor de mens – deel de overvloed. 
Voel je welkom! 
Je mag in januari iemand uitnodigen om gratis mee naar de lezing te komen, zo kan je 
iemand kennis laten maken met het concept van de GVA, iemand die het concept nog niet 
kent.  
Even aanmelden dat is erg fijn dan weten we hoeveel stoelen we klaar mogen zetten   
Maar schroom niet om te komen, iedereen is van harte welkom! 
 
Op dinsdag 24 februari zal Dennis Vervlossen een lezing verzorgen over voeding voor 
kinderen. Dennis is hier een expert in en wil zijn kennis graag met ons delen.  
Wat zijn de gevolgen van industriële voeding en welke met welke gezondheidsgevolgen 
krijgen we te maken?  
Vele mooie tips over hoe we dit op een speelse manier aan kunnen pakken.  
Deze lezing zal voor vele waardevolle inzichten zorgen en een flinke bonk positieve 
inspiratie.  
 
Op 28 februari ben ik aanwezig bij de lezing van Dr. Hans Moolenburg; deze wordt 
georganiseerd door Het Labyrint in Roermond.  
Een lezing die ik iedereen aan wil bevelen; geef je snel op want de plaatsen zijn beperkt.  
Ik zal daar zijn met informatie over de mogelijkheden van het Wholism Project, 
www.wholismproject.nl. 
Via dit project kunnen we ons beschermen voor alle omgevingsstraling waar we in deze 
maatschappij volop mee te maken hebben. Dit geldt voor onze auto, mobiele telefoon, je 
huis, je werk etc. 
Schroom niet om me te bellen of te mailen. Ik vertel je graag over de mogelijkheden.  
Het is ook mogelijk om via een Update een Neutralisatie van je huis neer te zetten. Dit 
scheelt weer in de kosten, wat ook niet onbelangrijk is in deze tijd.  
Meer informatie: petrawilmsen@hotmail.com. 
  
Voor 24 maart ontvangen we Evelyn Mulder uit Noord Holland. Zij zal afreizen met haar 
man en camper om er een paar dagen Limburg van te maken.  

http://www.wholismproject.nl/
mailto:petrawilmsen@hotmail.com
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Heerlijk, zo mogen wij haar ontmoeten! Kleurenblind denken is de titel van de lezing. Zij zal 
ons vast op een boeiende manier vertellen over: hoé wij denken, wij weten wel wát we 
denken, maar weet u ook hoé wij dat doen?  
Evelyn zal ons vertellen over dat proces. Ook gaan wij horen hoe ons brein tijd ervaart en de 
grote invloed daarvan op ons leven. Alvast meer info? www.kleurenblinddenken.nl. 
 
Al met al heb ik in die jaren veel lieve mensen leren kennen, veel mooie gesprekken mogen 
voeren, lezingen mogen organiseren en zelf mogen geven. Het is fijn om positief nieuws te 
verspreiden.  
Ik wil de nadruk niet meer leggen op wat NIET goed is voor ons maar op dat wat WEL goed 
is. Laat ons dat vooral delen in dit nieuwe jaar. Geen verdeeldheid meer maar SAMEN! 
Samen de schouders eronder en dan mogen we leven in overvloed, die kan er zijn voor ons 
allemaal. We hoeven alleen maar anders naar de wereld te kijken.  
 
Een paar zaken waar ik vandaag helemaal blij van werd: 
Petities en burger initiatieven zoals www.burgerinitiatiefonsgeld.nu. Je kunt deze petitie 
tekenen zodat we met velen een signaal afgeven. Veel mensen klagen en zijn het niet eens 
met veel zaken maar weten niet waar ze dit geluid af kunnen geven. Dit is een mooie 
mogelijkheid. 
Break the system! Ga eens op Youtube kijken naar dit initiatief; je weet niet wat je ziet, 
geweldig! Op 27 januari kunnen we hiervoor naar Den Haag, een moment om onze stem te 
laten horen! 
Mediwiet richt een kliniek op in Haarlem waar mensen terecht kunnen met al hun vragen 
over het gebruik van hennepolie! Geweldig! Daar doen we het toch voor met zijn allen  
 
Graag tot ziens, 
 
Petra Wilmsen  
Locatie Nederweert 
 

 
 

erslag eerste Gezond Verstand Avond  
Maastricht-West 
 

Woensdagavond 21 januari was de 'aftrap' van de serie lezingen van de Gezond 
Verstand Avonden. Negentien mensen hadden de moeite genomen naar het 
WoonZorgcentrum te komen. Geen slecht aantal voor een eerste avond denk ik. Om deze 1e 
avond een beetje te vieren, kreeg elke bezoeker (eenmalig) een consumptiebon voor een 
gratis consumptie.  
Mike Donkers uit Nijmegen sprak over de relatie tussen voeding en gezondheid. Mike is een 
vlotte spreker en hij wist de bezoekers dan ook goed te boeien met zijn verhaal.  
 
Voor de pauze was de informatie meer algemeen, na de pauze werd het specifieker. 
Wat voor Mike gezonde voeding is, baseert hij op het onafhankelijke onderzoek dat de 
Canadese tandarts/kaakchirurg Weston Price in de jaren 30 uitvoerde. Onafhankelijk omdat 
hij zelf het onderzoek financierde en hij dus niet afhankelijk was van geldschieters die een 

V 

http://www.kleurenblinddenken.nl/
http://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/
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bepaalde uitkomst nastreefden. Meer over Weston Price en het onderzoek kunt u vinden op 
www.voedingisgezondheid.nl/Weston_Price.html. 
Na de pauze werd duidelijk waarom de uitkomsten van het onderzoek de aanbevolen 
voeding als gezond werd gezien en wat die voeding dan inhield. Uitgaand van het feit dat wij 
vrij dicht bij de Noordpool wonen en onze voorouders daardoor verschillende ijstijden 
hebben meegemaakt - en er in deze koude niet voldoende planten groeiden om te eten 
maar wel voldoende dieren waren om op te 
jagen - zouden onze genen meer geschikt zijn 
voor vooral dierlijke voeding. Dit in 
tegenstelling tot de voorouders die in de 
tropen woonden. In dat klimaat waren 
voldoende planten en minder dieren 
voorhanden. Deze mensen hebben daarom nu 
ook andere genen en is voor hen plantaardige 
voeding beter. 
 
Onze voeding bestaat uit 3 categorieën: 
vetten, eiwitten en koolhydraten (die 
afgebroken worden tot suikers). Vetten geven 
ons een langdurige energie en verwarmen ons. 
Eiwitten (aminozuren) zijn de bouwstenen voor ons lichaam, zij zijn noodzakelijk voor o.a. de 
aanmaak van nieuwe cellen. Koolhydraten geven bij de vertering (= omzetting naar het 
enkelvoudige suiker glucose) een kortdurende energiestoot. Deze is nodig bij bijv. een 
vluchtreactie waar snel maar kort veel energie nodig is. In ons klimaat zouden we meer 
vetten dan koolhydraten nodig hebben om ons beter te kunnen verwarmen en een beter 
energieniveau te krijgen.  
Uit nieuwe inzichten over de zuur - base balans die wij nodig hebben, blijkt dat 
zuurvormende producten (dierlijke producten) een opbouwende functie hebben en basische 
producten (plantaardige producten) een afbrekende/opruimende functie. Dit in 
tegenstelling tot wat op dit moment aangenomen wordt. 
 
Dat er zoveel mensen een minder goede/slechte gezondheid hebben, komt o.a. voort uit het 
feit dat de voeding die wij eten niet meer volwaardig is. Onze voeding bevat niet meer de 
voedende waardes die het vroeger had. Dit door de verschraling van de bodem, verandering 
van het genetisch materiaal zodat planten makkelijker te telen zijn, gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen, de productie van gemaksproducten en ga zo maar door. De calorieën 
die wij nu eten zijn 'lege' calorieën i.p.v. voedende calorieën.  
Daardoor voelen we ons veel minder verzadigd na het eten en hebben we behoefte aan 
meer calorieën. Dit, samen met de inname van veel te veel ongezonde suikers, maakt de 
mens dik met alle gezondheidsgevolgen van dien. 
Om 22.30 uur moest ik Mike 'dwingen' zijn verhaal af te ronden omdat er mensen weg 
moesten/wilden. Om 23.00 uur moest ik Mike en de overgebleven mensen echt naar huis 
sturen. Ik kan heel tevreden terugkijken op een geslaagde eerste avond. De bezoekers 
gingen enthousiast naar huis.  
 
Anneke Fokkema 

 

http://www.voedingisgezondheid.nl/Weston_Price.html
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ederweert, zaterdag 24 januari… 
 
De eerste zaterdagmiddag met dames en heren van de studiegroep in 
Nederweert in 2015 zit er weer op. 

Eens in de – gemiddeld – twee maanden komen wij met een groepje dames en heren van de 
studiegroep bijeen bij Petra Wilmsen, locatiehoudster van de GVA-locatie Nederweert.  
Onderwerpen, bijvoorbeeld over eetbare planten uit de vrije natuur als aanvulling op dat 
wat we gewend zijn als groenten te kopen, het zelf maken van natuurlijke producten en 
allerlei onderwerpen die binnen dit brede kader passen komen dan aan de orde. 
De personen die hieraan mee doen delen de 
opgedane kennis weer op hun eigen manier met 
derden. Door elkaar te inspireren en een middag te 
delen met personen met dezelfde interesses en 
kennis (de een is meer gericht op de geneeskundige 
kant, de ander op de culinaire kant en het samen 
delen maken deze middagen zeer waardevol). 
Naast deze groep in Nederweert draait ook een 
groep in Exmorra bij Makkum in Friesland bij 
Centrum Wilgenhoeve. 
’s-Ochtends werden we verrast met sneeuw; zelf 
was ik de avond tevoren al heen gegaan en dat bleek 
nu wel heel fijn te zijn. 
Traditiegetrouw ga ik in de ochtend eerst met Petra naar de ‘Goede-doelen-winkel’ in 
Nederweert. Dit is een keurige kringloopwinkel in een mooi pand, alles is netjes gesorteerd 
en de naam zegt het al: de opbrengst is voor goede doelen. 
De dames die daar als vrijwilligsters werken weten al waar ik de bordjes, schaaltjes en 

eventueel andere objecten voor gebruik: voor het 
fotograferen van mijn boeken. 
De gerechten komen op diverse borden om de sfeer 
steeds anders te presenteren en ik heb inmiddels ‘maar’ 
een paar honderd borden, maar je kunt natuurlijk niet 
weten dat je nu net die ene zult missen als je niet gaat 
kijken ;-) 
Tradities zijn er om in ere te houden dus samen met 
Petra is dit een vast uitje op zaterdagochtend, voor de 
middag met de groep. 
Maar… ik scoorde toch een paar serviesstukjes met de 
afbeelding van de den erop en aangezien de 
dennenthee nog gefotografeerd moet worden zag ik 

kansen en zeker redenen deze mee te nemen, samen met nog een paar prachtige ‘schatten’. 
Alles werd door de dame in een doos gestopt die eerst als kerstpakket dienst had gedaan, 
dus in januari uit Nederweert met kerstpakket naar Bergen. 
Als je bij mijn servies ‘Nederweert’ roept beginnen diverse borden, kopjes, schoteltjes, een 
theepot en andere voorwerpen spontaan te ‘kwispelen’. 
Als je maar lol hebt samen. 
Toen iedereen binnen was kon de studiemiddag. Ditmaal waren we verheugd dat er drie 
heren aanwezig waren met enthousiaste belangstelling. 

N 
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We waren al gewend dat er in Nederweert één heer aanwezig was maar de verhouding 
begint nu leuker voor hem te worden en ook voor ons is het leuk omdat je daarmee steeds 
minder het gevoel krijgt met ‘vrouwenonderwerpen’ bezig te zijn waar zij al snel in 
geparkeerd worden, wat natuurlijk onzin is. 
 

De kachel brandde lekker in de ruimte die Petra voor van alles en nog 
wat gebruikt op het gebied van de lezingen, cursussen en diverse 
andere activiteiten. 
De thee smaakte heerlijk en verwarmde want ondanks dat het was 
gaan dooien hadden we nog steeds een witte wereld om ons heen, 
met inmiddels wel een winterzonnetje. Het leek buiten wel een 
sprookje. 
Na eerst zelf de middag geopend te hebben, legde ik nog eens uit hoe 
we met deze groepen ‘werken’: alleen die personen die via hun eigen 
activiteiten met deze onderwerpen bezig zijn, kunnen deel nemen. 
Wij presenteren geen verkapte goedkope workshops, maar we 
kunnen samen wel super gezellige middagen beleven. 
Omdat er nu een aantal nieuwe personen bij was, overigens met een 
passie en een drive die volledig passen bij dat wat we bedoelen, is het 
slim je doelstellingen niet uit het oog te verliezen. 

 
De lijst met geïnteresseerden die zich ooit bij mij hebben aangemeld toen ik dit idee 
lanceerde, is vrij lang. Velen zijn nog niet op een dergelijke middag geweest. Een vaste kern 
zien we steeds terug, inmiddels aangevuld met weer enkele enthousiastelingen. 
Uit deze groepen is voortgekomen dat Marijke Stokking mijn stokje in 
Frankrijk bij La Vie Tara heeft overgenomen. 
Afgelopen zomer was ik genoodzaakt anderen voor mij te laten 
waarnemen in verband met een overlijden in de familie. Marja 
Frederiks en Marja Brekeveld, ook dames uit deze groepen, hebben 
dat naar volle tevredenheid op zich genomen. 
Maar door het feit wij zelf een hele drukke agenda hebben past het 
mij niet om komende zomer af te reizen naar Frankrijk en waar zijn 
deze groepen nu juist voor? 
Anderen deze kans te bieden en uit een aantal belangstellenden is 
Marijke naar voren gekomen in overleg met Fred Bol van La Vie Tara 
om dit op zich te nemen. 
Fantastisch, wij zullen het volgen en zo verdelen we onze kennis en 
aandacht. 
 
Deze zaterdag in Nederweert stak Gerdie Konings, locatiehoudster van Echt en Sittard en 
spreekster binnen de GVA eerst van wal met haar onderwerp ‘Natuurlijke antibiotica’. 
Gerdie wist iedereen van het begin tot het eind te boeien; ze presenteert dit onderwerp met 
passie. Op nuchtere, heldere wijze vertelde zij wat diverse natuurlijke gewassen voor ons 
betekenen. 
In de pauze lieten Berbie Vleeshouwers en Nettie Sleutels zelfgemaakte aardpeerchutney en 
piccalillysaus proeven, geserveerd op schijfjes rettich. 
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Alles kwam uit de tuin bij locatie Nederweert. Berbie en Nettie zijn in de volksmond Petra’s 
‘hofdames’ in de tuin, oftewel: het drietal is al geruime tijd bezig met biologisch tuinieren en 
het verkopen van producten en zaden uit de tuin. 
 
Na de pauze nam Hinka van Haren het stokje over door te spreken over glutenvrije voeding. 
Hinka had een tafel vol glutenvrije producten uitgestald.  
Haar insteek was om eerst dit als bewustwording te verspreiden bij hen die hier mee te 
maken hebben en als dat kwartje is gevallen een stap verder te gaan en te letten op andere 
zaken waar een gerecht van gemaakt wordt, dus dan verdwijnen als vanzelf de hulpstoffen 
en andere toevoegingen. 
Hier kun je van mening over verschillen, zeker binnen deze groepen voelt het ‘anders’ 
wanneer je dan een pak mix van het één of andere gebruikt uit een willekeurige supermarkt 
waarbij de mais wellicht onder de gemanipuleerde soorten viel, maar de boodschap van 
Hinka was duidelijk en helder en door eigen ervaring met haar dochter wist zij heel 
inspirerend te vertellen waarom zij deze weg bewandelt. 
We kregen diverse gerechten te proeven en Marjolijn van der Velde had het bakken van 
glutenvrije pannenkoekjes op zich genomen en terwijl Hinka haar verhaal deed ging deze 
activiteit gewoon door. 
Hinka reageerde later nog op een mailtje van me. Een deel van de tekst staat hieronder: 

Alle producten die bij Petra gebruikt zijn, zijn GMO vrij.  
Zie: http://www.peaks-freefrom.com/ 
De pasta van SamMills die ik gebruikt heb voor de avondmaaltijd wordt zowel in de 
supermarkt als in de natuurvoedingswinkels verkocht. 
 
De pannenkoekmix van Peaks bevat geen e-nummers. 
Een aantal producten van Peaks bevat wel e-nummers die in grote hoeveelheden niet 
gezond zijn, waarvan E450 in de broodmix en E471 en E520 in de cake mix.  
 
Shär is een apart geval. Het wordt in natuurvoedingswinkels verkocht maar met een 
dubbel gevoel. Het is één van de eerste merken die op de markt kwam met glutenvrije 
producten. Niet biologisch en veel suiker maar wel glutenvrij.  
In die tijd voor mensen met coeliakie de enige optie voor brood en koekjes omdat er 
verder niets anders was.  
(Zelf gebruik ik nooit Shär maar ik had toevallig een zak meel gekregen om te 
proberen). 

Voor belangstellenden was er als afsluiting van de middag een maaltijd bestaande uit soep, 
twee soorten pasta en een aardpeerschotel. 
De middag was voorbij gevlogen en Petra had samen met mij voordat iedereen binnenkwam 
de datums tot en met november al gepland.  
 
De volgende keer, 28 maart, gaan we tincturen maken en gezonde pizza’s bakken in de hout 
gestookte pizzaoven die buiten staat. 
Een stukje heling en een stukje culinair, allebei op en top puur natuur! 
Dank allemaal voor je inbreng. We maken er in 2015 met beide groepen een mooi jaar van 
en zullen tussendoor ook andere mogelijkheden op de agenda plaatsen om te bezoeken. 
Zaterdag werd, naar aanleiding van de enthousiaste verhalen van Gerdie, het idee al 
geopperd naar een Imker te gaan, want honing en propolis vallen ook onder natuurlijke 
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antibiotica. Gerdie heeft net over de grens in Duitsland een leuk contact met een imker die 
met passie kan vertellen over zijn vak. 
 
Dames, en we zeggen nu ook heren, tot de volgende keer! 
 
Anneke 
25 januari 2015 

 
 

ruiden- en wildplukweek met Marijke Stokking 
 
We zijn er zo aan gewend om ons voedsel uit de supermarkt te halen dat we 
vergeten zijn waar het eigenlijk vandaan komt. Uiteindelijk vindt alles wat we 

tegenwoordig eten zijn oorsprong in de (wilde) natuur. We 
merken dat die 
supermarktvoeding niet 
meer alles biedt wat ons 
lichaam nodig heeft. Dus 
gaan we aan de 
“superfoods”.  
Die halen we dan weer van 
de andere kant van de 
wereld terwijl ze “om de 

hoek” ook groeien. Wil je weer een beetje terug naar de 
basis en leren waar onze voeding vandaan komt? Wil je 
meer te weten komen over de superfoods van “om de 
hoek”? Wil je een leuke week waarin je veel informatie 
krijgt over voeding en gezondheid. Je leert ook om 
heerlijke, bijzondere gerechten te maken met in het wild 
geplukte planten en kruiden en je maakt natuurlijke 
cosmetica.  
Een week in, met en van de natuur leven. Meld je aan 
voor deze ontspannen en leerzame cursusweek met 
Marijke Stokking.  
 
Programma: 
Zaterdag  Reisdag - aankomst bij La Vie Tara 
Zondag  Ochtend: Kennismaking en introductie 

De rest van de dag is vrij te besteden. 
Maandag/vrijdag  In overleg worden de onderstaande onderdelen verdeeld over de 

week. 
Kookworkshops met wilde groenten en kruiden 
Bezoek aan lokale markt (met veel Biologische producten)  

  Presentatie “Superfoods van eigen bodem” 
Presentatie ”EHBO-kruiden” 

 
Excursie naar boerderij met etherische olie 

K 
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  Boswandeling onder begeleiding van lokale boswachter (met vertaling) 
  Natuurlijke producten maken (crème, tandverzorging, wasmiddel, 

etc.) 
Afsluiting 

Zaterdag  Reisdag – terugreis 
 
Het is vakantie dus alles gaat natuurlijk in een relaxte sfeer. 
 
Marijke is Meester Herborist en heeft haar opleiding gevolgd bij De Sprenk. 
Regelmatig houdt zij lezingen over wilde planten en kruiden en trekt met 
groepen de natuur in om deze te plukken en daarna er mee te koken. 
Meer info over Marijke Stokking en haar werk: info@marijkestokking.nl 
 
Tip:  
In dezelfde week geeft Ruud Snijders een schilderworkshop bij La Vie Tara. 
Boekingen en info:  
www.lavietara.nl/laatste-nieuws/kruiden-en-wildplukweek 
 

 

 

 

 

 

Eeuwenoude wijsheid: 

 

Ten volle leven  

is gehoorzamen aan Moeder Natuur 

 

-Weston Price,  

Tandarts, wetenschapper, kaakchirurg en onderzoeker 

 
 
 

De 10 meest gestelde vragen over Weston Price: 
 

1. Wie was Weston Price? 
Weston Price was een Canadese tandarts en kaakchirurg die in de jaren 30 van de vorige 
eeuw 14 natuurvolkeren wereldwijd onderzocht en tot de conclusie kwam dat bewerkt 
westers gemaksvoedsel fysieke degeneratie (verval dat per generatie erger wordt) in de 
hand werkt. 
2. Wat waren de belangrijkste bevindingen van Weston Price? 
Het voedsel van alle 14 natuurvolkeren was zeer rijk aan vetoplosbare vitamines (A, D, E en 
K) en aan mineralen. Dit geeft een heel andere kijk op de negatieve reputatie die verzadigd 

mailto:info@marijkestokking.nl
http://www.lavietara.nl/laatste-nieuws/kruiden-en-wildplukweek
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vet en zout vandaag de dag hebben. 
3. Welke voedingsmiddelen bevatten deze cruciale voedingsstoffen? 
Vooral dierlijke voedingsmiddelen. Er was onder deze natuurvolkeren geen vegetariër te 
bekennen. 
4. Trof Weston Price ook speciale ‘superfoods’ (zeer voedzame en rijke voeding) aan? 
Ja. Deze waren volgens hem: rauwe melk, orgaanvlees en vis. Hij had ook eieren kunnen 
toevoegen aan het lijstje. 
5. Is zijn boek Voeding en fysieke degeneratie, dat in 1939 verscheen, niet allang 
achterhaald? 
Nee. Weston Price voorspelde een gezondheidscrisis van ongekende omvang als we de 
lessen van deze natuurvolkeren niet zouden opvolgen. Vandaag de dag leven we in deze 
crisis en is zijn boek misschien nog wel actueler dan toen het uitkwam! 
6. Zijn er in de tussentijd geen betere voedingsstudies uitgekomen? 
Nee. Het boek van Weston Price blijft onovertroffen. Objectieve, moderne 
wetenschappelijke studies bevestigen alleen maar wat Price constateerde. 
7. Waarom was het onderzoek van Weston Price zo uniek? 
Price bestudeerde de levende afstammelingen van onze voorouders: de jager-verzamelaars, 
nomadische stammen, landbouwers en veehouders van weleer. Deze mensen 
vertegenwoordigden  eeuwenlange, overgeleverde kennis en wijsheid, zonder enige vorm 
van wetenschap. 
Price onderzocht gezondheid, in plaats van ziekte, en financierde zijn eigen onderzoek en 
was dus onafhankelijk van geldschieters. 
8. Is dit niet gewoon een variant op het Paleo-dieet? 
Nee. Het paleolitische voedingspatroon gaat uit van de consumptie van mager spiervlees en 
wijst granen en zuivel af. Weston Price constateerde dat onze voeding zo volledig en 
volwaardig mogelijk moet zijn, ongeacht of deze voeding nu uit de paleolithische of 
neolithische traditie afkomstig is. 
9. Dierlijke voeding is toch niet duurzaam en kan toch onmogelijk de wereldbevolking 
voeden? 
Integendeel. Dierlijke mest is zeer vruchtbaar voor de aarde, terwijl de monoculturen waar 
de akkerbouw zich van bedient de bodem structureel uitputten en woestijnvorming in de 
hand werken. Wat de aarde nodig heeft is lokale en kleinschalige veehouderij op basis van 
weides met gras, klaver en kruiden. 
10. Waarom zou ik het Weston Price Congres willen bezoeken? 
Om feiten van fictie te leren onderscheiden over voeding, op basis van eeuwenoude 
wijsheden en niet op basis van moderne voedseltrends. 
 

 
Bezoek dit unieke Weston A. Price congres! 

http://congres.westonprice.nl/  

http://congres.westonprice.nl/
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
Geïnspireerd geraakt?  

Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?  
Andere vragen?  
Uit het bestand? 

 

Mail Anneke:  Anneke@gezondverstandavonden.nl 
 

 

 

 

Programma Weston Price Congres  
  

9.00 – 10.00 uur Ontvangst bezoekers 
       Koffie / thee / water & lekkernijen 
       Bezoeken van stands met food en non-food producten 
10.00 – 12.30 uur Openingswoord 
       Spreker 1 
      Spreker 2 (I) 
12.30 – 14.00 uur Weston Price lunch  

De lunch is bereid door de chef-kok van Antropia in lijn met het 
Weston Price gedachtegoed. De gerechten worden bereid met 
ingrediënten die afkomstig zijn van de aanwezige standhouders. 
Bezoeken van stands met food en non-food producten 

14.00 – 15.40 uur Spreker 2 (II) 
15.40 – 16.10 uur Pauze  
       Koffie / thee / water & lekkernijen 
       Bezoeken van stands met food en non-food producten 
16.10 – 18.10 uur Spreker 3 
       Spreker 4 
       Gelegenheid tot vraag en antwoord met alle sprekers op het podium 
18.10 – 18.20 uur Afsluiting 
 

 

 

http://congres.westonprice.nl/
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