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Schoten 11 juni 2011 – 11 juni 2016… 
Schoten, een half uurtje onder Breda… 
 
Schoten is een plaatsje in België aan de noordoostkant van 
Antwerpen en vanuit Nederland bekeken letterlijk 
een half uurtje onder Breda. 
Het prachtige kasteel van Schoten ligt op een 
gemakkelijk bereikbare locatie in een rustige 
omgeving; het is het decor van de vier 
middagen per jaar die wij met een aantal 
personen daar organiseren. 
 
Het begon allemaal in februari 
2011… 
Nick van Ruiten, mede-uitgever van de boekjes 
van Dr. Gabór Lenkei nam contact met mij op. Zijn 
vraag was of ik in Schoten een lezing wilde komen geven 
over vaccinaties.  
Het HPV-vaccin voor meisjes, dat toen volop in het nieuws was, was daarvoor de aanleiding. 
Natuurlijk wilde ik dat, in die tijd gaf ik volop lezingen omtrent dit onderwerp dus laten we 
de agenda’s maar pakken. 

Dat werd uiteindelijk februari 2011. 
Ellen Vader uit zuidelijk Frankrijk, mijn maatje achter 
de schermen rond alle informatie die we aan het 
verspreiden, waren beloofde ook te komen. 
Fred Meijroos, de eigenaar van Succesboeken, waar 
eind november 2010 mijn boek over vaccinaties 
uitgekomen was, wilde ook mee en zo mochten we 
nog meer bekenden ontmoeten waaronder Peter 
Vereecke, Rudy van Damme en Magdalena Troch.  
Er waren nog meer personen die wij toen allen al 
eerder hadden ontmoet en waar we nauwe 
contacten mee onderhielden. 

 
Eigenlijk was deze middag ook meteen een soort van 
reünie. 
De Ridderzaal was de plaats waar we vertoefden en 
dit smaakte naar meer. 
Op weg naar huis bedachten Fred en ik dat we hier 
vaker terug moesten kunnen komen. 
Wel… voor alles is een oplossing: wij waren 
inmiddels volop bezig om locaties op te starten waar 
op maandelijkse basis een lezing werd 
georganiseerd. 
Schoten kan toch ook een locatie worden? 
Niet op maandelijkse basis, dat is te veel, maar 
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viermaal per jaar moest kunnen en met verschillende sprekers. 
En daar was het idee geboren en kwam Nick niet meer van ons 
af . 
Uiteraard Nick direct benaderd en vanaf dat moment is hij de 
contactpersoon tussen de gemeente en ons als we datums 
plannen. 
We houden rekening met de agenda van Nick, Ellen, Fred en 
mij en dan moet de Ridderzaal ook nog vrij zijn, dus het is dan 
ook puur toeval dat we dit eerste lustrum op 11 juni vieren, 
dezelfde dag als waarop we ooit begonnen waren. 
We zijn er ook wel op de eerste zaterdag in juni geweest, dus 
wet is het niet dat dit weekend ‘het weekend’ in juni is. 
 
Aan de hand van mijn fotomapjes kon ik alle middagen 
terugvinden en hieruit heb ik een selectie gemaakt om de sfeer 
weer te geven. 
Het gaat te ver om alle sprekers apart uit te lichten maar een 
aantal hebben gereageerd op dit lustrum en zo ook een aantal 

bezoekers. 
Samen met hen willen we graag een impressie geven van wat we in de afgelopen vijf jaar, 20 
keer totaal, hebben neergezet. 
Allereerst wil ik Nick heel hartelijk danken voor zijn hulp en enthousiasme, zo ook Ellen die 
altijd uit Frankrijk wil komen. Als zij er een keer niet is dan is dit overmacht. Zo was ze een 
keer ziek terwijl ze al in Brussel was, kon ze niet vliegen door onrust in Brussel, kortom als 
Ellen er niet is, is er ‘iets’. 
Fred is er in principe ook altijd. Boeken horen bij informatie delen daarom past een 
uitgebreide boekentafel perfect bij deze middagen. 
Boeken geven daarmee ook een sfeer in het geheel en daar 
zijn we ook blij mee. 
 
Soep, broodjes en ander lekkers… 
Het begon met het verschijnen van mijn eerste boekje in de 
Nooit geweten…-serie. 
Eetbare gewassen, leuk om een soep te presenteren in de 
pauze, dat ondersteunt het onderwerp. 
Tja… inmiddels is mijn ervaring dat als ik zoiets bedenk… er 
vele liters volgen. 
Soep, soep, soep… er zijn al heel wat pannen mee gegaan 
naar Schoten; de vrijdag voor deze zaterdagen leek het wel 
een ‘gaarkeuken’ in huize Bleeker. 
Maar regelmatig niet alleen daar want Petra Wilmsen uit 
Nederweert begon ook haar steentje bij te dragen al snel 
gevolgd door Berbie Vleeshouwers die graag hielp met 
hapjes klaarmaken. 
Er waren af en toe ook anderen die wat mee brachten; Annie 
de Bondt heeft o.a. heerlijke pesto’s gemaakt en al met al is 
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het een traditie geworden om tijdens de eerste pauze in Schoten de innerlijke mens wat te 
versterken. 
Het begon een beetje uit de hand te lopen zoals zoveel dingen in de afgelopen jaren, maar 
ja… stoppen is ook geen optie als iets leuk is. 
We stelden in dat we een schaaltje neerzetten voor een vrijwillige bijdrage. 
 
Frank Bleeker ging nooit mee maar vanaf 2015 is hij er altijd bij en dat mocht… maar eerst 
thuis pannenkoeken bakken Frank ;-) 
Zo gebeurde het dat we in september 2015 met 113 boekweitpannenkoeken naar Schoten 
afreisden. 
Een mens verzint weleens iets en alles is voortgekomen uit die ene lezing in februari 2011, 
toen we snuffelden aan deze prachtige locatie en bedachten… hier moeten we vaker komen! 
 
We hebben heel veel verschillenden onderwerpen voorbij zien komen tijdens de lezingen. 
Informerend, verbazingwekkend, mooi, alles kunnen we benoemen en de onderwerpen 
waren zeer divers maar zonder dit van tevoren bedacht te hebben liep er regelmatig een 
rode draad door een middag ondanks dat de onderwerpen en sprekers verschillend waren. 
Dos Winkel woont in Schoten en heeft dan ook tweemaal gesproken. 
We zijn o.a. met Dos begonnen op 11 juni 2011. Maar ook met Magdalena Troch, zij woont 
ook in België en spreekt o.a. over kinderen en voeding. 
Maar Ger Lodewick uit Groningen heeft ook in Schoten gesproken over orgaandonatie, wat 
velen die middag heeft wakker geschud. 
Frits van der Blom, voormalig huisarts en homeopaat heeft, ik durf dit gerust te zeggen, 
inmiddels al zijn lezingen wel gegeven in Schoten, volgens mij hebben we geen onderwerp 
overgeslagen. 
Sommige sprekers kwamen vaker, andere eenmalig, afhankelijk van het aanbod lezingen; 
sommigen hebben meer lezingen en als de luisteraars deze aanspreken dan is het niet 
moeilijk dergelijke sprekers weer uit te nodigen. 
Richard Hoofs en Jannes Koetsier, twee artsen, mochten we ook welkom heten in Schoten, 
Richard sprak zelfs op zijn verjaardag. Hij woont in Schoorl-NH.  
Kijk… dat soort dingen vergeet je niet meer. 
Guy Cotemans, één van de sprekers over Permacultuur, woonde in Friesland en nu weer in 
België waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Hij heeft ook een paar uurtjes prachtig 
ingevuld door eerst een lezing te geven en daarna met iedereen naar buiten te gaan en daar 
met de handen in de aarde zijn verhaal verder te vervolmaken. 
Alle sprekers waren ook altijd zeer tevreden over de locatie, Mike Donkers was ook heel 
verbaasd toen hij samen met Monic Bakker sprak.  
“Hoe kom je aan zo’n mooie locatie?”, was zijn vraag. 
Tja…, dankzij Nick  
 
Ooit vroeg iemand… wie is hier de locatiehouder? 
Want alle locaties binnen ons concept hebben ieder hun eigen locatiehouder/-ster.  
Tja, nu je dat zo vraagt, ik eigenlijk, hè, ben ik viermaal per jaar ‘Kasteelvrouwe’… ;-) 
Wat een ontdekking. 
Nick regelt de contacten met de gemeente en iedereen die binnenkomt ziet hem 9 van de 10 
keer bij de ingang zitten om de entree, o nee, dat heet in België inkom, in ontvangst te 
nemen. 
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Als je naar het buitenland gaat moet je wel een woordje over de grens spreken, we hebben 
het hier over inkom. 
Dat staat ook standaard op de posters, we passen ons aan. 

Ellen en Nick zijn de personen waar 
iedereen zich bij kan aanmelden en 
Ellen helpt met ‘van alles en nog wat’ 
op de zaterdagen zelf. 
Fred heeft het druk met zijn 
boekentafel, eerst alles uitpakken op de 
tafels die we zelf klaarzetten. Voor alles 
gereed is zijn er al heel wat uurtjes 
verstreken vanaf het moment dat we 
van huis gaan. 
En alle andere werkzaamheden 
verzorgen wij, sprekers uitnodigen, 
poster maken…  
Nick laat deze weer op A5 formaat 
afdrukken, kortom we hebben hier 
geen dagtaak aan maar in de dagen 

voor de bewuste zaterdag is er toch nog genoeg te doen. 
De rest gaat spelenderwijs door het jaar qua sprekers vragen en alles vastleggen.  
Schoten, het hoort er viermaal per jaar gewoon helemaal bij. 
 
Vijf jaar Schoten… Zelf kijk ik met genoegen terug op deze jaren. 
Meteen een mooi moment om Ellen live te spreken, het zijn van die ‘wetten’ geworden. 
Net als de soep en de rest, het hoort erbij. 
 
Maar nu is er 11 juni geen soep, maar wel zijn er hapjes want vijf dames uit de 
studiegroepen ook vallend onder Project7-blad hebben zich opgeworpen om te helpen. 
Heerlijk, want de studiegroepen lopen zo ongelofelijk leuk! Zij zullen ook het één en ander 
hierover vertellen. 
Het is veel leuker nu eens van anderen te horen wat we tijdens deze middagen ‘uitspoken’ 
dan dat ik altijd standaard vertel hoe ‘leuk het is’.  
Dat het leuk is heeft zich al bewezen want aankomend najaar draait de groep in Nederweert 
bij Petra Wilmsen drie jaar en zo ook in Exmorra (bij Makkum) bij centrum Wilgenhoeve. 
 
Vanaf zaterdag 11 juni 2016 gaat er definitief iets veranderen en dat is dat we voortaan om 
13.00 uur beginnen. 
Dit leek ons handig voor hen die van ver komen en tot op heden om die reden nog niet zijn 
geweest.  
Je kunt zo ook allemaal gegeten hebben voor de middag begint. 
Wat niet wil zeggen dat wij stoppen met wat lekkers presenteren ;-)  
Dat kunnen we toch niet laten, maar de tijd van met pannen soep rijden hebben we hiermee 
stiekem afgesloten. 
Soms moet je veranderen om daarna te constateren dat het eigenlijk nog leuker is, dus tijd 
voor veranderingen juist nu we het eerste lustrum vieren. 
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Schoten, voor mij is dat… 
Waardevol, gezellig, gelijkgestemdheid, aardige mensen, leuke en interessante 
onderwerpen, belangrijke onderwerpen, een warme sfeer, heel veel pannen soep, broodjes, 
pesto’s en andere lekkernijen, 113 pannenkoeken, boekentafel, prachtige Ridderzaal, 
kortom een dagje eruit, op zondag nog 
nagenieten en je terug wanen in de tijd maar 
bezig zijn met het heden. 
Dat is Schoten! 
Op naar het volgende feestje over vijf jaar! 
 
We gaan in het najaar weer vier datums plannen 
Nick, 2017 komt dan in beeld ;-). 
Dan kan Ellen haar reisdatums plannen en gaan 
we met velen ongestoord verder met dat verschil 
dat we niet meer om 12.00 uur maar om 13.00 
uur starten. 
 
Op zaterdag 11 juni spreken twee dames met 
twee totaal verschillende onderwerpen. 
Melanie heb ik ontmoet toen ik vorig jaar juni op de locatie in Maastricht bij Anneke 
Fokkema sprak. 
Melanie is daarna meteen aangehaakt bij de studiegroep van Nederweert en zo is het 
gelopen en al snel bleek dat zij een prachtige lezing heeft waar wij ook graag gebruik van 
maken. 
Janneke spreekt uit ervaring wat de NOS en andere omroepen niet vertellen maar wel de 
waarheid is, oftewel, hoe waar is het nieuws wat we voorgeschoteld krijgen? 
De dames van de studiegroepen dragen hun steentje bij en met elkaar maken we er een 
gezellige middag van. 
Graag tot 11 juni. 
 
Anneke 
Gaasterland 4 juni 2016 

 
 

Een heel mooie locatie  
in een prachtig kasteel… 

Berbie Vleeshouwers 
 
Schoten in België, dicht bij Antwerpen een heel mooie locatie in een prachtig kasteel. 
Daar ben ik, Berbie Vleeshouwers, samen met Petra Wilmsen en Jeanne Peeters, een aantal 
keren geweest. 
Zoals Anneke en vele sprekers de aanwezigen hebben gevoed met wijze woorden, zo waren 
wij vaak paraat om hun lichamen te voeden met heerlijke gezonde soep en gezonde lekkere 
hapjes. 

Voor een gezonde geest, is het goed toeven in een gezond lichaam.  
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11 juni 2011: 
 

Eerste Gezond Verstand in Schoten 
 
Sprekers waren: 
 

 Ellen Vader 

 Magdalena Troch 

 Dos Winkel 

 Fred Meijroos 

 Nick van Ruiten  

 Anneke Bleeker 
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Schoten… 

 Gezond Verstand Lezingen 5 jaar 
Petra Wilmsen 
 
Schoten in België een erg mooie locatie, iedereen zou er eens geweest mogen zijn!  
 
Geweldig dé mensen die ik daar heb mogen leren kennen, echt top! 
 
Gelijk gestemd?  
Ja wellicht is het dát, samen veel dingen anders willen, 
anders voor de mensen, dieren en onze aarde. 
Ik geniet als ik daar kom van dit gevoel,  
11 juni ben ik er graag bij om dit lustrum te vieren  
 
Hartelijke groetjes, 
 
Petra Wilmsen  
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Wij presenteren met gepaste trots… 
Ook zaterdag 11 juni in Schoten… 
 

Klus plat! 
Dat zijn twee woorden die wij graag uiten als 
er een ‘missie is volbracht’ die enorm veel tijd 
heeft gekost. 
En dat wat nu af is heeft enorm veel tijd 
gekost maar is in onze ogen zeer belangrijk 
om op deze wijze te delen. 
Ongeveer 150 planten die we culinair kunnen 
gebruiken zijn met duidelijke foto’s, vaak in 
verschillende groeistadia en met heel veel 
recepten gepresenteerd in een soort 
presentatie die je thuis rustig op je eigen pc 
of laptop kunt bekijken. 
Alles staat namelijk op een Cd. 

Alle planten zijn omschreven, dus wat kun je eten? 
Vaak alles… Soms alleen de bloemen, soms alleen de bladeren, soms alleen de bladeren en 
bloemen, soms alleen de bladeren in het prille voorjaar, diverse planten zijn een korte 
periode oogstbaar, anderen in principe altijd zolang het niet vriest; kortom al deze 
informatie hebben wij uitgewerkt in een apart ‘boekwerk’. 
Alle planten staan in de fotoreportage en in de tekst op alfabetische volgorde. 
In de tekst soms ook op verschillende zoekfuncties zoals: 
Grote brandnetel – Kleine brandnetel maar ook op Brandnetel, groot en Brandnetel, klein. 
Naast dit boekwerk kun je nog een boekwerk vinden op de Cd met algemene teksten, zoals 
welke goede vetten gebruiken we om in te bakken en braden? Waar plukken we? Waarom 
schenken wilde groenten en kruiden ons zoveel energie? 
 
Wij zijn van mening dat we heel veel informatie compact leveren en dat iedereen met een 
beetje interesse hiermee uit de voeten kan. 
Dit is het begin van een reeks. 
Eerst hebben we de planten in en rond het bos, in de weilanden en royale omgeving 
uitgewerkt. 
Overigens blijft dit in beweging want in de loop van de tijd komt er weer meer bij. 
Nog meer planten, nog meer recepten, dus wie up-to-date wil blijven en de informatie 
daadwerkelijk gaat toepassen kan besluiten jaarlijks een nieuwe Cd aan te schaffen. 
 
Het volgende project op deze wijze gaat heten: Creatief tuinieren… 
Informatie rond verschillende mogelijkheden om zelf in de tuin, op een balkon of… waar je 
maar een plekje hebt, groenten te kweken. 
Deze informatie is speciaal voor iedereen die graag snel resultaten ziet zoals… 
Vandaag raapsteeltjes gezaaid en het liefst binnen een maand oogsten en een heerlijke 
stamppot eten. 
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Dat kan; voorbeelden genoeg hoe je kleinschalig zonder al te veel arbeid van tevoren tot 
leuke resultaten kunt komen. 
Deze informatie is ook uitstekend geschikt om met kinderen te delen, uit te voeren. 
Tevens maken we een korte presentatie met eetbare planten voor kinderen, dus een 
samengestelde versie van eetbare planten die kinderen makkelijk kunnen herkennen. 
Creatief tuinieren is als deze gaat verschijnen dus geschikt voor iedereen die kennis aan het 
vergaren is om zelf groente te kweken en zich met kinderen hierin wil bekwamen, zo ook de 
wilde groenten en kruiden met hen eigen wil maken. 
 
De Cd die nu klaar is presenteren we zaterdag 11 juni ook in 
Schoten. 
Deze kost 25 euro, tijdelijk inclusief verzendkosten voor wie 
deze wil bestellen. Wie zaterdag in Schoten komt kan deze 
daar aanschaffen tegen de feestelijke prijs van € 17,50. 
We vieren 5 jaar Schoten dus we presenteren graag alles 
feestelijk . 
 
Vanaf nu kan iedereen de Cd bestellen (tijdelijk inclusief 
verzendkosten) voor 25 euro. 
Als je dat wilt, mail naar: Anneke@project7-blad.nl. 
Je krijgt dan de gegevens en zodra wij je betaling hebben 
ontvangen zenden wij de Cd zo spoedig mogelijk na. 
 
De reacties van diverse personen die deze presentatie recent hebben ontvangen zijn 
positief. 
 
Dus met gepaste trots zeggen wij… Klus plat! Op naar het volgende project!   
 
Je kunt alvast een kijkje nemen via de volgende link: 
http://www.project7-blad.nl/PROMO-EETBAAR-BOS-TWEE.pdf  
 

 
 
 

 

  

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/PROMO-EETBAAR-BOS-TWEE.pdf
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… Een stok achter de deur,  
of moet ik bezemsteel zeggen? 

Josee van Dooren 
 
Mijn allereerste lezing over de Traditionele Chinese Geneeskunde en Biophotonen 
Therapie gaf ik in verkorte versie in het kasteel van Schoten in februari 2013. 
Daarvoor was ik al vaak met Anneke mee geweest als zij nieuwe locaties 
opstartte met haar lezing waarin o.a. de gevolgen van vaccinaties belicht 
werden. Ik gaf dan aanvullend aan hoe deze schade m.b.v. biophotonen 
therapie ontstoord kan worden. 
 
Anneke vroeg mij een eigen lezing over mijn mooie vak te maken en zette mij 
op de agenda van Schoten ‘Haha, nu moet je wel Josee en een beetje 
opschieten met jouw presentatie, het is al snel’ 
Fijn zo’n stok achter de deur, of moet ik bezemsteel zeggen? Ongetwijfeld zijn 
onze heksen energieën zielsverwanten uit andere tijden  
Ik was best nerveus zo’n eerste keer ‘kasteelvrouwe’ voor een hele zaal op deze mooie 
locatie. 
 
Een leukere aftrap kon ik mij niet wensen; zeer geïnteresseerde bezoekers, locatiehouders, 
collega-sprekers en natuurlijk Fred van Succesboeken.  
Leuke reacties en mooie contacten zijn eruit voortgekomen. Hier is het idee ontstaan om op 
locatie een groep te ontstoren van vaccinatieschade met behulp van mijn biophotonen 
therapie. 
 
Inmiddels spreek ik veel vaker ergens in Nederland voor GVL en is mijn lezing “Vaccinaties; 
Gift of Gif?” erbij gekomen. Een lezing over mijn vak in combinatie met de voedingsleer 
volgens de TCM en een lezing over biophotonen & TCM & natuurlijk zwanger worden staat 
op het programma. 
  
Heerlijk om zo bewustzijn te helpen vergroten! 
 
Namaste,  
 

Josee van Dooren 

Biophotonen Therapeut Praktijk Lichtpunt 

Margrietlaan 2 

1862 EC Bergen NH 

Tel 06-24804612 

www.praktijklichtpunt.nu 

 

http://www.praktijklichtpunt.nu/
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Het gaat niet om hoe het begon,  
maar wat er uit voort komt… 

Marina Schriek 
 
Tot twee keer toe had ik een burn-out. De eerste keer ‘zat’ ik de 
burn-out uit zonder lessen te willen trekken uit mijn situatie. Er 
waren veel redenen voor mijn hoge stresslevels, maar dat ik zelf 
debet was aan de ellendige situatie die tegenwoordig burn-out 
genoemd wordt, daar wilde ik niet aan. 
Na ettelijke maanden ziekteverzuim ging ik weer aan de slag. Nu vind 
ik het niet zo vreemd dat ik vijf jaar later weer aan de beurt was, ik 
had immers niets veranderd. Bij de tweede burn-out besefte ik pas 
dat ik zelf aan de bak moest. Ik wilde die narigheid niet nog eens in 
alle heftigheid meemaken. 
Dus stelde ik me open voor mijn persoonlijke ontwikkelingsproces: 
Yoga, meditatie, acceptatie, meer nadruk op plezier, leren 
relativeren, niet altijd de lat zo hoog leggen, ophouden met iedereen 
tevreden willen stellen, NEE zeggen, er viel heel wat te leren. 
 
Grappig genoeg merkte ik, dat ik er plezier in begon te scheppen om 
steeds weer bij de leren. Ik begon het ‘vallen en weer opstaan’ 
proces te herkennen als leerzaam en waardevol. Rond diezelfde periode verdiepte ik me in 
natuurgeneeswijzen, startte mijn massage-praktijk op en werd zelfstandig ondernemer.  
Van 2004 t/m 2007 volgde ik een opleiding tot energetisch coach (DofNa-therapie), zo ging ik 
me meer en meer richten op het coachen van mensen die net zo in het duister tasten, als ik 
zelf deed ten tijde van mijn burn-out periodes. 
Als vanzelf ontstond de wens om mijn ervaringen en opgedane kennis in een boek te delen. 
Ik schreef het manuscript voor „Gefeliciteerd met je burn-out” en leerde Fred Meijroos van 
Succesboeken.nl kennen. Hij moedigde me aan het niet bij één boek te laten.  
Zo werden in 2013, zowel „Gefeliciteerd met je burn-out”, als „Gefeliciteerd met je 
echtscheiding” gepubliceerd.  
Datzelfde jaar mocht ik ook mijn verhaal vertellen in Schoten.  
 
Sowieso heb ik veel te danken aan Anneke en haar Gezond Verstand Avonden/ Gezond 
Verstand Lezingen.  
Al die locatiehouders die me uitnodigden om bezoekers kennis te laten maken een visie op 
burn-out en stress, waar niet de narigheid en vervelendigheid benadrukt worden, maar juist 
alles wat het je kan brengen, wanneer je jezelf openstelt voor je persoonlijke 
ontwikkelingsproces.  
Ik heb er veel ervaring op kunnen doen, zodat spreken voor een groep nu gelukkig minder 
stressvol is, dan toen.  
In 2015 volgde de volgende titel in de „Gefeliciteerd met”-reeks: „Gefeliciteerd met je 
ontslag”. 
Want álle tegenslag in je leven nodigt uit tot groei. Bij de pakken neer gaan zitten leidt tot 
niets en is bovendien zo saai!  

http://succesboeken.nl/
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Je wilt je weer goed voelen en genieten van het leven, zoals je natuur je dat ingeeft. Dat is 
waar ik me steeds op richt en mensen bij begeleidt, of dat nu via de boeken, een lezing of 
een persoonlijk coaching gesprek is. 
 
Mijn nieuwste project is het vierde boek in de serie: „Gefeliciteerd met je overgewicht”, 
want uit eigen ervaring weet ik hoe vervelend het is, wanneer je je eigen lijf niet waardeert 
en het maar niet lukt om op je gewenste gewicht te komen. Al die goeroes die zeggen de 
oplossing te hebben, maar die dan net bij jou weer niet werkt. Zeer frustrerend.  
In dit boek ga ik er daarom vanuit dat er voor iedereen een oplossing is, maar één die is dan 
wel uniek is voor jou.  
Hoe kom je uit bij wat voor jou goed werkt en hoe pas je dat dan toe in je leven? Al met al 
zeer interessant en ik kom er in de nabije toekomst graag weer over vertellen in het fraaie 
Schoten. Via de nieuwsbrief van Succesboeken.nl word je op de hoogte gehouden wanneer 
het boek uitkomt. 
Kun je je geduld niet bedwingen om aan de slag te gaan met je eigen persoonlijke 
ontwikkelingsproces, dan kun je de eerste drie „Gefeliciteerd met” boeken over burn-out, 
relaties en ontslag, nu al online bekijken en bestellen: 
 
http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/inkijkexemplaar/ 
http://www.gefeliciteerdmetjeechtscheiding.nl/inkijkexemplaar/ 
http://www.gefeliciteerdmetjeontslag.nl/inkijkexemplaar/ 
 
Wat de Schoten-traditie betreft, wil ik Anneke, Nick, Fred en Ellen hartelijke bedanken voor 
al het werk en het plezier waarmee ze al vijf jaar lang deze heerlijke middagen organiseren: 
chapeau! 
 
Veel liefs, Marina 

 
  
 
 
 
 
 

  

http://succesboeken.nl/
http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/inkijkexemplaar/
http://www.gefeliciteerdmetjeechtscheiding.nl/inkijkexemplaar/
http://www.gefeliciteerdmetjeontslag.nl/inkijkexemplaar/
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Vijf jaar Schoten… 
Ellen Vader 
 

Ik was er, op een enkele uitzondering na, elke keer bij. ‘ 
En alweer 7 jaar ons gelijkgestemd paadje volgend 
Anneke, als schakeltje in het geheel bij het bewust 
maken en informeren over de andere kant van de vele 
dingen die ons bezighouden...  
Maar àltijd down to earth, altijd onderbouwd met 
feiten!  
 
Er zit een veelbelovende kentering in en we bereiken 

steeds meer zoekende mensen, die met hun gezond verstand feilloos aanvoelen dat er veel 
gaande is wat niet klopt.  
 
Deze informatieve dagen in die heerlijke/stimulerende/gezonde/groene omgeving van het 
Kasteel van Schoten, dragen hier een belangrijk steentje aan bij.  
En wat hebben we er zelf al veel mogen bijleren! 
 

Mijn credo is dan ook:  
'De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door 
gestaag te vallen.' 
 
Heel fijn om de trouwe Schoten-gangers én nieuwkomers 
op 11 juni (weer) 
te mogen 
ontmoeten!  
 

 
En hier past alvast een zonnig jubileumboeketje bij: 
 
Tot dan en met een warme groet uit het zuiden, 
 
Ellen 
 
 
PS: vervoeging van schieten: voltooide tijd = 
geSCHOTEN): bloeien-groeien-opkomen-opschieten-
uitlopen... 
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Mijn beleving van ‘Schoten’… 
 
Hallo Allemaal, 
 
Eerst wilde ik niets opschrijven, maar toen dacht ik: ‘waarom niet?’ 
Er is veel gebeurd in al die jaren… mooie dingen! 
 
Dus bij dezen wil ik jullie allemaal (de mensen van de keuken, zoals Berbie 
de wijze uil, Petra, Anneke en ook die ik niet van naam ken, bedanken voor 
de lekkere hapjes.  
Zo mocht je proeven om te kijken hoe het smaakt en het zelf te maken, 
wat goed is voor je lichaam. 
Je wordt getriggerd om je te verdiepen in de voeding en de wildgroei en 
wat goed en gezond is voor je lichaam. 

Zo ook de mensen van de boeken. 
Het zijn allemaal zeer interessante boeken die je ook prikkelen om gelezen 
te worden en zo ga je je steeds meer verdiepen en vertellen aan mensen. 
 
Dank aan de velen sprekers die er zijn geweest. 
Enkelen blijven zeer hangen: 

Zoals Richard Hoofs: door Richard kocht ik zijn boekje. Je kunt 
je lichaam Helen en de manier hoe je energie kunt sturen. 

Hij deed enkele oefeningen met iedereen om liefde voor de 
kinderen te sturen over de hele aarde.  
Zo ben ik me meer gaan verdiepen wat hij verder nog doet. Daarna ben ik 
oefeningen (chakra oefeningen) gaan doen en het heeft me zo ver 
gebracht dat ik goed door kon ademen zoals het hoort. Ik had altijd last 
van hyperventilatie. 

Ik doe het iedere morgen. Er is voor mij een ander leven begonnen.  
 

Dank je wel Anneke Bleeker: door haar leerde ik weer meer over de wilde planten… wat je er 
allemaal mee kunt en mocht het gaan proeven. 
Voor de uitleg dat er zoveel vitamines en mineralen in zitten die goed voor je zijn zodat je 
geen tabletten in hoeft te nemen. Maar gewoon buiten kunt plukken in je eigen tuin. 
Voor de mooi foto's en recepten die ze maakte. Vooral voor het brood zonder gist! 
Het is toch knap dat je het hele land door reist om de mensen bewuster te maken en mee te 
laten genieten in de kennis? Dank je. 
Petra Wilmsen was locatiehoudster in Nederweert. Zij heeft de gezond verstand avonden in 
Limburg mee op gestart 
Dank je wel. Dat ik al die tijd met jou mee heb mogen reizen en jij me de wereld heb laten 
zien. De mooie locatie Schoten. Want anders was ik er nooit gekomen.  
De mooie mensen die ik ontmoet heb, die het hart op de goede plek hebben want anders 
kunnen ze dit niet volhouden.  
De dingen die ik leer…  Voor het lekkere eten en de goede zorg  
De mensen van de organisatie. Nick, Ellen, en de personen die ik vergeten ben? 
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Frits van der Blom: heeft me geleerd welke vetten goed zijn en over 
cholesterol. En Kanker... Daar ben ik me ook verder in gaan verdiepen.  

Over de borrelia-bacterie. Vroeger nooit van gehoord. Nu had er zelf mee 
te maken maar kon er wel iets mee.  
Mike Donkers: vertelde over Weston Price. 
Ik ben me daar ook meer in gaan verdiepen en ik ben zeer blij dat ik nu bij 

een biologische en holistische tandarts ben.  
Hij is ook een spreker: Alex Abeling, die ook conform Weston Price werkt, en 

het boek van Ranmiel Nagel is ook zeer interessant: Genees tandbederf…  
(Foods That Stop Tooth Decay - Cure Tooth Decay).  
Andere mensen die bij de tandarts komen worden er ook mee geholpen.  
 
Over kokosvet… dat hij iedere dag een eetlepel kokosvet at.  
Ik ben het ook gaan doen en het bevalt uitstekend. Het is goed voor mijn darmen.  
Mijn tanden worden witter door oil pulling.  Mijn tandvlees bloedt niet meer. 
Ik deed me ermee insmeren en ik had geen last mee van zonneallergie als ik in de zon lag.  
Ik word nu mooi bruin    
Het boek over kokosvet is voor iedereen aan te raden! 
Het Keltisch zeezout? Dat gebruik ik nu iedere dag. 
 
Ad Pisa - Het boek over borstkanker… 
Ik stond ervan te kijken dat iedereen zoveel te vertellen heeft. 
Ieder op zijn eigen manier en vanuit het hart. 
Zo zie je dat iedereen speciaal is en een steentje bijdraagt aan het grote geheel om de 
wereld gezonder te krijgen. Zowel de aarde, de mens, de lucht, het water en de geest en de 
voeding.  
 
Zo heb je alle 5 de elementen, waar VANDAAG weer een lezing over de voeding gaat die heel 
bijzonder is…  
De puzzel valt samen.  
 
Dank je wel dat ik als leek mee mocht luisteren  
Veel liefs,  
 
Jeanne Peters 
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Onze ervaringen met ‘Schoten’… 
Bijdrage van Mike Donkers en Monic Bakker 
 
Op 21 februari 2015 waren Mike Donkers en Monic Bakker als sprekers 
uitgenodigd op het prachtige kasteel in Schoten, België.  
De zaal was erg goed gevuld, de zon scheen heerlijk en de sfeer was 
feestelijk. 
Mike begon de dag met zijn lezing met als thema 'De spiritualiteit van 
natuurvolkeren'.  
Na een korte pauze nam Monic het sprekersstokje over met als thema 
'Spiritualiteit en gezondheid'. 
 
Mike en Monic spreken allebei vanuit een andere invalshoek, maar de 
rode draad is duidelijk: hoe beleefden wij in vroegere tijden 
spiritualiteit, hoe was het verweven in de oude tradities en 
levenswijzen en welke voeding speelde hierbij een hoofdrol, welke 
plaats neemt spiritualiteit in onze tijd in en hoe kan spiritualiteit het 
leven en met name onze gezondheid positief beïnvloeden? 
 
De dag werd afgesloten met twee lezingen van Fred Meijroos en 
Anneke, die spraken over een aantal boeken die hen geïnspireerd 
hadden. 
 
Het was een zeer geslaagde middag op een prachtige locatie en zeker 
voor herhaling vatbaar! 
 
Groeten,  
 
Mike en Monic 
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Positieve ontwikkelingen  
uit een vaccinatielezing… 

Nick van Ruiten 
 
Vijf jaar geleden kwam Anneke naar Schoten om een presentatie 
over vaccinaties te geven.  
Zij voelde zich direct thuis in het sfeerrijke Kasteel en al snel 
ontwikkelden zich vier keer per jaar de Gezond Verstanddagen, 
waar ook Ellen vanaf het begin een vaste factor in was.  
Verder was Fred er telkens met zijn steeds uitgebreidere 
collectie boeken.  
  
Aanstaande 11 juni organiseert Anneke alweer voor het 5e jaar 
de sprekers voor deze dagen. Met haar grote lijst van sprekers 
lukte het om elke keer weer inspirerende sprekers naar het Kasteel te halen.  
  
Het belang van het werk dat Anneke met al haar vrijwilligers doet is niet te onderschatten en 
ik ben blij dat ik daar in Schoten een bijdrage in kan leveren. 
 
Groeten, 
 
Nick 
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Na 11 juni 2016: de volgende GVL  
in Schoten: 

 

Zaterdag 17 september is er weer een Gezond Verstand Lezingen-middag in het Kasteel 

van Schoten. 
 
Het programma voor die middag is inmiddels bekend: 
 

Demonstratie-middag mediumschap  
Monic Bakker, Edwin van der Hoeven en Robert Cash 
 
Monic Bakker uit Nijmegen, Edwin van der Hoeven uit Den Haag en Robert Cash uit 
Antwerpen zijn alle drie integere mediums die getraind zijn volgens de Engelse stijl. Samen 
verzorgen ze op inspirerende en creatieve wijze een demonstratie-middag, waarin ze op een 
lichte en liefdevolle manier contact zullen maken met dierbaren in de Spirituele Wereld. 
 
In het geval van een grote groep aanwezigen kunnen ze niet voor iedereen een contact 
maken, want een contact duurt gemiddeld 5 á 7 minuten. Voorafgaand aan de demonstratie 
spreekt één van hen geïnspireerd het publiek toe. Ze werken ook met muziek tijdens de 
demonstratie. 
 
Het leven gaat aan de andere kant gewoon door, zonder de lichamelijke en mentale 
ongemakken en beperkingen. Mensen die ‘overgaan’ behouden hun persoonlijkheid, maar 
met veel meer inzicht en een groter, liefdevoller bewustzijn. Onze dierbaren (familie, 
vrienden en kennissen) zijn maar één gedachte verwijderd en komen terug met veel liefde 
en vaak met een mooie en ontroerende, persoonlijke boodschap. 
 
De Spirituele Wereld is een zeer intelligente wereld en wil, door middel van vaak 
gedetailleerde en ontroerende informatie, je laten weten dat het leven niet ophoudt na het 
overlijden. Ze zijn nog steeds betrokken bij je leven en steunen je via liefdevolle en soms 
humoristische boodschappen. De middag is ook boeiend voor geïnteresseerden die willen 
weten wat er na dit leven gebeurt. 
 
Ethiek staat hoog in het vaandel, dus de informatie wordt nooit te privé of gênant. 
 

De zin van ziek zijn 
Leven in vertrouwen met de kennis van German New Medicine 
Bert van Grondelle 
 
De German New Medicine, een biologische wetenschap beschreven door dr. Hamer, geeft 
inzicht in het bio-logisch reageren van lichaam en geest. 
Door de GNM te leren kennen worden fysieke en psychische processen/gedragingen 
duidelijk en kun je met een ‘gerust hart’ uitzieken. Elke zogenaamde ziekte is een oplossing 
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van een eerder doorgemaakt conflict/trauma. Het is zo (bio)logisch en te simpel voor 
woorden.  
Leer de GNM kennen voordat je echt ziek wordt. 
 

Aanvang: 13.00 uur, welkom vanaf 12.15 uur. 
 
 

 
 
 


