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Voorwoord 
 
De herfst heeft duidelijk haar intrede gedaan. 
Het is kouder, nat, harde wind.  
De wandeling voor donderdag 21 oktober in het Rijsterbos hebben we om die reden afgebla-
zen. Jammer maar helaas, het zou een ongezellige koude middag zijn geworden met regen en 
harde wind. Wel sneu want het zou de laatste wandeling zijn die we hebben gepland voor dit 
seizoen. Volgend voorjaar plannen we weer nieuwe wandelingen in. 
 
De komende maanden bieden we leuke andere activiteiten aan voor de mensen die de weke-
lijkse cursus het Wilde Genieten volgen. In groepjes bijeenkomen, high tea, zuurkool maken, 
bouillon maken of bijvoorbeeld vogelvoer. Genoeg ideeën om gezamenlijk te doen en ook de 
cursisten kunnen dit gezamenlijk ondernemen. Met gelijkgestemden aan de gang, kletsen, 
leuke dingen doen, genieten van wat is, zo belangrijk in deze tijd.  
Deze nieuwsbrief staat ook bol van de gezellige activi-
teiten van de afgelopen maand, wandeling In Rijs, een 
wandeling in Mantingerzand, het maken van stoofjes 
met een groepje, appels plukken bij een deelnemer van 
de cursus. We hebben ons wel weer vermaakt. Positieve 
energie en in de flow! 
 
En Anneke weet ook nog altijd weer leuke recepten 
voor deze nieuwsbrief te delen ook al is ze wekelijks 
druk met het maken van de cursus die elk weekend 
wordt verstuurd. De hele week staat bij Anneke en 
Frank in het teken van een bepaalde plant of bloem, de 
focus erop, staat op het menu en/in een vaas op tafel.  
Anneke beschrijft ook in een bijdrage hoe we als Pro-
ject7-blad stiekem een andere weg zijn ingeslagen, 
mede als gevolg van de lockdown het afgelopen jaar. 
Geen Gezond Verstand Lezingen meer, de flow is eruit, 
geen (wandelende) studiegroepen, de focus ligt nu op 
de cursus en vandaaruit leuke dingen ontketenen die 
mensen door het gehele land samen kunnen doen. 
Geertje beschrijft uitgebreid hoe je heerlijke bonbons, 
chocolights, kunt maken en ze zijn lekker! Leo zat afge-
lopen maand weer op de schrijfstoel en we kunnen niet kiezen en delen 4 volgens ons goed 
geschreven stukken. JanbHommel trekt fel van leer tegen Marion Koopmans en we delen een 
brief die Bram Woensdregt schreef naar Op1. Ook een paar lezenswaardige stukken die op de 
site van Vaccinvrij staan over Klaus Schwab en de Israëlische minister die met openstaande 
microfoon o.a. toegeeft dat de vaccin-verplichtingen er alleen zijn om de “ongevaccineerden” 
aan de schandpaal te nagelen voor het veroorzaken van een pandemie.  
Het gaat om dwang en sociale controle en niet om wetenschap of geneeskunde. 
Het is maar dat we het weten! 
Veel leesplezier en tot de volgende maand. 
Barbera  

De wesp- of tijgerspin in Mantingerzand 
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Heerlijk gewandeld met deelnemers van 'Cur-

sus het Wilde Genieten'... 
 

Woensdagmiddag 22 september verzamelden we in het kleine plaatsje Rijs in het Gaasterland 
met een aardig stel deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'. 
 
Vanaf 12.30 tot 13.00 uur kreeg iedereen de gelegenheid om te arriveren en daarna liepen we 
na een kleine introductie naar de kruidenwei. 
Genoeg planten die we even konden benoemen als we kijken naar de culinaire kant wat bij 
deze wekelijkse cursus per mail het onderwerp is. 
Het weer werkte fantastisch mee, wat een feestje om zo samen op pad te mogen. 
 
Vanuit de kruidenwei liepen we via het bos naar de andere kant om bij het IJsselmeer even 
volop in het zonnetje te genieten van een versnapering die daar te scoren viel. 
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De horecagelegenheid is in andere handen, het ziet er fantastisch uit en de eigenaar stond 
daar vlakbij in een soort unit met passend lekkers voor wie eventjes iets wilde nemen. Vooruit, 
een ijsje. Dat hadden we inmiddels wel verdiend. 
Op woensdag is het restaurant gesloten, dus we konden daar niet vanaf het terras genieten 
van het weidse uitzicht maar dat houden we tegoed voor de volgende keer. 
Weer teruglopend door het bos moet je uiteraard langs een paar prachtige oude beuken, ware 
krachtplekken en supergaaf om te zien. 
We eindigden waar we begonnen waren. 
 
 

   

   

   

Iedereen kreeg twee ansichtkaarten mee naar huis met een opdracht. 
Kaarten gericht op, uiteraard zou ik zeggen, het onderwerp waar we voor op pad gingen, na-
melijk 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
 
Geef of stuur deze kaarten naar iemand die in jouw ogen wel even een extra steuntje kan 
gebruiken. 
Met een flink stel eindigden we op het terras van Hotel Jans waar de koffie (of iets anders) 
met appeltaart een ware traktatie was na een heerlijke middag. 
  



 

 
7 

We organiseren deze middagen kosteloos voor hen die meedoen met de wekelijkse 'Cursus 
het Wilde Genieten' per mail. 
Wie daar niet aan meedoet maar toch mee wil wandelen betaalt 10 euro voor Project7-blad. 
We gaan op 5 oktober met weer een groep 'De paden op de lanen in' in Drenthe, maar deze 
middag is vol. 
Een nieuwe datum hebben we gepland op 21 oktober, donderdagmiddag, weer in Rijs maar 
dan verzamelen we aan de andere kant van het bos. 
Deelnemers van de wekelijkse cursus krijgen eerst de gelegenheid zich aan te melden. 
Dit was een middag met een gouden randje dankzij de aanwezigen, de sfeer en het weer. 
 
Interesse in de wekelijkse cursus waardoor er een heel waardevol netwerk ontstaat? 
In Z-H gaat een groepje samen aan de wandel, in Limburg ontstaat iets, in Gelderland komt 
men eerdaags een zondag bij elkaar en zo gaat er meer ontstaan. 
Wie met de cursus meedoet, doet automatisch gratis mee met deze mogelijkheid. 
In elke provincie is al iets mogelijk qua deelnemers; Zeeland moet nog op gang komen maar 
we kunnen verder vertellen dat het overal al leuk aan het vullen is. Dit is begin augustus van 
start gegaan, dus we zijn best wel trots. 
 
 
Voel je welkom om de uitleg te vragen. 
anneke@project7-blad.nl   
 
Wij hebben alweer zin in 5 oktober. Op naar de jeneverbessen. 
 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Dat hebben we samen mooi geflikt! Een 

stoofje als eindresultaat na een gezellige in-

spirerende middag… 

 
Je zult maar geïnspireerd zijn door filmpjes van een echtpaar uit Azerbeidzjaan. 
Wij zeggen hier al… ‘even een Azerbeidzjaantje kijken’ aan het eind van de dag als we stoppen 
met dat waar we aan zaten te werken. 
Deze filmpjes deel je automatisch met bekenden en zo ontstaat er weleens wat. 
We kwamen met stel bij elkaar en hadden bedacht een ‘Azerbeidzjaantje’ te maken. 
Een stoofje met als basis een zinken emmer.  
Er was door enkele personen voor klei gezorgd, die ergens opgehaald kon worden in ruil voor 
iets lekkers bij de koffie. 
Verder hadden we stro nodig en een roostertje voor in de emmer. 
Alles kwam voor elkaar; als je samenwerkt en elkaar inspireert komt alles goed. 
We beleefden een gouden middag, hadden lol, genoten van het ‘gepriek’ met de klei, het stro 
en water, we zagen er niet echt florissant meer uit en ondertussen kletterde de regen op het 
dak van de schuur waarin we konden werken. 
Een bijzondere beleving waar we met plezier op terug kijken. 
De hondsroos stond ook even centraal omdat we, als we samenkomen, een plant, boom, kruid 
of struik in de schijnwerpers plaatsen. 
 
De appeltaart en bonbons bij de koffie of thee, de soep, salade en het courgettebrood voor 
de afsluiting van de middag was allemaal vanuit de groep verzorgd. 
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We reden tevreden huiswaarts met de gedachte… We gaan weer een Azerbeidzjaantje kijken. 

      

   

   

 
  

 
Anneke 
 
Link naar het filmpje om een stoofje te maken: 
Köhnə Vedrədən Soba Düzəltdik | Kend Heyati - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=4tscalahJCQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4tscalahJCQ
https://www.youtube.com/watch?v=4tscalahJCQ
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Project7-blad is ’stiekemweg’ een ander pad 

ingeslagen 
 
Project7-blad, net als het zevenblad, altijd groeiend, steeds een beetje verder met de wortel-
tjes, zich steeds verplaatsend en overal opduikend. 
Dit vergelijk is niet zo verkeerd als we terugkijken op de afgelopen jaren en zien wat zich nu 
aan het ontwikkelen is. 
 
Voorheen was onze focus gericht op studiegroepen, het liefst draaiend in het hele land. 
Een groep kwam minimaal zesmaal per jaar een middag bij elkaar en vulde deze middag in 
met natuurlijke onderwerpen, van kokkerellen tot smeersels maken, van zuurkool maken tot 
spreken over Permacultuur, van een medicijnwiel maken tot bijenwasdoekjes maken en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
Daarnaast draaiden de wandelende studiegroepen, minimaal zesmaal vanaf het voorjaar tot 
in het najaar, samen een dag. Vanaf 11.00 uur ging men op stap tot ergens in de loop of tot 
aan het eind van de middag. 
Steeds werd ergens anders afgesproken, om daar genietend van de omgeving samen te kijken 
naar dat wat er voor de voeten kwam aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
En… lezingen op verschillende locaties, ook dat was een onderdeel van Project7-blad.  
Dit alles draaide tot maart 2020. 
 
Daarna ging er een streep doorheen en wij als bestuur, wij (Anneke F., Barbera, Dirk, Anneke 
B. en Cocky) bleven eens per maand vergaderen via skype. 
We wonen nogal ver uit elkaar, letterlijk vanuit het diepe zuiden van het land (Limburg en 
Brabant) tot in het noorden (Friesland). 
Maar we bleven doorgaan, alleen… de nieuwsbrieven kregen de volledige aandacht, lopende 
zaken, maar er waren geen groepen die draaiden, er was verder niets. 
Project7-blad is een Stichting. We willen toch dat deze Stichting een mooie functie kan vervul-
len. 
 

Een idee… 
Afgelopen eind juli kreeg ik een idee. 

Als ik dat zeg: ‘Ik heb een idee’, dan weet ik dat ik velen een beetje op de kast kan ‘jagen’.        
Ach ja, ervaring opgedaan over de afgelopen jaren. De meeste ideeën lopen uit de hand, ver-
gen tijd, je bent er niet zomaar van af, maar het leuke is dat de mensen om me heen wel mee 
blijven doen, dus ach… het zal wel een beetje loslopen denk ik dan stiekem. 
Het zijn al gevleugelde grapjes. 
Maar uiteindelijk begint alles met een idee. 
Afgelopen juli, ik liep na te denken over het onderwerp ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen in de context, dat het van groot belang is dat er minstens in iedere straat een aantal 
personen moet zijn dat deze kennis beheerst. 
 
Laten we het nuchter blijven bekijken, maar het is niet gek - gezien de huidige ontwikkelingen 
- dat we deze kennis massaal delen.  
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En het moet maar eens over zijn met de gedachte dat je dood zou gaan van paardenbloemen! 
Zo! 
 
Juist ja, want daar kan ik mij zo aan ergeren moet ik eerlijk bekennen. 
Velen durven geen blad van een paardenbloem, zevenblad of brandnetel in hun keuken te 
verwerken maar ze betalen wel grif voor tomaten uit Spanje die niet biologisch zijn en dus 
volop bespoten zijn met gif. 
Hoe gek willen we het hebben? 
En als we kijken wat mensen in hun winkelwagentje ‘kletteren’, want vaak gaat het nog on-
verschillig ook, dan moet je niet naar de etiketten kijken met alle zooi die erin zit, maar daar 
betalen zij voor en de gratis gezonde groenten bestrijden ze het liefst nog. 
De omgekeerde wereld, te gek voor woorden. 
Zo! 
 
Nu eens even hard verwoord en eigenlijk nog niet hard genoeg! 
Dat dus! 
 
Al denkend… kwam ik dus op het idee van ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Deze cursus kent nu 11 cursuslessen. 
Elke week in het weekend, meestal zaterdag in de loop van de ochtend, heel soms al op vrij-
dagavond als er iets in staat waar men mooi in het weekend op kan anticiperen, krijgen alle 
deelnemers een mail met bijlage. 
Moeten zij daar iets mee? 
Dat ligt aan henzelf. 
Zij kunnen de mails parkeren en er nooit meer naar kijken. 
Zij kunnen de pdf openklikken en lezen. 
Zij kunnen de informatie in de pdf ter harte nemen en minstens in de dagen erna één keer 
‘iets’ uitvoeren met een recept ter inspiratie. 
Zij kunnen er dagelijks mee aan de slag. 
Met andere woorden: dat ligt helemaal aan iedereen zelf. 
Maar gezien de vele leuke, positieven en hartelijke reacties die ik in mijn mailbox krijg doen 
de meesten er wel degelijk iets mee. 
De algemene opinie is dat ze veel meer krijgen aangereikt dan verwacht hadden. 
Mooi, valt het niet tegen in elk geval. 
Maar wat we willen aangeven is: wij controleren niets, de complete verantwoording ligt bij 
iedereen zelf. 
Alleen… het zou zonde zijn om dat wat ze krijgen te negeren, want door er mee aan de slag te 
gaan gaat het normaal worden. 
En ik krijg ook leuke reacties dat men besmet is met ‘het virus’.  
Het wildplukvirus… dat men niet meer normaal kan wandelen zonder de ogen de kost te geven 
of er ook planten staan die in de keuken gebruikt kunnen worden. 
 

Wat kost deze cursus? 
Een betere vraag is: wat levert het je op? 
En dat is veel als je meegaat op de deining van de positieve flow van wat je aangereikt krijgt. 
Spreken we over euro’s, dan kost dit 100 euro op jaarbasis. 
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Vanaf het moment dat iemand instapt, er is geen 
begin of eind, je kunt gewoon instappen, want elke 
week krijg je een plant, boom, struik of kruid aan-
gereikt waarmee je in die periode aan de slag kunt 
en wie wil kan alle voorgaande versies ook nog op-
vragen tegen een kleine vergoeding. 
De eerste vijf lessen zijn van onze site te downloa-
den. 
 
Iedereen die instapt krijgt 2 pakjes ansichtkaarten 
thuis gezonden. 
Totaal 20 kaarten op A5-formaat waarmee je ande-
ren blij kunt maken, en hem of haar een handrei-
king geeft ten aanzien van ‘wilde’ groenten, etc.  
En… vanaf nu gaan de nieuwe deelnemers ook op 
de lijst om een boekje via een document te ontvan-
gen om zelf zuurkool te maken.  
Zelf zuurkool maken op eenvoudige wijze en door 
iedereen uit te voeren, ook als je niet over veel 
ruimte beschikt. 
Bij de uitleg hoe je zelf zuurkool maakt krijg je di-
verse recepten, door verschillende personen uitge-

werkt. 
Dat maakt het leuk, een verzameling via verschillende personen. 
 
Verder help je mee projecten te ondersteunen zoals voedselbossen of andere initiatieven. 
En dan komen we nu weer bij het bestuur van Project7-blad. 
We zijn namelijk met twee initiatieven bezig waar we willen helpen om beplanting aan te 
schaffen. Een project in Limburg en een project in Friesland. 
Zolang er euro’s nodig zijn om planten, kruiden, bomen, heesters en wat maar van toepassing 
is voor dit soort projecten, zullen we ook euro’s moeten hebben om ze te kunnen uitgeven. 
 
Toen er nog groepen draaiden kwam er via de groepen mondjesmaat wat geld binnen. 
Iedereen die naar een lezing ging betaalde 10 euro. 
De locatiehouder/-ster betaalde daar als dat nodig was de ruimte van, de spreker, kortom die 
euro’s waren nodig en iedereen die een lezing bezocht maakte daar ook nooit een punt van. 
Een klein deel, 1 euro van elk tientje werd afgedragen aan onze Stichting. 
Daar kregen de locatiehouders/-sters de posters voor aangereikt, stond de lezing op de site, 
hielpen we met de promotie. 
Zo zagen we dat met elkaar, voor de nodige balans en een Stichting heeft ook onkosten, dus 
alles met elkaar was dit heel normaal. 
Via de studiegroepen lieten we 2,50 afdragen, de gastvrouwen hoefden geen sprekers te be-
talen, ruimtes huren was er ook niet echt bij en op deze wijze kon dat allemaal draaien. 
 
Omdat alles stilligt wat betreft de groepen, er nu via de cursus een heel ander verhaal is ont-
staan, ook voor Project7-blad, kunnen we als bestuur meer ondernemen. 
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En… wie als deelnemer meedoet heeft de keus of hij of zij op de landelijke deelne-

merslijst wil staan onder de eigen provincie. 
Met naam, woonplaats en mailadres. 
De bal ligt bij de deelnemers zelf, maar daar komen al leuke initiatieven uit voort. 
Recent kreeg ik een heel mooi mailtje uit Z-H waar een zevental dames met elkaar hadden 
gewandeld en de reactie was dat dit zo leuk was, voor herhaling vatbaar en op de foto’s die ik 

kreeg zag ik een boek met plantentekeningen, dus ze waren goed bezig.       
Elders hielp de één de ander aan bepaalde planten. 
 

Maar ook hier weer een extra gedachte… 
Gezien de huidige tijd waarin we leven met de nodige uitdagingen die we wellicht nog krijgen 
kan het superhandig zijn als je in je eigen omgeving personen weet die dezelfde interesses 
hebben want dan kun je je samen richten op dat wat om je heen groeit en eetbaar is. Planten, 
stekken, zaden ruilen, of wat al niet meer. 
 
De deelnemers krijgen dus 52 weken voor het bedrag van 100 euro elke week een uitgebreide 
cursusbrief. 
Bij aanvang van cursus 20 kaarten plus vanaf nu ook een document gericht op het maken van 
zuurkool, inclusief recepten. 
Ze mogen gratis op de deelnemerslijst. 
Ze mogen op de activiteitenlijst als ze iets hebben aan te bieden. Gericht op puur natuur. 
En… voor elke nieuwe deelnemer die via hen instapt krijgen ze 1 van de 4 boeken uit de serie 
‘Het ‘wilde’ genieten’, elk deel 155 bladzijden boordevol foto’s van planten en recepten ge-
richt op of het voorjaar, of de zomer, of het najaar of de winter. 
Wie deze boeken al heeft kan ze sparen om zelf cadeau te geven. 
Bij het aanbrengen van zeven personen binnen een jaar doet men het volgend jaar kosteloos 
mee. 
 

Nou? 
Leuker kunnen we het niet maken! 
Maar dit is voor Project7-blad wel een heel ander pad, gezien de huidige omstandigheden veel 
leuker en wij als bestuur hebben nu weer concrete doelen. 
Wie met de cursus meedoet betaalt via ons niets meer voor lezingen of studiegroepen. 
De wandelingen die ik samen met Barbera organiseer zijn voor de deelnemers altijd gratis en 
wie een niet-deelnemer meeneemt die betaalt 10 euro. 
Partners horen altijd bij de deelnemer, dat lijkt ons normaal, maar om even uit de wereld te 
helpen dat je als koppel dan eenmaal zou moeten betalen. Nee natuurlijk niet. 
 
Zo zijn er al wat wandelingen gepasseerd, er staat er nu nog eentje in onze agenda op 21 
oktober in Rijs (Gaasterland), maar wie snel is kan er wellicht nog bij en anders kom je op de 
reservelijst. Opgeven bij Barbera: barbera@project7-blad.nl  
 

Wat kost het? 
Die eerdergenoemde 100 euro. 
Wat krijg je? 

• 52 weken een cursusbrief  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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• 2 pakjes kaarten plus het uitgebreide zuurkoolrecept met bijdragen van anderen om 
je te inspireren 

• Je kunt bij elke deelnemer die je aanbrengt een boek krijgen of 2 pakjes kaarten 

• Bij het aanbrengen van 7 deelnemers draai jij het jaar erna kosteloos mee 

• Elke wandeling door ons georganiseerd gratis, voor niet-deelnemers 10 euro 

• Gratis op de lijst van deelnemers met de mogelijkheid anderen te ontmoeten, elkaar 
van dienst te zijn 

• En… je ziet dat niet direct maar je helpt ook mooie bijpassende initiatieven ondersteu-
nen 

 

En dat voor 100 euro. Koopje.       
Maar het bestuur van Project7-blad wil altijd dat alles toegankelijk is voor iedereen.  
Samen zaaien, samen oogsten en wie meedoet kan heel veel oogsten! 
Besef ook dat als je openstaat voor de aangereikte info, je zeker weten gaat besparen op aan-
kopen. 
Want als jij je kokkerelkunsten wat gaan wijzigen ga je andere groenten integreren en de tip 
is om altijd de bijgevoegde gekochte groenten uit eigen omgeving en van het seizoen te kopen.  
Weet ook dat we bekende groente en fruit niet verbannen. O nee, het is juist een kwestie van 
aanvullen omdat die sortering lang niet compleet is. 
We blijven heel gewoon aardappelen, kolen, uien, bedenk het allemaal maar gebruiken in 
onze voorbeelden ter inspiratie. 
En de recepten zijn ook zo bedoeld: ter inspiratie om je op weg te helpen. Je kunt ze volledig 
namaken maar je kunt er ook door op een idee komen. 

En… weet ook dat als je meedoet je nergens meer snel door zult wandelen.       
Want je blik zal altijd zoekende zijn naar… wat groeit hier?  
Leuk hoor. 
Voel je welkom. 
 
Wie nu echt begrijpt waar we mee bezig zijn, begrijpt wat zich al leuk aan het ontvouwen is, 
is welkom om zich aan te melden. 
Bij aanmelden graag meteen je volledige adresgegevens in de mail en ook aangeven of je op 
de landelijke lijst wenst te staan. 
Dat scheelt namelijk een aantal stappen van heen en weer mailen. 
Vervolgens krijg je van mij de gegevens van Stichting Project7-blad en breng ik je met de pen-
ningmeester in contact. Met de andere Anneke.  
Zodra Anneke F. je bijschrijving heeft waargenomen maakt zij een verzendlabel aan per inter-
net bij de post en zendt dat weer naar mij zodat ik de kaarten naar je toe kan zenden. 

Ja dat ook, inclusief portokosten. De cursus kost al bijna niets meer.       
 
Maar begrijpen jullie hoe leuk dit voor velen is? 
De contacten die ontstaan. 
Het is inspirerend om de blik op de aangereikte info te hebben, om te kijken waar je wat kunt 
vinden wat vaak heel snel gevonden kan zijn. 
En het is superleuk als we eerdaags kunnen delen welke doelen we blij hebben gemaakt. 
Daar worden wij als bestuur ook blij van. 
 
En mijn serieuze ondertoon blijft!  
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We kunnen overleven op brandnetels en water. 
Hoewel dit geen leuk vooruitzicht is en ook niet nodig is als je weet wat je nog meer kunt 
scoren. 
En een tweede serieuze ondertoon uit ik ten aanzien van de deelnemerslijst. In elke provincie 
staan er een aantal, of al heel veel op de lijst. In elke provincie kan onderling iets ontstaan. 
En nog handiger… als men de adressen van elkaar weet en opschrijft. Voor momenten van… 
je kan niet weten! Zevenblad… het groeit, groeit en groeit en dat zien we nu weer gebeuren. 
 
Dank voor het lezen en wellicht tot snel. 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
 

Alle covers van de cursusbrieven tot nu toe: 
 

    
    

    
    

    
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Boek(en) van de maand 
 
We kwamen weer een paar interessante boeken tegen bij succesboeken die we graag delen. 

 

Waarom onze geneeskunde faalt  

Francis Coucke 
 
Hét boek voor wie zoekt naar een échte oplossing voor zijn chronische 
gezondheidsproblemen. Francis Coucke: 'Als er zoveel mensen met chro-
nische vermoeidheid, chronische spierpijn en andere chronische aandoe-
ningen in de kou blijven staan en als de hele wereld wordt lamgelegd om 
een virus te overwinnen dat een oversterfte geeft van amper 0,15%, wil 
dit zeggen dat wij, artsen, ons werk niet goed doen.  
 

Want het zijn niet de virussen die dodelijker worden, maar de mens die 
steeds zwakker wordt als gevolg van de manier waarop artsen hun pati-
enten vandaag benaderen: ze leveren prestaties en schrijven medicijnen 
voor.'  
In Waarom onze geneeskunde faalt biedt Francis Coucke een nieuw per-
spectief op geneeskunde en hoe die zou moeten worden beoefend.  
Het boek werd een pleidooi voor een terugkeer naar echte geneeskunst ten dienste van de 
patiënt, én een antwoord op de vraag: 'Wat moeten we doen om gezond te blijven?' Met 
verhelderende verhalen van patiënten.  
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789022338247&PC=427870AA 
 

Vast wel!  

Hoe minder vaak eten je meer energie geeft  
Brenda Frunt en Marieke de Groot 
 
Sinds kort kan bijna iedereen dagelijks naar de supermarkt. Als we dat wil-
len tenminste, want we kunnen ook sushi afhalen, een pizza laten bezor-
gen of ons kwaad maken op een broodje to go.  
En ja, sinds kort... want als we de menselijke geschiedenis in een uur zou-
den uitdrukken dan leven we pas drie tiende seconde in deze overvloed. 
Maar er is ook minder goed nieuws. Want in diezelfde korte tijd van over-
vloed heeft Nederland er 'heel toevallig' ook tien miljoen chronisch zieken 
bijgekregen. En dan gaan we voor het gemak nog even voorbij aan alle mensen die moe en 
prikkelbaar zijn.  
We hebben niet alleen meer eten maar ook méér problemen gekregen. Dus hoe halveer je 
jouw buikvet en verdubbel je jouw energie? 
Met Vast wel! ontdek je de magie van periodiek vasten. Je leert hoe je door minder vaak te 
eten, nuchter te bewegen en anders te ademen juist méér energie krijgt. En dat is nog maar 
het begin...  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789022338247&PC=427870AA
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Dus wil jij vet verbranden, vet genieten en niet langer aan overvloed ten onder gaan? Dan is 
dit boek de eerste stap naar een gezond en energierijk leven. 
Met praktijkopdrachten en een stappenplan helpen we je op weg naar twee tot drie gezonde 
eetmomenten per dag.  
Inclusief 34 gluten- en zuivelvrije recepten ter inspiratie.  
Volop praktische tips en down to earth informatie over periodiek vasten, je vetverbranding, 
hormonen, bewegen, je ademhaling en ontspanning.  
Inclusief bijdragen van gastschrijvers Edward Blommaart, Rineke Dijkinga, Siebe Hannosset, 
Koen de Jong, Richard de Leth en Janneke Poort.  
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492798978&PC=427870AA 
 

De supplementenwijzer 

met uitgebreide zelfhulpwijzer 
Juglen Zwaan 
 
Dit boek geeft inzicht in:  
* de werkzaamheid van de verschillende supplementen; 
* traditionele en modern-wetenschappelijke kennis over supplementen; 
* hoe je met de kracht van de natuur gezonder kan worden; 
* welke supplementen voor welke klachten inzetbaar zijn; 
* welke keuzen je kunt maken voor een betere gezondheid. 
Dit boek is een overzichtelijke gids voor het gebruik van vitaminen, mine-
ralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, an-
tioxidanten, paddenstoelen en andere supplementen. 
Door de strenge wetgeving is het niet langer toegestaan om op de ver-
pakking van een voedingssupplement te vermelden waar het voor dient. 
Dit verbod kan wel eens voor gevaarlijke situaties zorgen die onze be-
leidsmakers over het hoofd hebben gezien. Ook zal informatie over de 
heilzame werking van supplementen de consument moeilijker bereiken. In deze supplemen-
tenwijzer is de kennis van duizenden jaren veiliggesteld en kan eenieder tot zijn eigen keuzen 
komen. Nog niet eerder is er zo'n compleet naslagwerk verschenen waarin alle veelgebruikte 
vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, antioxi-
danten, paddenstoelen en andere supplementen zijn opgenomen, inclusief een uitgebreide 
zelfhulpwijzer en een handige supplementen-index. 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872695&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij 

Succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten en het kost jou niets extra’s!!!  
Je kunt een boek bestellen door op de link van succesboeken te klikken die bij desbetreffend boek 
staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53  
 
Alvast bedankt!     
Barbera 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492798978&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872695&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53


 

 
19 

We beleefden een topmiddag tussen de jene-

verbessen... 
 

 
Dinsdagmiddag 5 oktober verzamelden we met een leuke groep bij het Mantingerzand. 
Deze groep bestond voor het overgrote merendeel uit deelnemers van de wekelijkse 'Cursus 
het Wilde Genieten' die wij per mail delen. 
Wandelingen plannen we voor de liefhebbers en samen genieten van de mooie natuur is niet 
alleen leuk, maar ook waardevol en inspirerend. 
De jeneverbes komt nooit in beeld wanneer we spreken over 'wilde' groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
Daarom des te leuker hier eens 100% naar te kijken en ondertussen ook andere planten, bo-
men en struiken waar te nemen. 
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De middag begon met een heerlijk zelfgemaakt drankje, bestaand uit bietjes, appels, perensap 
en een beetje gember. Meegenomen door een koppel die de inwendige mens vertroetelde 
met ook nog heerlijke zelfgemaakte, zeer verantwoorde koek uit een trommel 'Even bijklet-
sen'. 
Dat gebeurde zeker want diverse personen hadden elkaar al eerder ontmoet tijdens wande-
lingen elders afgesproken. Dan ga je 'bijkletsen'. 
Er kwam een moment, even na enen, dat we toch echt aan de wandel gingen en de rode pijlen 
gingen volgen langs de jeneverbessen en vele andere mooie natuurlijke bezienswaardigheden. 
Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd, de blik was op 'wat eetbaar is', de sfeer gezellig 
en het weer werkte 100% mee. 
 

 
Terug op de plek waar we gestart waren ging het koppel dat met het heerlijke sap begon koffie 
zetten. Wat een verwennerij. Zij waren met hun kampeerbus en van alle gemakken voorzien. 

Een 'foodtruck'.         
Zo is er voor alles een oplossing! Geweldig! 
We hebben genoten, danken alle deelnemers en het lekkers uit de 'foodtruck' was wel de kers 
op de taart! 
Hartelijk dank. 
De volgende wandeling voor deelnemers aan de wekelijkse cursus staat in de planning op 21 
oktober. Deze middagen zijn kosteloos voor de deelnemers en niet-deelnemers betalen 10 
euro. 
 
Op 21 oktober spreken we af in Rijs (Gaasterland). 
Verzamelen vanaf 12.30 uur en start 13.00 uur. 
Tot? Het loopt zoals het loopt. 
 

Wij genieten!      
Anneke 
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Dat was een feestje 🙂 
 

 
We gingen met een aantal (deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten') 
naar een deelnemer toe om te helpen fruit plukken. 
Het idee was: helpen en we mochten ook mee naar huis nemen, dat was ons 
bekend. Maar het uitgangspunt was... helpen. 
Nou... dat liep anders. We mochten alleen maar voor onszelf plukken. 
We begonnen met koffie, broodje, gezellige gesprekken heerlijk zittend aan 
een enorme tafel in de gezellige woonkeuken. 
Daarna de laarzen aan, ladder erbij, kruiwagen, manden, emmers, pluknetje 
en aan de slag. 
We kwamen om de handen uit de mouwen te steken! 
Het was supergezellig, we hadden lol, we genoten, het weer werkte mee en 
de tijd verstreek. 

 
Na het plukken van de appels mochten we nog een emmertje blauwe bes-
sen plukken, snoepten daar ondertussen ook van en daarna scoorden we 
nog een aantal prachtige frambozen die we meteen opaten.  
Dat was een vitaminerijke middag! 
Na het plukfeest gingen we weer naar de gezellige woonkeuken waar één 
van de deelneemsters haar zelf gekookte meegenomen overheerlijke pan 
soep op het fornuis zette. 
Ook dat was genieten. 
Na nog een kop koffie genoten te hebben van de gastheer reden we vol-
daan terug naar huis. 
En nu de appels verwerken. Drogen, koken en in potten doen, dat gaat he-
lemaal goedkomen. 
 

Dank Bert, we zijn allemaal heel blij met deze oogst. 

Enne... we komen graag 'helpen'...      
 
Anneke  
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Met sinaasappel weer vrolijk -Chocolights 
 
In mijn zomervakantie heb ik veel gelezen.  
Leuke dingen die mij blij maken en waar je een hoge energie-
trilling van krijgt. Dan voel je je ook gelijk beter in je vel. Weet 
je nog dat ik je al eens over Tijn Touber heb getipt. De schrijver 
van Time Bender. Vorig jaar was hij op bezoek bij Christina von 
Dreien in Zwitserland. Zij is ook een schrijfster en heeft net als 
Tijn helder waarnemende gaven en zijn boek was bij haar te-
rechtgekomen. Nu wordt het boek Time Bender via de uitgever 
van Christina in het Duits uitgegeven. Om de laatste hand aan 
de vertaling te leggen was Tijn kortgeleden weer naar Zwitser-
land afgereisd. Bij dat bezoek kreeg hij bijzondere chocolaatjes 
in een gouden doos. Dat waren de Chocolights waarover wordt 
verteld in het boek Time Bender. Als de popmuzikant in het ver-
haal deze chocolaatjes eet, dan gebeurt er van alles in zijn lijf 
en komen er gevoelens en emoties los. De fabriek staat vlakbij 
Haarlem en daar in grote kristallen machines worden de ver-
schillende ingrediënten in specifieke doses gemengd (in het 

verhaal dan hé      ). Het boek is een aanrader om te lezen! 
 
Zelf Chocolights maken 
Hoe zou het zijn om jouw eigen Chocolights te maken? Chocolaatjes waar je blij van wordt of 
die je een goed gevoel geven. Kunnen we wel gebruiken in deze tijd, zou ik zo zeggen. Nou…dat 
kan via de essentiële oliën, want sommigen daarvan kun je door je eten mengen.  
 
Welke essentiële oliën zijn geschikt? 
Niet alle oliën zijn geschikt om in te nemen, maar deze kun je gerust mengen met chocolade 
qua smaak. Je kunt de oliën nog verder verdelen in de volgende groepen van gevoelens als je 
verschillende soorten wilt maken. 
 
Acceptatie 
Cassia (iets sterker dan kaneel): bij onbeschaamd kunnen voelen en bij verlegenheid. 
Grapefruit: acceptatie van jouw lichaam. 
Bergamot (citrusvrucht): voor zelfacceptatie en bij laag zelfbeeld. 
 
Veilig voelen 
Lavendel (lavender): expressiviteit (kan ook via biologische lavendelbloemen toevoegen) en 
als je voelt dat je je wilt verstoppen. 
Groene mandarijn (green mandarin): voor emotioneel evenwicht en kalmeren bij sterke emo-
ties zoals van woede, verdriet en shock. 
 
Blijheid- vreugde 
Tangerijn (tangerine): voor vrolijkheid en bij gevoel van overwerktheid,  
Sinaasappel (wild orange): voor gevoel van overvloed en bij gevoel van tekortkomen. 
Pepermunt – (peppermint): voor levendigheid en bij zwaarmoedigheid.  
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Liefde 
Roos (rose): voor (zelf)liefde (kan ook met biologische rozenblaadjes toevoegen) en bij gevoel 
je niet geliefd te voelen. 
 
Energie 
Citroen (lemon): voor focus houden. 
Limoen (lime): voor levenslust en bij apathisch voelen. 
Yuzu (citrusvrucht): voor focus en concentratie. 
 
Vertrouwen 
Jasmijn (jasmine): voor intimiteitsherstel en bij seksuele trauma’s. 
Kaneel (cinnamon): voor seksuele harmonie en bij gevoel van jaloersheid. 
 
Helderheid  
Groene munt (spearmint): voor zelfvertrouwen bij spreken en bij inhouden om dingen te zeg-
gen. 
Citroengras (lemongrass): voor emotionele schoonmaak en slaperig/dromerig voelen (lethar-
gisch). 
Petitgrain (citrusvrucht): doorbreken van patronen en bij overgeërfde beperkingen. 
 
Bewustzijn 
Kardamom (cardamom): voor zelfbeheersing en bij boosheid. 
Venkel (fennel): bij verantwoordelijk voelen. 
 
Vrede 
Patchoeli (patchouli): voor balans en bij schaamte over jouw lichaam. 
Duizendblad (yarrow): voor harmonie van yin en yang energieën. 
Steranijs (star anise): is aardend en evenwicht gevend voor de emoties. 
 
Chocolight recept met sinaasappelolie – om je blij te voelen 
80 gr. cacaoboterbrokjes 
80 gr. kokosolie (geen ontgeurde!) 
80 gr. rauwe cacaopoeder 
3 eetlepels ahornsiroop 
Snufje zeezout (bijvoorbeeld Keltisch) 
5 flinke eetlepels gepofte amarant 
12-15 druppels Wild Orange (DoTerra) essentiële olie 
Chocoladevormpjes of een bakblik of een plat bord 
Vetvrij papier 
Een pan met warm water 
Een kom om in de pan te zetten 
Losse schaaltjes en een weegschaal 
Opstijven in de koelkast. 
Gemakkelijk en snel om te maken. 
Zet de vormpjes klaar of leg vetvrij papier in het bakblik of op een 
plat groot bord.  
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Hak de cacaoboter in kleine stukjes (zo klein mogelijk) en voeg dat bij de kokosolie in de kom. 
Breng een pan met water aan de kook, waar straks de kom in kan hangen. 
Deze methode heet au-bain-marie. Zo worden de cacaoboter en de kokosolie langzamer warm 
dan op het vuur.  
Intussen doe je 3 eetlepels ahornsiroop in een schaaltje. Daar doe je een snufje zeezout bij en 
12 druppels Wild Orange olie. Roer dit even flink door elkaar. Ruikt het al lekker naar sinaas-
appel? Je zet ook een schaaltje klaar met de cacaopoeder.  
Als het water borrelt, zet je het vuur een beetje lager. De kom hang je in de pan en dan flink 
roeren. Als het voor een derde (1/3) gesmolten is, haal je de kom van de pan en zet hem op 
het aanrecht op een onderzetter of snijplank. Let op de kom kan heet zijn!  
Blijf roeren tot alles helemaal glad is.  
Voeg dan het schaaltje met de ahornsiroop, zout en sinaasappelolie toe.  
Weer goed roeren.  
Daarna de cacaopoeder er doorheen. Let op er mogen geen klontjes in komen.  
Daarna de gepofte amarant er doorheen. Roeren en proeven.  
Zit er volgens jou niet voldoende sinaasappelsmaak aan, doe er dan nog 1-3 druppels olie bij. 
Giet het dan in de vormpjes, bakblik of schaal, voordat het al gaat stollen.  
Zet het dan minstens 30 minuten in de koelkast om stijf te laten worden.  
De chocolade bewaar je in een bakje in de koelkast. Dat kan gerust voor een paar weken…als 

het dan al niet op is      .  
Heb je vormpjes, dan kun je ze in bonbonpapiertjes leggen (net zoiets als muffinpapiertjes), 
zie maar op de foto.  
 
Hoeveel olie gebruik je in een recept? 
Bij citrusoliën (rasp of schil van een hele citroen, sinaasappel, mandarijn, tangerijn etc.) kun je 
uitgaan van 3-10 druppels. Normaal is 1 theelepel (2gr.) 1 druppel essentiële citrusolie. 
Bij muntachtige oliën (pepermunt, groene munt) vervangt 1 druppel essentiële olie 1 theele-
pel (500mg. = 0,5 gr.) gedroogde muntblaadjes of 1 eetlepel (3 gr.) verse muntblaadjes. 
Kaneel en kassia/kassie zijn vrijwel hetzelfde. De kassia/kassie is wat sterker van smaak. 1 
druppel kaneelolie kun je vervangen door 1-2 eetlepels (8-15gr.) kaneelpoeder en 1 druppel 
cassiaolie voor 1 theelepel (2gr.) cassiapoeder (dat is vaak wat ons keuken kaneelpoeder is). 
Bij bloemenkruiden (lavendel, patchoeli, jasmijn, roos etc.) voeg je maar een klein beetje olie 
toe. Je kunt dit doen via een tandenstoker in de olie te dippen en deze door de mix te roeren. 
Zo kun je beetje bij beetje de smaak aanpassen.  
Een algemene regel is dat 1 druppel olie gelijk is aan 1-2 theelepels (500 mg. -1 gr.) gedroogde 
specerijen en kruiden. En 1 druppel olie 1-2 eetlepels (3-5 gr.) verse kruiden vervangt. 
 
Natuurlijk kun je van het basisrecept nog varianten maken en kun je de gepofte amarant weg-
laten. Bijvoorbeeld noten of gedroogd fruit toevoegen. Deze chocolade is heel puur en daarom 
heel gezond. Christina gaf aan dat onze aarde de enige planeer met chocolade is, dus zolang 
we hier zijn genieten we er maar veel van. Ik vind het geen straf hi, hi… Tot de volgende keer! 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
Fotobron: eigen foto’s  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Citroenen op water met Keltisch zeezout…  
 
Hieronder deel ik het recept zoals we al vele malen deel-
den tijdens diverse middagen van Project7-blad wanneer 
we met 'studiegroepen' (studie met een knipoog, we deel-
den kennis met elkaar omtrent natuurlijke onderwerpen), 
dergelijke heerlijkheden maakten. 
Vandaag heb ik het zelf iets anders gedaan. 
De citroenen in vieren gesneden in plaats van op de wijze 
hieronder beschreven. 
Onder in de weckpot drie flinke lepels Keltisch zeezout ge-
daan met daarbij het sap van drie citroenen. 
De leeg geperste helften in tweeën gesneden en daarna 
in de pot gedaan. 
Vervolgens acht partjes citroen, een flinke lepel Keltisch 
zeezout, weer acht partjes en daarna zout en zo verder tot 
de pot vol was. 
De rest volgens onderstaande beschrijving uitgevoerd qua 
kokend water, etc. 
Boven op de citroenen een mini glazen schaaltje omge-
keerd neergelegd. Als de deksel gesloten is dan heeft het 
schaaltje contact met het deksel en het water staat zo 
hoog als mogelijk is. 
Lees hieronder wat we al vaker deelden. 
Veel plezier met dit heerlijke recept. 
 

Citroenen op water met Keltisch zeezout… 
 
Inleiding:  
Citroenen zijn gezond en de hoogste gezondheidswaarde zit in de schil.  
Het is raadzaam de schillen van diverse fruitsoorten te benutten. Uiteraard doen we dit alleen 
als zij van biologische afkomst zijn. 
Appelmoes of appeltaart waarin de schillen mee verwerkt zijn, zijn zeer geschikt om te pre-
senteren.  
Er zijn uiteraard veel meer voorbeelden maar we blijven nu bij citroenen. 
 
Ingrediënten:  
Neem zoveel citroenen als er passen in de weckpot die je wilt gebruiken.  
Neem er twee of drie extra om uit te persen. 
 
Werkwijze:  
Was de citroenen grondig. 
Snijd met een scherp mes vier diepe sneden in de citroen, van boven naar beneden, zodat vier 
kwarten ontstaan.  
De citroen mag echter niet uit elkaar vallen.  
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Je kunt er eventueel voor kiezen, ze aan één kant los te snijden; dan valt de citroen in vier 
parten uit elkaar maar die vier parten blijven aan één kant verbonden. 

 
Vul elke snede met Keltisch zeezout, dit is even een priegelig werkje waarbij je de snede uit 
elkaar moet houden en er met een lepeltje het zout erin kunt duwen.  
Doe de citroenen dan in een brandschone, uitgekookte weckpot.  
We gaan uit van een flinke weckpot, anderhalve liter, maar naar verhouding kun je zelf bij 
minder citroenen in een kleinere maat weckpot het zout en citroensap aanpassen. 
 
Schep als alle citroenen zijn gevuld met Keltisch zeezout daar nog twee á drie eetlepels Kel-
tisch zeezout bij. 
Pers de extra citroenen uit en schenk het sap in de weckpot. 
Als laatste voeg je kokend water toe. Zorg ervoor dat de citroenen onder water staan. 
 
Voor kleinere aantallen is een weckpot van een halve liter prima; je hebt dan drie citroenen 
nodig; twee daarvan vul je zoals beschreven met Keltisch zeezout, van nummer drie gebruik 
je het sap.  
De twee halve overgebleven uitgeperste schillen knijp je samen en klem je in hun geheel tus-
sen glas en citroen in de pot. Ook deze schillen moeten onder water staan.  
Deze schillen dus NIET fijnsnijden, decoratief verwerken, o.i.d.. 
 
Sluit de weckpot en laat deze vier tot zes weken op kamertemperatuur staan. 
Wanneer je de pot opent en de citroenen gaat gebruiken moet de pot in de koelkast bewaard 
worden. 
Deze gezouten citroenen zijn heerlijk bij veel gerechten, denk bijvoorbeeld aan pasta met 
groente. 
Schil en sap zijn een heerlijke combinatie bij 'van alles en nog wat'; bij Marokkaanse/Noord-
Afrikaanse recepten kom je dit ingrediënt vaker tegen. Ook heerlijk, fijngesneden in een sa-
lade. Je kunt ze met heel veel gerechten combineren. Denk ook aan vis. 
Met sinaasappels en limoenen kan dit ook en als extra kun je ook kruiden toevoegen. 
Denk aan steranijs, kruidnagel, kaneelstokjes of... 
Leef je uit!  
Schoon en zorgvuldig werken is het belangrijkst. 
Het kost weinig tijd om deze heerlijkheden te maken.  
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Tip 1:  
Een weckpotje met een paar citroenen, sinaasappels of limoenen is leuk om cadeau te geven. 
Leuke strik van touw of raffia om de hals en daar een kaartje aan met het recept en het aantal 
weken dat men het moet laten staan.  
Ook vermelden dat na openen de pot in de koelkast bewaard moet worden. 
 
Tip 2:  
We zeggen altijd: “We hebben geen aandelen bij IKEA, maar we adviseren wel altijd om de 
weckpotten van IKEA te gebruiken!” Deze zijn sterk in het ‘hang-en-sluitwerk’, hebben dikke 
ringen, kortom: ze sluiten perfect, in tegenstelling tot die van andere leveranciers. 
Uit ervaring is ons bekend dat bij gebruik van andere potten de afsluiting soms niet helemaal 
optimaal werkt, waardoor lucht bij de inhoud kan komen, waardoor schimmel ontstaat.  
En dat is nu net iets dat we niet in ons voedsel willen hebben!  
 
Anneke Bleeker 

_____________________________________________ 
 

Fantastisch om te maken...  
 
Een weckpot van 1 liter gevuld met... 
Vijf groene pepers in ringen, een groene en rode paprika in stukjes, een rode puntpaprika in 
stukjes, drie uien in halve en hele ringen, zaden van Oost-Indische kers, gedroogde blaadjes 
van laurier, mosterdzaad en azijn met kruiden. 
De zaden van de Oost-Indische kers, een dag eerder geoogst, in een bakje onder Keltisch 
zeezout in de koelkast gezet. Dit komt de smaak ten goede. Voor het verwerken werden de 
zaden goed gespoeld en hebben we ze uit laten lekken. 
De pot met alle gesneden ingrediënten gevuld, alles door elkaar, verschillende laagjes. 
De azijn, appelazijn, gewone naturelazijn, wat je maar wilt of in huis hebt, verwarmen met 
kruiden naar eigen idee. 
Een kruidenmengsel met o.a. kurkuma ging samen met de azijn die net aan de kook kwam in 
de weckpot.  
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Er stond nog een restantje appelazijn met kruiden in een glazen potje in de koelkast. Dit was 
over van eerdere acties. Dat is nu mooi op. 
Je kunt ook koude azijn over dergelijke combinaties gieten maar dan zal het eindresultaat 
minder zacht zijn dan wanneer de azijn heet in de pot gaat. 
Als bovenste laagje werden grote plakken uien gelegd en daar een klein glazen minischaaltje 
omgekeerd opgelegd om de groente naar beneden te duwen en onder de azijn te houden. 
De pot mag na het vullen een maandje koel en donker weggezet worden. Gezien de tijd van 
het jaar kan dat in een grote ketel met deksel die wij hebben, gewoon buiten onder de over-
kapping in wat wij onze buitenkeuken noemen. 
We houden wel in de gaten of alles netjes onder de azijn blijft wat in het najaar niet zo'n 
vaart zal lopen, maar enkele maanden geleden moest je hier zeker op letten toen de tem-
peraturen hoog waren. Kwestie van even bijvullen met koude azijn als blijkt dat het niveau 
net even te laag is. 
 
Op deze wijze kun je soort voor soort verwerken, ditmaal kwam er een combinatie tot stand. 
Heerlijk om bij of door salades, soepen of andere gerechten te verwerken. 
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Anneke 

_____________________________________________ 
 
 

Jong kleefkruid in deze tijd... 
 

 
Kleefkruid, de naam zal je wellicht afschrikken om deze gezonde groente te plukken en in de 
keuken te verwerken. 
Toch is het een waardevolle supergezonde groente die we eigenlijk niet mogen overslaan als 
we in deze tijd van het jaar op zoek gaan naar energierijke soorten. 
Jong kleefkruid kleeft helemaal niet en de toppen staan heel leuk op een salade. 
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Kleefkruid kan mee verwerkt worden in verschillende maaltijden, van soep tot... kruidenboter, 
pesto, thee, gewoon van alles. 
 
Wanneer we thee zetten van kleefkruid dan is het wel aan te ra-
den het kleefkruid even te koken in water, daarna een kwartiertje 
te laten trekken om het daarna te zeven en op te drinken, wel of 
niet aangevuld met andere thee. 
Thee zetten is aan te raden van gekookt water wat even heeft 
staan bekomen, iets afgekoeld is naar rond de 80 graden, dan 
slaan de verse of gedroogde kruiden niet dood. 
Kleefkruid koken we juist wel even mee en met de deksel op de 
pan laat je het tien minuten tot een kwartiertje staan trekken. 
Kleefkruid heeft een reinigende werking op ons bloed en lymfe-
stelsel. 
Overigens is de brandnetel ook reinigend net als vele andere 
planten maar kleefkruid staat hier enorm om bekend bij de per-
sonen die zich bezighouden met 'wilde' groenten, kruiden en eet-
bare bloemen. 
De thee die wij van kleefkruid dronken hadden we ‘opgeleukt’ 
met een zelfgemaakt theemengsel 
 
 
 
 

   

   
 
Anneke  
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Nazomerthee... 
 
 

  

  
 
 
Een nazomerse thee met een nazomers tintje. Afrikaantjes uit eigen tuin en in de vrije natuur 
wat bottels en bessen gescoord. 
Bottels van de Rosa canina (de hondsroos) en bessen van de meidoorn. 
De bottels door de helft gesneden en ontpit en de bessen van een gaatje voorzien met een 
satéprikker. 
 
Vijf bottels, een klein handje bessen en een bosje afrikaantjes. 
Het gekookte water even laten betijen, opgeschonken en de thee tussen de vijf en tien mi-
nuten laten trekken. 
Nazomers genieten. 
 



 

 
34 

  

  

  
 
Anneke 
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Tomaatjes op olie 
 

   
 
Kleine tomaatjes, prachtig gedroogd in onze droogoven. Dit soort tomaatjes kun je op di-
verse manieren verwerken. Droog aan de basis van een soep toevoegen, ze zuigen zichzelf 
wel weer vol, in andere gerechten, denk aan pastasaus, laten wellen in warm water, maar op 
olie zetten is ook heel gemakkelijk en zeer smaakvol. 
Maak een azijn-watermengsel (1:1) en breng dat aan de kook. Haal de pan van het fornuis en 
voeg de gedroogde tomaatjes toe, laat ongeveer vijf minuten trekken. De tomaatjes wellen 
en giet ze daarna af, goed uit laten lekken, wellicht even droogdeppen met keukenpapier. 
Vul glazen potjes losjes met de tomaatjes en een kruidenmengsel. Een Italiaans kruiden-
mengsel past perfect, je kunt uiteraard ook andere kruiden gebruiken die jij kunt waarderen. 
De potjes daarna vullen met olijfolie extra vergine. Heerlijk. Proefondervindelijk vastgesteld 
 
 

   

 
  

 
Anneke 
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We kijken terug op een fijne middag.... 

Het was superfijn om weer met elkaar samen te zijn. 
We deelden wat we wilden delen, we hebben gelachen maar ook serieuze zaken benoemd en 
naar elkaar geluisterd. 
DAT... naar elkaar luisteren, samen verder kijken en denken en samen genieten, dat zijn ingre-
diënten voor een fijne middag. 
Iedereen verzorgde 'iets' voor de inwendige mens en zo konden we starten met koffie of thee 
met wat lekkers erbij en eindigen met soep, zelfgebakken brood, pannenkoekjes en 'van alles 
en nog wat'.  
Het zijn de kleine dingen die het hem doen. 
Een meditatie, werken met klankschalen en je dan afvragen hoe de koeien in de buurt de 
klankschalen zullen vinden. 
Dat proberen we dan toch uit? 
Zo leuk om te zien, ze reageren er echt op, net als wij mensen. 
 

   

Het recept van 'water met een smaakje': schijfjes appel, limoen, komkommerkruid en Oost-
Indische kers.  
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We verheugen ons alweer op volgende maand. We komen met een stel privé bij elkaar en dat 
houden we erin. Dit kan ook ontstaan via de deelnemerslijst van 'Cursus het Wilde Genieten' 
via Project7-blad.nl. De deelnemers kunnen onderling contact met elkaar opnemen. 
Anneke 

________________________________________________________ 

Nieuwe Ansichtkaarten  

 
‘Een lichtje voor jou…’ is algemeen en kan aangevuld worden met een tekst passend bij de 
persoon die de kaart gaat ontvangen. Heel bewust hebben we er voor gekozen geen ‘Prettige 
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’ op de kaart te plaatsen. Deze kaarten zijn algemeen 
te gebruiken maar ook in december als je iemand juist dan een kaart wilt sturen. 
10 kaarten, 5 stuks van elk voor € 15,00 euro, bestellen bij barbera@project7-blad.nl  
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Uit de nieuwsbrief van de Stichting Vaccinvrij 
 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset 

Het onderstaande artikel is een vertaling van: ‘Klaus Schwab and his great fascist reset’. Het is een lang 
artikel en een helder overzicht dat ons kan inspireren om verzet te bieden. 
 
Klaus Schwab, geboren in Ravensburg in 1938, is een kind 
van Adolf Hitler’s Duitsland; een politiestaat regime ge-
bouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en con-
trole, op propaganda en leugens, op industrialisatie en eu-
genetica, op ontmenselijking en “desinfectie”, op een hui-
veringwekkende en grandioze visie van een “nieuwe 
orde” die duizend jaar zou duren. 
 
Schwab heeft zijn leven gewijd aan het opnieuw uitvinden 
van die nachtmerrie en aan zijn pogingen om deze niet al-
leen voor Duitsland, maar voor de hele wereld een werke-
lijkheid te laten worden. 
Erger nog, zoals zijn eigen woorden keer op keer bevestigen, is zijn technocratische fascistische visie 
ook een verwrongen trans-humanistische visie. Een visie die mensen en machines zal doen samen-
smelten in “merkwaardige mengsels van digitaal en analoog leven”, die ons lichaam zal besmetten met 
“Smart Dust”, en waarin de politie blijkbaar in staat zal zijn onze hersenen te lezen. 
En, zoals we zullen zien, gebruiken hij en zijn handlangers de Covid-19 crisis om democratische verant-
woording te omzeilen, om oppositie te overstemmen, om hun agenda te versnellen en deze tegen 
onze wil op te leggen aan de rest van de mensheid in wat hij een “2004 door Israël aan hem werd 
toegekend. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/klaus-schwab-en-zijn-grote-fascistische-reset/ 
 

De openstaande microfoon en de Israëlische minister van 

Volksgezondheid die zijn ware gezicht laat zien  

Spelen de meeste politici één groot toneelspel? Het lijkt wel of liegen voor velen van hen de nor-
maalste zaak van de wereld is. Het volgende artikel is een vertaling van ‘Hot mic catches Israel Health 
Minister admitting that vaccine mandates are about coercion and social control, not science or medi-
cine’ door Lance D. Johson. 
 
Een per ongeluk openstaande microfoon van Israëls 
Channel 12 News ving op dat de Israëlische minister 
van Volksgezondheid toegaf dat verplichte vaccins te 
maken hebben met dwang en sociale controle, niet 
met wetenschap of geneeskunde. De Israëlische minis-
ter van Volksgezondheid, Nitzan Horowitz, had een vrij-
moedig gesprek met de minister van Binnenlandse Za-
ken, Ayelet Shaked, over het draconische Groene Pas 
vaccin paspoortsysteem van het land. Geen van beide 
ministers wist dat hun gesprek werd opgenomen en uit-
gezonden. 
Dit digitale surveillance-systeem sluit personen uit van het openbare leven als zij geen digitaal bewijs 
kunnen overleggen dat zij drie keer zijn gevaccineerd. Met dit systeem van dwang en sociale controle 

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/klaus-schwab-nature-jobs-great-reset-podcastGrote%20Reset%3C/a%3E%E2%80%9D%20noemt.%3C/p%3E%3Cp%3ESchwab%20is%20natuurlijk%20geen%20Nazi%20in%20de%20klassieke%20zin%20van%20het%20woord,%20noch%20nationalist,%20noch%20antisemiet,%20zoals%20blijkt%20uit%20de%20%E2%80%98Dan%20David%20Prijs%E2%80%99%20van%201%20miljoen%20dollar%20die%20in%20%3Ca%20href=
https://stichtingvaccinvrij.nl/klaus-schwab-en-zijn-grote-fascistische-reset/
https://vaccines.news/2021-10-08-israel-health-minister-vaccine-mandates-about-coercion.html
https://www.visiontimes.com/2021/09/13/israeli-health-minister-hot-mic-vaccine-passports.html
https://www.visiontimes.com/2021/09/13/israeli-health-minister-hot-mic-vaccine-passports.html
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heeft Israël het grootste deel van zijn bevolking geknecht en de rest afgezonderd. Israëli’s zijn “ver-
plicht” om hun Groene Pas om de zes maanden bij te werken, in overeenstemming met de nieuwe 
eisen die door de nieuwe medische Apartheid worden gesteld. 
De Israëlische minister van Volksgezondheid geeft toe dat vaccinatieverplichtingen over sociale 
controle gaan, wat in tegenspraak is met zijn verklaringen voor het Hooggerechtshof. Minister Ho-
rowitz gaf in de openstaande microfoon toe dat het doel van het paspoortsysteem eenvoudigweg is 
om burgers onder druk te zetten om vaccins te accepteren. Er is niets ethisch of wetenschappelijk 
aan. Horowitz zei tegen Shaked: “Er is geen medische of epidemiologische rechtvaardiging voor het 
Covid-paspoort. Het is alleen bedoeld om de ongevaccineerden onder druk te zetten om te vaccine-
ren.” 
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-openstaande-microfoon-en-de-israelische-minister-van-volksge-
zondheid-die-zijn-ware-gezicht-laat-zien/ 
 

Israelische ministerie van Volksgezondheid verwijdert duizen-

den getuigenissen van facebook 

Het is onvoorstelbaar hoe het Israëlische volk wordt bedrogen en gemanipuleerd door de overheid. 
De onderstaande video is niet ondertiteld, maar de vertaling staat er uitgeschreven onder. Het is een 
toespraak van Avi Barak, een Israelische burgerjournalist over de schandalige praktijken van de Israëli-
sche overheid. Een regering die de vijand is geworden van de bevolking, hoever zijn wij daarvan ver-
wijderd? Wat kunnen we doen? 
 
Op 30 september, rond acht uur ’s avonds, publiceerde de Israëlische minister van Volksgezondheid 
een Facebook-post over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin waarin hij beweerde dat het vaccin zeer 
veilig is om te gebruiken, dat er bijna geen ernstige bijwerkingen van het vaccin waren en dat de paar 
bijwerkingen die werden ontdekt, uiterst zeldzaam zijn. Het ministerie vermelde wel enkele problemen 
zoals myocarditis, waarbij ze beweerden dat er slechts een paar gevallen waren. Ook beweerde het 
ministerie dat van de meer dan 3 miljoen Israëli’s die de prik hebben gekregen, er slechts 19 ernstige 
bijwerkingen zijn gevonden. 
Gedurende het grootste deel van het jaar was er in Israël geen online-dienst of website, waar mensen 
bijwerkingen of problemen in verband met vaccins konden melden. Toen een dergelijke website ein-
delijk actief werd, kreeg deze bijna geen aandacht in de media en bleven de meeste Israëli’s onwetend 
over het bestaan ervan. Als gevolg daarvan werden zeer weinig verslagen en getuigenissen ingediend, 
waardoor de indruk ontstond dat het vaccin heel veilig is terwijl de mensen in feite niet wisten dat zij 
deze gevallen hadden kunnen en moeten melden. 
Wat er vervolgens (na het plaatsten van de facebook-post van de Israëlische minister) gebeurde was 
schokkend. In de loop van die avond en de hele nacht werden meer dan 25.000 commentaren en ge-
tuigenissen geplaatst als reactie op het oorspronkelijke bericht van het ministerie van Volksgezond-
heid. De meeste waren getuigenissen uit de eerste hand van mensen die beschreven hoe zij of hun 
familieleden waren getroffen door het vaccin, met details over een verscheidenheid aan gezondheids-
problemen waaraan zij leden onmiddellijk nadat zij waren gevaccineerd en sommigen van hen nog 
lange tijd na het vaccin.  
De getuigenissen hadden betrekking op alle drie de vaccin-doses, de eerste, de tweede en de tweede 
vaccinatie, die Israël als enige land geeft aan de gehele bevolking boven de leeftijd van 12 jaar, terwijl 
de meeste andere landen de tweede vaccinatie niet aanbevelen of zelfs maar toestaan voor jongeren 
en gezonde mensen. 

https://stichtingvaccinvrij.nl/israelische-ministerie-van-gezondheid-verwijdert-duizenden-
getuigenissen-van-facebook/  
 
 

https://www.naturalnews.com/2021-10-05-israel-nullified-vaccine-passports-double-jabbed-triple.html
https://twitter.com/EldadYaniv/status/1437117738527375365
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-openstaande-microfoon-en-de-israelische-minister-van-volksgezondheid-die-zijn-ware-gezicht-laat-zien/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-openstaande-microfoon-en-de-israelische-minister-van-volksgezondheid-die-zijn-ware-gezicht-laat-zien/
https://stichtingvaccinvrij.nl/israelische-ministerie-van-gezondheid-verwijdert-duizenden-getuigenissen-van-facebook/
https://stichtingvaccinvrij.nl/israelische-ministerie-van-gezondheid-verwijdert-duizenden-getuigenissen-van-facebook/
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Als je toch eens werkelijk zou weten hoe 

fantastisch we als mens zijn.  
  

Welke krachten je bezit en hoe je die ten goede van de mensheid kunt inzetten, 

zou je weten en voelen dat je alles in huis hebt om door deze chaos te gaan.  

 

Wat je ziet in de wereld is de ontkenning van je kracht, de angst voor jouw kracht 

en er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je dat niet ziet van jezelf, 

door je mee te trekken in die frequentie van angst. 

 

Zodat je niet ziet hoe geweldig de mensheid is wanneer ze in liefde leeft. 

 

In deze tijd zou je tegen de algemene stroom in mogen zwemmen. Door jezelf ie-

dere dag in de energie van liefde neer te zetten. 

 

Liefde voor het leven, liefde voor je medemens, liefde voor de aarde, liefde voor 

de natuur. 

En natuurlijk het belangrijkste Liefde voor jezelf. 

 

Onze grootste kracht is de kracht van liefde. De hoogste frequentie is de energie 

van liefde. 

En liefde is de meest onbegrepen kracht, omdat we er opzettelijk al generaties van 

weg worden gehouden. 

 

En toch duikt de liefde steeds weer op. 

Iedere generatie ontdekt de liefde als in-

nerlijke kracht. 

 

Dat komt omdat onze ziel uit liefde be-

staat. Ze zal altijd weer haar weg vinden 

om zich op een of andere wijze te uiten. 

 

Stel vandaag je liefde eens centraal. 

 

Via Lichtflits  

Met dank aan Hanneke 
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Bennie Jolink vliegt oerend hard uit de bocht! 
 

 
Ik probeer, met alles wat ik over Corona schrijf, te voorkomen dat ik op de man speel, maar maak nu 
bewust een uitzondering.  
 
Woensdag 22 september keek ik weer eens naar Op1. Dat doe ik zo nu en dan, om op de hoogte te 
blijven van alle fratsen van de mainstream media. Een van de gasten was Bennie Jolink van Normaal. 
Terwijl hij nog niet aan tafel zat voor zijn eigen item, kwam er een paar keer al zoveel verbale diarree 
uit zijn mond, dat ik de tv uitgezet heb toen de man aan tafel mocht schuiven. 
Jolink is vóór vaccinatieplicht en vindt dat ‘wappies’ geen enkel recht hebben en uit de maatschappij 
verbannen moeten worden. 
 
In 1977 leerde Nederland hem kennen, toen Normaal een hit scoorde met ‘Oerend hard’. Ik weet het 
nog goed. Ik was elf jaar en vond het een geweldig nummer. Wat een verfrissing tussen al het Neder-
landse ‘Op Losse Schroeven-geweld’. Maar bij hun hit ‘Deurdonderen’ vond ik het al wat minder wor-
den en bij de grote tieten van ‘Vrouw Haverkamp’ waren ze me kwijt. Ik luisterde liever naar Doe 
Maar en Frank Boeijen. 
Hoewel ik wel een bepaalde vorm van respect voor Jolink en de zijnen had door de manier waarop ze 
het Nederlandse platteland een boost hebben gegeven in de publieke opinie, heb ik door de teksten 
van hun nummers nooit een hoge pet op gehad van het intellect van de mannen. Wat mij betreft is 
‘Oerend hard’ daar een van de uitzonderingen op in hun repertoire. 
 
En Jolink heeft dat bij Op1 alleen maar onderstreept. Hij is één van die mensen die duidelijk niets ge-
leerd hebben van de Holocaust, maar hij en de zijnen zullen uiteraard vinden dat ik het daar niet mee 
mag vergelijken. De manier waarop hij duidelijk maakte dat ongevaccineerden buitengesloten moe-
ten worden en zich op geen enkel recht mogen beroepen, deed mij denken aan iemand die het over 
verdelgen van ongedierte heeft. En dat doet me dan toch weer aan onder andere Auschwitz-Bir-
kenau denken, waar ik zelf in 2013 geweest ben. 
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En wat betreft zijn intellect: hij zei in één zin dat hij niets heeft met social media én dat hij nog geen 
enkel redelijk argument gehoord heeft waarom je het vaccin vooral niet moet nemen. Tja … het is dat 
hij niet uit Drenthe komt, want anders zou ik ervan overtuigd zijn dat hij onder een hunebed leeft. 
 
In ‘Oerend hard’ knallen een aangeschoten Bertus (op een Norton) en Tinus (op een BSA) bovenop 
een auto waarvan de bestuurder nog meer gezopen heeft: 
 
“Maar zoals altied kom an dat gejakker een end. Deur 'n zatte kerel die de snelheid van een motor 
niet kent. Bertus ree d'r op en Tinus kwam d'r vlak achteran. Iedereen die zei van die lui heur-ie nooit 
meer wat van. Zie gingen nooit, nee nee nooit… nooit meer oerend hard.” 
 
Ik gun Jolink een leven tot in lengte van dagen, maar wat mij betreft komt er aan zijn tv-carrière ook 
‘een end’ en gaat ook hij nooit meer oerend hard. In mijn beleving moet hij lekker genieten van zijn 
mooie geliefde Achterhoek en vooral zijn grote mond dichthouden. 
 
Tekst: Leo Singor  
 

________________________________________________________ 
 

Als we alle ruis verwijderen, is het kristal-

helder 
 

 
Begin 2020 rolden we met z’n allen ergens in, waar geen einde aan schijnt te komen. En geloof mij, 
schijn bedriegt deze keer niet! 
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Sindsdien is ons land grofweg gesplitst in twee groepen, waarvoor zelfs spontaan de Nederlandse 
spelling twee nieuwe toevoegingen heeft gekregen: pro-vaxxers en anti-vaxxers.  
 
Ik schrijf ‘grofweg’, omdat het zwart-wit natuurlijk niet klopt en er meer groepen zijn, want er zijn 
mensen die in de loop van de tijd van gedachten veranderen en van ‘pro’ naar ‘anti’ verschuiven en 
misschien andersom, maar dat zullen er niet zoveel zijn. Verder is er een groep van mensen die ei-
genlijk geen mening heeft en voor zoete koek slikt wat er in de mainstream media voorgeschoteld 
wordt. 
 
Als we ons voor het gemak concentreren op de pro- en anti-vaxxers, kunnen we niet anders dan con-
cluderen dat beide partijen er de wereld bijhalen om de andere partij te overtuigen van het eigen ge-
lijk. Ook ik maak me daar ‘schuldig’ aan.  
Maar als we alle ruis verwijderen, is het kristalhelder: 
 
Je laat toch geen experimenteel spul in je lichaam spuiten wat in de testfase zit waardoor geen mens 
ter wereld kan voorspellen wat het op termijn met je lichaam doet, waarvoor de fabrikanten geen 
enkele verantwoording hoeven af te leggen en waar dwang bij uitgeoefend wordt?  
 
Meer is het niet!  
 
Geen van de mensen, die zich hebben laten vaccineren, zal het ooit in zijn of haar hoofd halen om 
een auto te kopen die technisch in een testfase zit waardoor niemand kan garanderen dat alles veilig 
is en waarvoor de fabrikanten geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. 
 
Maar de risico’s die ze nooit met hun auto durven te nemen, nemen de pro-vaxxers wel klakkeloos 
met hun eigen lichaam!  
 
Elk weldenkend mens snapt toch dat hier iets heel erg scheef gaat? 
 
 
Tekst: Leo Singor 
 

________________________________________________________ 
 

Bram Woensdregt schrijft Op1 
 
Bram Woensdregt is fysicus en hij heeft een 40 jaar lange carrière achter de rug, waarin hij continu 
betrokken was bij complexe testen, onderzoeken, rapportages en het trekken van gefundeerde con-
clusies. 
Ook heeft hij al tientallen jaren een brede belangstelling voor geneeskunde in de ware betekenis van 
het woord. 
En bovenal is hij een bezorgde burger. 
Gisteren stuurde hij een email naar Op1, naar aanleiding van de uitzending van 21 september. 
 
Hallo, 
 
Mijn ervaring is dat ik nooit een reactie op mijn mails (over corona) krijg maar ik blijf het gewoon 
proberen omdat ik niet langs de zijlijn wil blijven toekijken. Het is aan u wat u er mee doet ... 
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Ik heb met verbazing naar de uitzending “Op1” van 21 september gekeken. 
Daarin werd de lage vaccinatiegraad op Urk besproken. Op zich een boeiend thema. 
Wat mij echter hogelijk verbaasde, is dat de ongevaccineerde gast zo ongeveer iedereen aan tafel te-
genover zich kreeg, omdat de algemene en blijkbaar “geheel vanzelfsprekende” mening in de groep 
was: “De vaccinatiegraad moet omhoog, want dat is de enige weg uit deze crisis!” 
 
Ik heb serieuze vraagtekens bij deze (onbewezen!) stelling en vind het dus ook helemaal niet vanzelf-
sprekend. 
Niemand ging dieper in op het gegeven dat de GGD-teststraat in Urk was opgedoekt, omdat toch nau-
welijks iemand zich liet testen. Dit werd afgedaan met: “Tsja, als mensen zich niet willen laten testen, 
dan houdt het op …” 
Niemand stelt echter de vraag wat dit nu écht betekent! 
 
De mensen op Urk kunnen er namelijk weliswaar (nog wel ...) voor kiezen om zich niet te laten vacci-
neren en ze kunnen er ook (nog wel ...) voor kiezen om zich niet te laten testen. Maar ze kunnen er 
NIET voor kiezen om niet ziek te worden! 
Maar blijkbaar wordt er op Urk niemand ziek!! 
 
Wat zegt dit over Urk? 
Wat zegt dit over de rest van Nederland? 
Wat zegt dit over het beleid van de regering? 
Wat zegt dit over de gekte in de wereld? 
 
Ik ontken niet het bestaan van het virus, maar heb wel grote vraagtekens bij het werkelijke gevaar er 
van en snap al helemaal niet dat het de A-status heeft. De WHO heeft de mortaliteit immers allang 
bijgesteld van 3,4% naar 0,23%, het RIVM erkent dat 98% van ons er niet of nauwelijks last van heeft 
en Jaap van Dissel liet de tweede kamer nota bene onlangs zelfs weten dat er sinds mei vorig jaar 
absoluut geen sprake meer is van een epidemie!! In andere jaren gingen er ook (griep)patiënten naar 
Duitsland, maar daar hoor(de) ik niemand over. 
 
Dat er vaccins uitgedeeld worden waarvan het onderliggende onderzoek niet of nauwelijks toeganke-
lijk is, vind ik niet acceptabel. Dat ik (in de media) niemand kritische vragen hoor stellen over het on-
derzoek van de farmaceutische industrie, vind ik verontrustend. 
Zij doen namelijk het onderzoek, zij stellen de onderzoeksgroepen samen, zij rapporteren en zij trekken 
de conclusies. Dat zal nooit in hun nadeel werken: de slager en zijn eigen vlees ... 
Maar het onderzoek is bedrijfsgeheim en onafhankelijk onderzoek wordt verboden. 
Ik heb bijvoorbeeld moeite met de uitspraak dat de vaccins een “betrouwbaarheid hebben van 95%”, 
wat De Jonge vertaalt in “Van de 100 mensen, worden er na vaccinatie 95 niet meer ziek.” 
Voor de “gewone mens” klinkt dat heel logisch, maar dat is het niet! 
 
Voor zover ik weet is dat getal namelijk afkomstig uit een onderzoek van 2 groepen van 20.000 mensen, 
waarin er in de groep niet-gevaccineerden inderdaad 20x zoveel corona-gevallen optraden als in de 
groep gevaccineerden. 
Daaruit kun je met de Relatieve Risico Reductie (RRR) de 95% uitrekenen. Maar dan weet je nog niks, 
want hoewel het als een “enorm succes” wordt uitgedragen, is het een uitspraak over geheel irrele-
vante cijfers! 
Als je echter weet dat het aantal corona-gevallen in beide groepen heel klein was ten opzichte van de 
totale testpopulatie, dan trek je een compleet andere conclusie. 
Bij 8 ziektegevallen in de groep gevaccineerden en 162 gevallen in de groep niet gevaccineerden, kun 
je concluderen dat 8 inderdaad (ca) 95% minder is dan 162. 
Maar dan trek je je conclusie op basis van slechts 170 proefpersonen en negeer je de overige 39.830 
proefpersonen (ruim 99,5% van de totale populatie!!) die helemaal niet ziek werden. 
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Dat is een wiskundig juiste, maar ethisch volstrekt ongepaste wijze van presenteren. 
Met de Absolute Risico Reductie ziet het plaatje er totaal anders uit. 
Dan kun je (op basis van precies dezelfde cijfers) uitrekenen dat er in de groep gevaccineerden 0,04% 
ziek werd en in de controle-groep 0,81%. 
Dit zijn BEIDE zeer kleine getallen en het verschil bedraagt slechts 0,77%. 
En voor dát kleine verschil in de kans op corona moet ik mij laten vaccineren? Met de zekerheid dat ik 
er een onbekende, maar waarschijnlijk veel grotere, kans op bizarre bijwerkingen voor terugkrijg? 
En voor dat kleine verschil treffen wij al die draconische en onzalige maatregelen? 
Ik heb deze week alle leden van de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin ik aangaf dat de corona-
crisis mijns inziens meer een bewustzijnscrisis is, dan een medische crisis. 
In mijn brief heb ik de Kamerleden gevraagd om de heer De Jonge de vraag voor te leggen of hij zijn 
stelling m.b.t. de genoemde 95% kan onderbouwen. Daar vraagt (gek genoeg) namelijk niemand naar. 
Daarnaast heb ik ze gevraagd om de heer De Jonge ook eens te vragen naar de NNT van de diverse 
vaccins: de Numbers Needed to Treat. 
Dat getal geeft aan hoeveel patiënten je met een medicijn/vaccin moet behandelen om er bij 1 van 
hen succes mee te hebben. Ik hoor er nooit iemand over ... 
De genoemde betrouwbaarheid van 95% suggereert een NNT van 1,05. Dat is een ónwaarschijnlijk laag 
getal en ik heb er dan ook ernstige twijfels bij (om niet te zeggen dat ik er totaal niets van geloof). 
Dergelijke misleidende verhalen werden ook bij statines (cholesterolverlagende middelen) verteld, 
maar het is inmiddels wel duidelijk dat dat totaal bezijden de waarheid was. 
De formele gezondheidsrichtlijn voor het “gewenste” cholesterolgehalte staat (op basis van de mis-
plaatste slogan “Hoe lager, hoe beter!” zó laag dat het menselijk lichaam dat niveau nooit op eigen 
kracht kan bereiken. 
Dus iedereen zou aan de statines moeten ... 
Weet u echter dat sommige statines een NNT van meer dan 400 (!) hebben? Dat betekent simpelweg 
dat het medicijn voor het overgrote merendeel van de patiënten (99,75%) alleen maar voor bijwerkin-
gen zorgt ...! 
Ik vrees dat we inderdaad in een bewustzijnscrisis zitten. 
Eerst hadden we roken en dat vonden we gewoon. Maar nu weten we gelukkig beter (hoewel ik nog 
steeds regelmatig onvrijwillig in de rook zit, terwijl ik ergens buiten de deur zit te eten). 
Toen kwamen er statines en we vinden het (nog steeds) gewoon dat meer dan 2 miljoen Nederlanders 
die slikken. Ondanks dat we inmiddels beter zouden moeten weten ... 
Nu hebben we vaccins. Omdat we niet beter weten. Straks vrees ik dat we zullen zien dat ze (net als 
de statines) bij lange na niet zo goed blijken te werken als ons wordt voorgespiegeld. 
We zien de werkzaamheid al na korte tijd afnemen en ik zie in mijn omgeving meer gevaccineerden 
ziek worden dan ongevaccineerden ... 
Daarnaast ken ik meer gevallen dan ik zou willen van mensen in mijn directe omgeving die kort na de 
vaccinatie overleden. 
Is dat waarom het CDC recentelijk de definitie heeft aangepast? “Iedereen die sterft binnen 2 weken 
na vaccinatie wordt als niet-gevaccineerd gerapporteerd.” 
Niet alleen wordt het aantal niet-gevaccineerde sterfgevallen hierdoor geheel onterecht opgeblazen, 
maar het verbergt ook de echte gevaren van de COVID shots, aangezien de overgrote meerderheid van 
de sterfgevallen als gevolg van deze shots binnen de eerste twee weken optreedt. 
En dat is wat er continu en overal gebeurt: er wordt geen eerlijke informatie gegeven en er worden 
geen eerlijke criteria gehanteerd. Dit is echter pure en bewuste misleiding! 
De heer Fauci ontkende het voorkomen van allerlei bizarre bijwerkingen, maar het is inmiddels duide-
lijk dat hij meineed pleegde over de ontwikkeling van virussen in Wuhan en ook dat de bizarre bijwer-
kingen wel dégelijk voorkomen in de lijst van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 
het rapportagesysteem waarop de FDA en CDC vertrouwen om ongewenste voorvallen te traceren. 
Tot slot nog even de besmettingen. Ik word elke dag overspoeld (of gehersenspoeld?) met nutteloze 
cijfers die mensen alleen maar bang maken. Het vermelden van het dagelijks aantal besmettingen (die 
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feitelijk niet meer zijn dan de dubieuze positieve uitkomsten van PCR-testen die niet conform de we-
tenschappelijke consensus worden uitgevoerd) is zinloos als men er niet bij vertelt hoeveel testen er 
aan ten grondslag liggen. Hoe dom denkt u dat de luisteraars zijn? 
Verder is besmetting blijkbaar helemaal niet het issue, want ik ben gisteren (voorlopig?) voor het laatst 
uit eten geweest. Vanaf komend weekend mag ik als niet-gevaccineerde nog slechts met een negatieve 
test naar een restaurant, terwijl de gevaccineerden dicht om mij heen mogen komen zitten zónder dat 
ZIJ zich behoeven te laten testen. Daarmee kunnen ze dus zowel mij als hun eigen soort (de “dragers 
van het diploma voor braaf gedrag”) volop besmetten. De QR-pas gaat dus niet over gezondheid, maar 
heeft een ander doel ... Kent u het sociaalkredietsysteem in China? Wilt u zo’n systeem ook in ons 
land? Zo nee, dan zou u er toch op geen enkele wijze aan moeten meewerken? Beseft u dat u dat (door 
een gebrek aan kennis?) direct of indirect wel doet door de eenzijdige informatie in de main stream 
media? 
En oh ja: op de IC’s zouden praktisch alleen nog maar niet-gevaccineerden liggen. Gelooft u dat? Dan 
moet u eens de politieverhoren lezen waarin IC-verpleegkundigen aangifte doen van wat er op IC’s 
gebeurt. Dan zou u weten dat er gerommeld wordt met medicijnen en dat de patiëntendossiers zó 
slecht zijn bijgehouden dat bij veel gevaccineerden niet vermeld staat dat zij gevaccineerd zijn (en dus 
staan zij onterecht te boek als “ongevaccineerd”). De ziekenhuizen kunnen de door hun afgegeven 
cijfers dus niet onderbouwen, maar ze worden wél gebruikt om de werkelijkheid rondom de vaccins 
te verbloemen en de niet-gevaccineerden verder onder druk te zetten! 
Ik zou graag zien dat er in de media wat beter onderzoek zou worden gedaan naar wat er werkelijk 
gaande is, in plaats van zich blind achter het regeringsbeleid te scharen en braaf te roepen wat zij 
willen dat er geroepen wordt of zonder eigen onderzoek anderen na te praten. De uitzonderingen 
daargelaten, maar dat zijn er niet veel ... 
Met vriendelijke groeten, 
Bram Woensdregt, ingezonden door iemand via Facebook 
 

________________________________________________________ 
 

Briefje aan Marion 
 
It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those 
decisions in the hands of people who pay no price for being wrong. 
Thomas Sowell 
  
Ik heb al vaker geschreven over de hofnar van Marion Koopmans, Maarten Keulemans. Nu richt ik me 
tot Koopmans zelf. 
Dit naar aanleiding van haar opmerking dat ik geen Google Scholar lijstje heb. 
Marion Koopmans heeft dat wel. Ik niet. 
Daarom zal ik Marion bevragen over haar enorme wetenschappelijke kennis en kunde. Over alles wat 
onze maatschappij, mede dankzij haar, het laatste anderhalf jaar is overkomen. Over alle leed dat zij 
en haar OMT in onze maatschappij hebben veroorzaakt. In al haar onnozelheid, onwetendheid en ar-
rogantie. 
 
Weet je nog, Marion, dat je naar je eigen microbiologisch laboratorium moest bellen om erachter te 
komen dat in het Erasmus twee genen werden gebruikt voor de rt-PCR? En dat je Marc Bonten moest 
bellen om te vernemen dat er in het UMC Utrecht drie werden gebruikt? En waaruit bleek dat je als 
viroloog je eigen gereedschap niet kent?  
Lees hier verder: https://janbhommel.nl/briefje-aan-marion/?fbclid=IwAR0n5O5L-
TGKhMy8gUWkbl5tYkTvS1T91Krpfiq2r2lyfJNITisCvVVwTag  

https://janbhommel.nl/briefje-aan-marion/?fbclid=IwAR0n5O5L-TGKhMy8gUWkbl5tYkTvS1T91Krpfiq2r2lyfJNITisCvVVwTag
https://janbhommel.nl/briefje-aan-marion/?fbclid=IwAR0n5O5L-TGKhMy8gUWkbl5tYkTvS1T91Krpfiq2r2lyfJNITisCvVVwTag
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‘China 2.0 in de Lage Landen’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 13 oktober 2021 gaat mijn boeken in als een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschie-
denis. Want die dag heeft een meerderheid van onze volksvertegenwoordigers aangegeven er geen 
enkele moeite mee te hebben als we in Nederland een Sociaalkredietsysteem invoeren naar Chinees 
voorbeeld. Met andere woorden: de dames en heren op het Haagse pluche vinden een totalitair con-
trolesysteem wel oké. Want dát is waar we het dan over hebben!  
 
Wat is het geval? Forum voor Democratie heeft die dag een motie ingediend om dat vervloekte kre-
dietsysteem uit te sluiten, waarop een meerderheid van de Tweede Kamer het verwierp. 
https://www.youtube.com/watch?v=YJhItfvz548  
 
Hoewel het verschil klein is, want tegen tweeënzeventig tegenstemmers waren er vijfenzestig voor, 
vind ik het al ronduit schandalig dat er überhaupt een meerderheid aan tegenstemmers is! Wat is er 
sinds begin 2020 aan de hand in Den Haag?! Of er is daar sprake van een spontane verstandsverbijste-
ring wat heel besmettelijk is, wat ik persoonlijk overigens niet voor mogelijk houd, of het floreert daar 
in steekpenningen en aanverwante ‘artikelen’.  
 
Ik ga het collectief geheugen, en het geheugen van de Kamerleden in het bijzonder (!), even opfrissen. 
Ik ben eind 1965 geboren en groeide op in ‘De Koude Oorlog’. De lijnen waren duidelijk: je had het 
Westen en het Oostblok, wat begon bij de idiote naoorlogse grens die dwars door Duitsland heenliep 
met als totale absurditeit Berlijn, waar de grens dwars doorheen liep terwijl de stad middenin het 
voormalige Oost-Duitsland lag. Achter Oost-Duitsland werd het nog spannender met, na een paar lan-
den, Rusland en daarachter China. Het Westen stond voor vrijheid en was in onze ogen goed en het 
Oostblok stond voor een totalitair controlesysteem en dat vonden we ronduit slecht. Met de kennis 
van nu weet ik dat die vrijheid in het Westen eigenlijk een soort van ‘demonstreren met je rug tegen 
de muur’ was, zoals Harrie Jekkers van het Klein Orkest destijds al heel wijs zong. 

https://www.youtube.com/watch?v=YJhItfvz548
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Ik heb rond mijn zeventiende voor school een script geschreven over Karl Marx en zijn Marxisme en 
dat vergeleken met het Communisme wat daaruit voortgekomen is. Ik ga nu even heel kort door de 
bocht, want ene Vladimir Lenin heeft daar ook een rol in gespeeld. Anyway… ik beschreef toen dat de 
bedoelingen van Marx in mijn ogen wel oké waren, maar dat elk politiek ideaalbeeld altijd weer strui-
kelt op het punt van leiderschap. Dat zie je niet alleen bij het Communisme, maar ook in Zuid-Ameri-
kaanse landen waar mensen als Fidel Castro, toevallig ook een verkapte communist, een dictator af-
zetten om vervolgens gedurende het leiderschap zelf te veranderen in een dictator. De mens kan de 
bijbehorende weelde van leiderschap duidelijk niet aan, ofwel macht corrumpeert.  
 
Vanuit dat gegeven is het Communisme met bijbehorende gelijkheid voor iedereen, zoals Marx het 
oorspronkelijk voor ogen had, vervallen tot een systeem van een klein groepje rijken aan de macht en 
een hele grote groep armen die niets bezitten en als een soort slaven het kleine groepje dienen. 
 
Dat hadden we voor het millennium met z’n allen heel duidelijk voor ogen, maar anno 2021 zijn so-
wieso onze politieke leiders dat óf vergeten, óf ze willen er vanuit persoonlijke motieven niets meer 
van weten. Bij de laatste mogelijkheid denk ik aan geldelijk gewin in de vorm van steekpenningen of 
druk in de vorm van chantage of bedreiging.  
 
En die persoonlijke motieven worden volgens mij gevoed door de Elite, met als uitlaatklep het World 
Economic Forum van Klaus Schwab. Hun slogan ‘You'll own nothing and you'll be happy’ slaat op hun 
agenda waarin het de bedoeling is dat het gros van de wereldburgers rond 2030 niets meer bezit als 
gevolg van het feit dat al onze schulden kwijtgescholden zijn. Als de ‘heren’ daarin slagen, leven we 
tegen die tijd in een soort van Communistische Staat 2.0. En dan te bedenken dat de persoonlijke 
vriend van Schwab, Bill Gates, momenteel het grootste deel van de landbouwgrond in heel Noord-
Amerika bezit.  
 
Terug naar woensdag 13 oktober. Als wij accepteren dat er in ons land naar Chinees voorbeeld een 
Sociaalkredietsysteem ingevoerd wordt, dan gaan alle burgers een bepaalde score krijgen op basis van 
hun gedrag. Deze score bepaalt in hoeverre de autoriteiten burgers aanmerken als ‘betrouwbaar’ of 
‘onbetrouwbaar’. Als we gedrag vertonen dat de autoriteiten als ongewenst beschouwen, dan kunnen 
we punten verliezen en op een zwarte lijst geplaatst worden, waardoor we vervolgens weer allerlei 
rechten verliezen; tot en met… wat? De blokkering van je bankrekening of geen toegang meer in het 
ziekenhuis? Elk denkbaar scenario is mogelijk. 
 
Voor de score zal gebruik gemaakt worden van big data die afkomstig is uit tal van databases, zoals de 
gegevens van de politie, financiële instellingen en internetbedrijven. Je uitlatingen op social media en 
de personen met wie je omgaat, kunnen al invloed hebben op de score. In China wordt zelfs gekeken 
naar het gedrag van burgers in de openbare ruimte; bijvoorbeeld of iemand zijn hond aan een riem 
heeft of hoe vaak iemand door rood loopt. Dat kan daar vastgesteld worden door een van de bijna 
tweehonderd miljoen videocamera’s met gezichtsherkenning. 
 
Ik word hier onrustig van! En het feit dat ik er donderdagochtend in mijn krant niets over kon vinden, 
bracht daar bepaald geen verandering in en bevestigde voor mij weer eens dat de mainstream media 
in handen is van de Elite. Alles wordt ons op een achterbakse manier via achterkamertjes en geheim-
zinnige bijeenkomsten door de strot geduwd en als we niet uitkijken, leven we straks in een soort 
‘China 2.0 in de Lage Landen’ en zijn we onszelf en daarmee onze toekomstige generaties kwijt!  
 
Tekst: Leo Singor 
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Een open brief aan Hugo over geloof en ge-

rechtigheid 
 

Beste Hugo, 
 
We kennen elkaar niet persoonlijk, dus ik zal me even heel kort voorstellen. Mijn naam is Leo Singor 
en ik zag, op drie maanden min drie dagen na, twaalf jaar eerder het levenslicht dan jij; namelijk op 23 
december 1965. Ik ben sinds 1991 met vallen en opstaan zelfstandig (marketing-)ondernemer en ver-
dien sinds de zomer van 2018 mijn brood met het schrijven van artikelen voor het MKB in Nederland. 
Sinds mei 2020 schrijf ik daarnaast privé veel overheid kritische artikelen die ik dan weer her en der op 
Facebook plaats. Het zou zomaar kunnen dat je er één gelezen hebt, want sommige gaan nogal viral. 
Als dat zo is, weet je ook wat ik van het beleid van jou en je kompanen vind. Al die tijd heb ik, vanuit 
mijn principe dat je ieder mens in zijn of haar waarde moet laten, mijn uiterste best gedaan om niet 
via een open brief op de man te spelen. Maar Mark en jij maakten me het soms wel heel moeilijk om 
dat vol te houden! De manier waarop jullie het volk toespreken tijdens de persconferenties, is over het 
algemeen tenenkrommend. Ken je de uitdrukking ‘Zo glad als een paling in een emmer snot’? Daar 
moet ik vaak aan denken tijdens jullie optredens. Verder is het heel duidelijk dat jullie het volk niet 
echt serieus nemen, want het lijkt bij tijd en wijle wel of jullie het tegen een groep kleuters hebben. 
Maar sinds jouw optreden bij Family7 op donderdag 14 oktober jongstleden kan ik niet anders dan 
breken met dit principe en voel ik mij toch genoodzaakt om je deze open brief te schrijven. Ik stuur je 
een uitgeprinte versie per post via het adres van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
in Den Haag. Vind ik wel zo netjes ten opzichte van jou. 
 
Ik kom zo uitvoerig terug op dat optreden van je, maar wil je eerst nog even complimenteren met je 
gevoel voor public relation. In mijn ogen ben jij ‘Mister PR’ himself en geloof mij, dat mag je als een 
compliment beschouwen uit de mond van iemand die al vijfendertig jaar werkzaam is in de marketing. 
Het is alleen jammer dat je het totaal verkeerde product verkoopt, waardoor ik juist weer kotsmisselijk 



 

 
50 

word van datzelfde PR-gevoel van jou. Toen je in 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en vicepremier in het kabinet-Rutte III werd, stond je introductie meteen als een huis! Ik was destijds, 
net als menig Nederlander, aangenaam verrast door jouw frisse verschijning en je hippe schoenen. Je 
leek me daarom ook een aanwinst voor de vaderlandse politiek, maar daar ben ik sinds het voorjaar 
van 2020 toch in rap tempo op teruggekomen.  
 
Tja… deze uitdrukking ken je zeker: ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. Een 
groot deel van de bevolking heeft dat nog niet in de gaten, maar de groep die het ziet groeit met de 
dag. Maar ik heb het vermoeden dat jij dat ook doorziet en daar zo je strategieën op aanpast. En dat 
brengt me dan weer bij je optreden op de christelijke familiezender Family7. Daar wringt voor mij 
namelijk de schoen, want ik ben zelf christen en vind sommige van jouw uitspraken, qua je beleid in 
combinatie met het christelijk geloof, méér dan tenenkrommend! Toen jij het vaccin in 2020 een keer 
als een ‘Godsgeschenk’ betitelde, had ik al de neiging om een open brief naar je te schrijven. Ik vind 
namelijk dat je dan wel hele grote woorden gebruikt en ik kan me sowieso niet voorstellen dat God de 
wereld opscheept met een experimenteel vaccin wat nog in de testfase zit en wat onnoemelijk veel 
meer slachtoffers eist dan jij ons wilt doen geloven. Ik kon me toen nog net bedwingen en als je het 
qua geloof daarbij gelaten had, had ik je misschien nooit een open brief geschreven. Maar nu moet ik 
wel! 
 
Ik vraag me sowieso af hoe het met jouw geloof en je bijbehorende gevoel voor gerechtigheid zit, want 
je neemt het duidelijk niet zo nauw met de waarheid. Dat je een kopstuk van het CDA bent, zegt mij 
niets, want in mijn beleving had jouw partij de C van Christelijk er jaren geleden al vanaf moeten halen. 
En sinds jij met Mark aan het roer staat van BV Nederland, kan de D van Democratisch er ook wel 
vanaf! Lekker kort: alleen nog de A van Appèl. Dat staat voor ‘iemand iets dringend verzoeken’ en jij 
doet samen met Mark al bijna twee jaar niets anders richting het Nederlandse volk, waarbij ‘dringend’ 
wel vervangen moet worden door ‘dwingend’.  
 
Ik zal je uitleggen waarom je optreden in het programma ‘Uitgelicht!’ van Family7 mij zo stoorde. Even 
voor de andere lezers: Het betrof een uitzending waarin Hugo kijkersvragen beantwoordde over de 
Coronapas in combinatie met de Eindtijd. 
 
Zo gesloten en ongemanierd als jij je opstelt wanneer je in de Kamer geconfronteerd wordt met kriti-
sche vragen en opmerkingen, onder andere door dan uitgebreid met je mobiel te spelen, zo open en 
beleefd stelde je je hier op. Je ging er echt voor zitten en het was duidelijk dat je een missie had, 
namelijk de harde kern van christelijk Nederland over de streep trekken. Weer dat gevoel voor PR hè? 
Knap hoor! Ik heb alleen het vermoeden dat je strategie deze keer niet gewerkt heeft. Want op het 
moment van schrijven is de YouTube-versie van de uitzending ruim vijfennegentighonderd keer beke-
ken, waarbij je van eenenvijftig mensen een duimpje omhoog hebt gekregen, terwijl honderdtachtig 
mensen hun afkeuring laten blijken met een duim omlaag. Dat is meer dan vijfenzeventig procent 
Hugo! 
 
In het begin word je direct al geconfronteerd met het feit dat we je blijkbaar niet op je woord kunnen 
geloven, omdat veel kijkers zich afvragen waarom de Coronapas ingevoerd is, terwijl jij ons verzekerd 
had dat dat niet zou gebeuren. Je antwoord is even simpel als doeltreffend: omdat het volgens jou 
nodig is. En zonder erop terug te komen waarom je van gedachten veranderd bent, overspoel je de 
presentator en de kijker vervolgens met een brij van woorden waaruit moet blijken dat de Coronapas 
nodig is, omdat gevaccineerden volgens jou wel veilig bij elkaar kunnen komen, maar ongevaccineer-
den het virus juist weer zouden verspreiden. Maar daarbij ‘vergeet’ je te vermelden dat er momenteel 
juist een enorme toename in de Nederlandse ziekenhuizen is van gevaccineerde Coronapatiënten, 
waardoor jouw ‘verdeel-en-heers-tactiek’, waarmee je de noodzaak voor de pas in de schoenen van 
de ongevaccineerden probeert te schuiven, totaal geen hout snijdt.  
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Die woordenstroom-tactiek van jou is inmiddels berucht en pas je ook standaard toe tijdens de pers-
conferenties, waardoor jouw redevoeringen bijna hypnotiserend werken. Maar tot mijn grote vreugde 
constateer ik dat die tactiek toch links en rechts scheurtjes begint te vertonen.  
 
Als de presentator vraagt of je weer zo snel mogelijk van de Coronapas af wil, antwoord jij positief 
bevestigend, terwijl je notabene bezig bent met een onderzoek naar de mogelijkheid om het zoge-
naamde CO2-budget ook aan diezelfde pas te koppelen. Hoe kun je dan met droge ogen beweren dat 
je er zo snel mogelijk vanaf wilt? Je zegt zelfs letterlijk: “Hij is zo tijdelijk als wat!”, waarna je ongevraagd 
benadrukt dat er vanuit de overheid gezien geen enkel ander belang is dan de volksgezondheid. Ik heb 
in mijn leven geleerd dat wanneer mensen uit zichzelf nadrukkelijk gaan verkondigen dat ze ergens 
geen enkel belang bij hebben, er vaak sprake is van het tegenovergestelde. Maar dat even terzijde. 
 
Om aan te geven wat jouw criterium is voor de handhaving van de pas, haal je je stokpaardje er weer 
bij, namelijk de overbelaste zorg en zeg je dat de pas gehandhaafd blijft, zolang hier in jouw ogen 
sprake van is. Je durft vervolgens te beweren dat die overbelasting veroorzaakt wordt door alle onge-
vaccineerde Nederlanders, maar jij weet heel goed dat de regering de afgelopen tien jaar zoveel be-
zuinigingen in de zorg heeft doorgevoerd, dat die bij het minste of geringste al overbelast raakt. En 
dan heb ik het nog niet over al die zorgmedewerkers die zich bij de eerste de beste snottebel moeten 
laten testen en dan officieel met Corona thuiszitten, terwijl ze misschien alleen maar een beetje ver-
kouden zijn. Jij weet tenslotte ook dat die testen onbetrouwbaar zijn. Toch?  
 
Dan vertel je dat we dankzij de vaccinaties verlost zijn van maatregelen als gesloten scholen en de 
Avondklok, maar dat de rest van de maatregelen, waaronder de Coronapas, nog niet afgeschaft kun-
nen worden, omdat er nog teveel ongevaccineerde mensen zouden rondlopen. Want, zo wil jij ons 
doen geloven, de ongevaccineerden gaan straks de ziekenhuizen overspoelen. Hoe kun je dat zonder 
gewetenswroeging beweren terwijl de IC’s vol liggen met gevaccineerde mensen die één, twee of zelfs 
drie maal een prik gekregen hebben? 
 
Op het moment dat de presentator aanhaalt dat tieners volwassen beslissingen moeten nemen aan-
gaande de Coronapas, waar sommigen van hen nog lang niet klaar voor zijn, antwoord jij met een 
droog “Is dat zo?”, om vervolgens te benadrukken dat juist die groep een hele grote rol speelt in de 
verspreiding van het virus. Volgens jou kunnen tieners heel goed hun keuze maken in deze materie, 
omdat ze onderweg zijn naar volwassenheid (…). Even voor de duidelijkheid Hugo: onderweg zijn naar 
volwassenheid betekent nog niet dat je volwassen bént. Daarom moeten we ze vrijwaren van sommige 
volwassen keuzes, zoals wel of geen experimenteel vaccin nemen wat nog in de testfase zit. En dat je 
er dan bijhaalt dat jongeren tenslotte ook een helm moeten dragen op hun scooter en dat ze voor hun 
achttiende geen alcohol mogen kopen, raakt kant noch wal. Want dat zijn twee zaken die júist voor 
hen bij wet bepaald zijn, omdat ze nog niet volwassen genoeg zijn om hier zelf de juiste keuzes in te 
maken. Dit is nu zo’n scheurtje in jouw hypnotiserende woordenstroom-tactiek. Ga daar vooral mee 
door.  
 
Op de vraag of we dit jaar aan de Coronapas vast blijven zitten, antwoord je dat je daar niet op vooruit 
kan lopen en dat je daar dus niets over durft te zeggen. Maar vlak daarvoor heb je nog gezegd dat er 
in jouw optiek nog veel teveel ongevaccineerden rondlopen, om de pas af te schaffen. En, maar daar 
laat je je in de uitzending niet over uit, je wilt de pas eigenlijk wel uitbreiden met een soort van kli-
maatonderdeel met betrekking tot de CO2-uitstoot. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat een 
meerderheid van de Tweede Kamer woensdag voor de uitzending heeft laten weten geen enkele 
moeite te hebben met de invoering van een Sociaalkredietsysteem naar Chinees model en jij weet heel 
goed dat de basis van deze pas daar ook uitermate geschikt voor is. Dus waarom zei je niet gewoon 
eerlijk dat we er voorlopig echt nog wel aan vastzitten?  
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Op de kijkersvraag waarom bij gevaccineerden de QR-code afdoende is en ze dus geen test hoeven te 
ondergaan, terwijl ze wel ziek kunnen worden, antwoord jij dat ze haast geen rol spelen in de versprei-
ding van het virus en dat ze zelf veel minder kans lopen om ziek te worden. Nogmaals, hoe kun je dat 
zonder blikken of blozen beweren als de IC’s vol liggen met gevaccineerde mensen? En ook jij weet dat 
er in Israël momenteel sprake is van een recordaantal besmettingen, terwijl het land wereldwijd lang 
als voorbeeld gezien werd vanwege haar snelle vaccinatiecampagne. Dan klopt er toch iets niet in je 
antwoord? 
 
Als je geconfronteerd wordt met het feit dat veel mensen, waaronder ondergetekende, beweren dat 
de Coronapas voor tweedeling in de maatschappij zorgt, reageer je op een manier die ik qua PR weer 
meesterlijk vind. Op onnavolgbare wijze leg je uit dat het tegenovergestelde juist het geval is; alsof de 
pas verbindend werkt. Je stelt dat door die pas de gevaccineerden en de ongevaccineerden weer veilig 
bij elkaar kunnen komen; uiteraard vanuit de gedachte dat de ongevaccineerden het probleem zijn en 
daarbij doe je net alsof de gevaccineerden niet meer ziek kunnen worden, laat staan dat ze op de IC 
terecht komen. Verder speel je ook nog even lekker in op het collectieve angstgevoel door te zeggen 
dat daardoor alle mensen, die anders vanuit een gevoel van onveiligheid thuis op de bank zouden 
blijven zitten, nu ook weer veilig naar het theater en de bioscoop kunnen. Je eindigt met de zin: “Juist 
om die tweedeling op te heffen, hebben we die Coronatoegangsbewijzen.” Briljant! De afgelopen an-
derhalf jaar is die tweedeling ontstaan door alle maatregelen van Mark en jou en dan leg je bij een 
vergaande maatregel, met onoverzienbare gevolgen voor ontelbare mensen, uit dat die genomen is 
om de tweedeling op te heffen die je zelf veroorzaakt hebt. Mijn complimenten Hugo. Zo had ik ‘m 
niet kunnen bedenken. Ik ben heel nieuwsgierig naar wie jouw spindoctor is.  
 
Vervolgens ratel je door over het feit dat de pas niet discriminerend werkt. Citaat: “Omdat je én getest 
én genezen én gevaccineerd naar binnen kunt.” Qua je eerste en je derde punt ga je daarbij heel ge-
makkelijk voorbij aan het feit dat er nu eenmaal mensen zijn die graag het totale zelfbeschikkingsrecht 
over hun lichaam behouden door niet alleen de vaccinaties te weigeren, maar ook de testen. Dat laat-
ste vanwege alle negatieve geluiden rondom diezelfde testen. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen, 
want daar ben jij absoluut van op de hoogte. Kun jij je voorstellen dat deze mensen, waaronder alweer 
ondergetekende, de pas daarom juist wél als discriminerend ervaren? We hebben vanuit zelfbehoud 
namelijk geen andere keus dan om nergens meer naar toe te gaan. Geloof mij, dat dóet wat met je 
leven! 
 
Ik vind je gezwam daarna over autogordels, rijbewijzen en het alcoholgebruik van jongeren dan weer 
niet zo snugger, want daarmee ontkracht je bovenstaand citaat. Maar nogmaals, ga daar vooral mee 
door. Het feit dat we zonder rijbewijs niet in een auto mogen rijden en dat autogordels verplicht zijn, 
wordt inderdaad door niemand als discriminerend ervaren Hugo, en iedereen, inclusief de tieners zelf, 
begrijpt echt wel waarom de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol een aantal jaren geleden 
vastgesteld is op achttien jaar. Dat is heel iets anders dan mensen ergens toe dwingen om tegen hun 
wil iets te ondergaan, waardoor ze bepaalde vrijheden terugkrijgen die tot voor kort nog vanzelfspre-
kend waren en buiten elke vorm van discussie stonden. 
 
Dan herinnert de presentator je aan je uitspraak in de persconferentie van 8 maart jongstleden, waarin 
je zei dat je ‘nul begrip’ hebt voor mensen die zich niet laten vaccineren. Vervolgens vraagt de man of 
jij snapt dat dit bij veel christenen verkeerd gevallen is en of je daar je excuses voor zou willen aanbie-
den. Ik zou het woord ‘christenen’ vervangen hebben door ‘mensen’, maar dat even terzijde. Desal-
niettemin schrok ik van je reactie: “Nee!”. Dat komt niet heel empathisch over hoor. Maar dan ga je 
wel weer slim verder door je werkbezoeken aan verpleeg- en verzorgingstehuizen aan te halen en de 
nadruk te leggen op al het leed wat je daar gezien hebt. Dan doe je qua geloof weer een hele span-
nende uitspraak: “Nou hebben we met elkaar de mogelijkheid om dat leed te voorkomen. En ik zou 
hier zeker durven zeggen: dat is een van God gegeven mogelijkheid om dat leed te voorkomen. En dat 
je daarvan geen gebruik zou willen maken… daar heb ik inderdaad eigenlijk maar heel weinig begrip 
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voor!” Je durft wel hoor Hugo…, want ik noem dit manipulatie. En als iets níet van God is, maar wél 
van zijn tegenstander… Afijn, vul zelf maar in.  
 
Dan ga je nog een stap verder als de presentator stelt, en ik citeer: “U zegt ‘Van God gegeven’, maar 
er zijn ook mensen die zeggen: ‘De overheid draagt mij iets op, maar boven die overheid staat nog een 
hogere Macht: God Zelf en daar luister ik naar’.” Jij benadrukt dan dat je naast je ministerschap ook 
Rotterdammer, vader en medegelovige bent en dat je vanuit de wetenschap over Gods voorzienigheid 
begrijpt waarom mensen tegen vaccinatie kunnen zijn, om direct weer te benadrukken dat jij het heel 
anders ziet en dat het volgens jou een invulling is van diezelfde voorzienigheid van God, omdat Hij erin 
voorzien zou hebben dat wij als mens het talent hebben om het vaccin te ontwikkelen. Daarbij ga je 
uiteraard weer voorbij aan het feit dat het om een experimenteel vaccin gaat wat nog in de testfase 
zit. En dan maak je het heel dramatisch door te stellen dat Hij dat zo bedoeld heeft om elkaars gezond-
heid en zelfs elkaars leven te beschermen (…). Sorry Hugo, maar hier ben je mij volledig kwijt en vind 
ik je weer behoorlijk manipulatief. God is soeverein en hoewel ik ervan uit ga dat jij weet wat dat 
betekent, leg ik toch even uit wat dat inhoudt: Hij oefent het allerhoogste gezag uit en is aan niemand 
ook maar enige vorm van verantwoording schuldig. En als jij je Bijbel goed kent, weet je dat God nooit, 
maar dan ook écht nooit (!), iets op de mensheid loslaat wat in een of andere vage testfase zit. Dus ik 
zou maar een beetje voorzichtiger zijn met uitspraken waarbij je eigenlijk stiekem op Gods troon gaat 
zitten.  
 
Word je niet raar van jezelf als je daarna zegt dat het een vorm van naastenliefde is, als je voor vacci-
natie kiest? Dan ga je wel ver hoor in je poging om de harde kern van christelijk Nederland over de 
streep te trekken. De manipulatie druipt ervan af! Namen we vóór 2020 de vaccinatie niet voor onszelf 
in plaats van voor die ander?  
 
Dan zeg je dat je nooit voor een indirecte vaccinatieplicht zou kiezen, terwijl dat juist is wat je nu inge-
voerd hebt. Want jij kan hele mooie verhalen ophangen en alle maatregelen heel goed in jouw straatje 
bagatelliseren, maar als minimaal zo’n twee miljoen mensen nergens naar binnen kunnen zonder toe 
te geven aan jouw eisen daarvoor, dan hebben we het wel degelijk over een indirecte vaccinatieplicht! 
Hoe wil je het anders noemen? 
 
Als de presentator opmerkt dat de mensen zich door jouw beleid gedwongen voelen om zich toch maar 
te laten vaccineren, noem jij weer op dat we allemaal het leed toch gezien hebben en dat we nu de 
mogelijkheid hebben om dat te voorkomen. Hoezo?! De ziekenhuizen liggen vol met gevaccineerde 
Coronapatiënten die geveld zijn door een van de vele vage varianten op het oorspronkelijke virus. Dus 
vertel mij nou eens hoe we al het leed kunnen voorkomen door ons te laten vaccineren, terwijl de 
gevaccineerden net zo ziek en besmettelijk kunnen worden als de ongevaccineerden.   
 
Wat ik niet begrijp Hugo, is het feit dat jij je uiterste best doet om de Nederlandse bevolking te over-
tuigen van de veiligheid van de vaccins, terwijl je daar feitelijk helemaal niets over kunt zeggen. Ik denk 
dat je je behoorlijk op het scherpst van de snede bevindt. Je beweert in deze uitzending dat de vacci-
naties geen enkele invloed hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen, terwijl er al maandenlang be-
richten de wereld ingaan over een toename van vrouwen met onregelmatige menstruatiebloedingen 
en, nog erger, miskramen. Hoe kun jij dan, helemaal gezien het feit dat alle vaccins nog steeds in de 
testfase zitten, volmondig beweren dat de vruchtbaarheid van vrouwen totaal niet in het geding is?! 
 
De wereldwijde toename van mensen met hartfalen na vaccinatie doe je ook af, zijnde iets heel uit-
zonderlijks wat volgens jou geen reden mag zijn om je niet te laten vaccineren. Terwijl ook daarover al 
maandenlang hardnekkig verhalen naar boven blijven komen. Je weet zelfs zeker dat het meer door 
het virus veroorzaakt wordt dan door de vaccins. Ik vraag me af waar je die kennis vandaan hebt, want 
ik hoor andere geluiden. 
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Op de vraag waarom ongevaccineerden een gevaar zouden zijn voor de gevaccineerden, antwoord je 
dan opeens tot mijn verbazing dat dat ook niet zo is, maar dat ze wel een gevaar zijn voor de toegan-
kelijkheid tot de zorg. En ja hoor, doende alsof er geen gevaccineerde Coronapatiënten in het zieken-
huis liggen, ga je opeens verkondigen dat je in het MCL in Leeuwarden gehoord hebt dat tachtig pro-
cent van de Coronapatienten daar niet gevaccineerd is wat een probleem oplevert qua uit te stellen 
zorg. Je gaat zelfs zover dat je de presentator aanspreekt op het feit dat wanneer hij een hartoperatie 
nodig heeft (…), dat misschien niet kan plaatsvinden omdat het bed ingenomen wordt door een onge-
vaccineerde Coronapatiënt die daar volgens jou niet had hoeven liggen als hij of zij gevaccineerd was 
(…). Hier had je duidelijk weer even last van een selectief geheugen en vergat je dat er momenteel 
behoorlijk wat gevaccineerde Coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Dan nog even terugkomend 
op je opmerking dat ongevaccineerden geen gevaar vormen voor gevaccineerden: waarom is de Co-
ronapas ook alweer ingevoerd? Dat was toch om ervoor te zorgen dat ongevaccineerden en gevacci-
neerden weer veilig bij elkaar kunnen komen? Je zei dit notabene zelf eerder tijdens het interview. 
 
Ik sla het laatste stukje van de uitzending over, omdat mijn brief wel héél lang begint te worden, maar 
daarbij ontkom ik niet aan de laatste drie minuten waarin de presentator aanhaalt dat deze tijd in de 
beleving van diverse christenen wel eens (het begin van) de Eindtijd zou kunnen zijn. Als je daar dan 
toch zit met een missie om de doelgroep van de zender over de streep te trekken, is het niet handig 
om dat te bagatelliseren op de manier zoals jij dat deed. Citaat: “With all the respect! Wát is dan dat 
Teken van het Beest?” Dat is nogal een laagdunkende uiting richting mensen die daar behoorlijk serieus 
mee bezig zijn Hugo. Vervolgens schakel je, zonder enig bruggetje, over naar de bescherming van de 
volksgezondheid met daarbij de opmerking dat wanneer je de huidige tijd in het teken van de Eindtijd 
stelt, je op een rare manier over de Bijbel praat. Daarna onderstreep je nadrukkelijk dat je een zoon 
van een dominee bent en dus gelovig opgevoed. Dan begrijp ik niet dat je het vreemd vindt als mensen 
nadenken over de Eindtijd, omdat het een wezenlijk onderdeel is van Gods plan met de wereld, wat 
duidelijk in de Bijbel beschreven staat. Dus hoezo ‘raar praten’?  
 
Vervolgens zeg je dat we ‘van Godswege’ de opdracht hebben gekregen om er voor elkaar te zijn en 
om elkaar te beschermen, zijnde ieders taak voor het leven. En alle maatregelen zijn daar volgens jou 
op gericht. Dat zijn prachtige woorden. Maar ten eerste vind ik het weer behoorlijk manipulatief hoe 
je subtiel jouw programma vanaf Gods troon verkondigt en ten tweede is het helemaal onze opdracht 
niet om elkaar hier op aarde te beschermen, hoewel we dat uiteraard wel doen als we de juiste hart-
gesteldheid hebben. Ten diepste vraagt God drie dingen van ons Hugo: Hem liefhebben boven alles 
wat ons lief is, onze naaste liefhebben als onszelf en het Evangelie verkondigen. En daarmee werken 
we wel aan bescherming, maar dan op een heel ander niveau! Want eenieder die dat gelooft en Jezus 
aanneemt als zijn of haar Redder, mag op grond daarvan weten gered te zijn voor de eeuwigheid.  
 
Ik laat het hierbij. Hier de link voor als je het nog eens wilt bekijken:  
https://www.youtube.com/watch?v=bFZjlHSBuSo  
 
Weet je Hugo, ik ga geen oordeel vellen over jouw geloof en hoe jij daarin staat. Wie ben ik?! Dat laat 
ik aan God over, die ons hart volgens mij veel beter kent dan wijzelf. Maar kijkend naar jouw handel 
en wandel heb ik wel zo mijn twijfels over jouw visie op gerechtigheid. De letterlijke betekenis daarvan 
is ‘Het handelen of behandeld worden volgens bepaalde normen aangaande wat recht en eerlijk is’. 
Daar zou ik met jou graag eens een heel goed gesprek over willen voeren. Maar dat zal er waarschijnlijk 
wel nooit van komen.  
 
Met een wakkere en vaccinvrije groet, 
 
Leo Singor  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bFZjlHSBuSo
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Linkenpagina 
 
Alle mogelijke informatie en linkjes, laatste nieuws en opinie, agenda, alle linken die wij hieronder ook 
noemen.  
https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/ 
Klik op het tweede tabblad  ‘startpagina’ https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/ 
en je komt op een pagina met alle nieuws, linken et cetera betreffende C19. 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
 
Maurice de hond  
Website: https://www.maurice.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A 
 
Tisjeboy 
Website: https://www.tisjeboyjay.com/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
Ninefornews 
https://www.ninefornews.nl/ 
 
Want to know 
https://www.wanttoknow.nl/ 
 
Frontnieuws 
https://www.frontnieuws.com/home/ 
 
Transitieweb 
https://www.transitieweb.nl/ 
 
CommonSense tv 
https://commonsensetv.nl/ 
 
Artsencollectief 
https://artsencollectief.nl/ 
 
Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
Café weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
 
De kleine activist 
website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
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Xandernieuws  
https://www.xandernieuws.net/ 
 
stopworldcontrol 
https://www.stopworldcontrol.com 
 
Pierre Capel 
Website: http://www.pierrecapel.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg 
 
Eindtijdnieuws 
https://eindtijdnieuws.com/ 
 
Eindtijdklok 
https://eindtijdklok.org/ 
 
Hallo Bewust Nederland 
https://www.hallobewustnederland.nl/ 
 
Freedom for All 
https://www.freedom-for-all.com/ 
 
Zelfzorg Covid19 
https://zelfzorgcovid19.nl/ 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie. 
https://bpoc2020.nl/ 
 
Dissident 
https://dissident.one 
 
Vrouwenvoorvrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q 
 
Onafhankelijke pers nederland 
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos 
 
LNN Media 
https://www.lnnmedia.nl/ 
 
 
World Unity 
https://www.worldunity.me/ 
 
 
Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino 
https://www.blckbx.tv/ 
 
Adem Vrij 
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkap-
plicht-af 

https://www.xandernieuws.net/
https://www.stopworldcontrol.com/
http://www.pierrecapel.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
https://eindtijdnieuws.com/
https://eindtijdklok.org/
https://www.hallobewustnederland.nl/
https://www.freedom-for-all.com/
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://bpoc2020.nl/
https://dissident.one/
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
https://www.lnnmedia.nl/
https://www.worldunity.me/
https://www.blckbx.tv/
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
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Wees de weerstand 
https://www.weesdeweerstand.nl/ 
 
Nieuwssite ‘Nooit.nl 
https://nooit.nl 
 
Site van Juglen Zwaan 
https://www.ahealthylife.nl/ 
tekort aan selenium en zink verergeren mogelijk verloop C19 
https://www.ahealthylife.nl/tekort-aan-selenium-en-zink-verergeren-mogelijk-verloop-covid-19/ 
 
Site van Mike Adams, the healthranmger 
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-
spread.html 
 
Site van Hulda Clark Therapie, Harm Valentijn 
Interessante Nieuwsbrieven & Artikelen 
www.huldaclark.tk 
 
keuzevrijbijmij.nl wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd 
welkom bent, ook zonder test of vaccin. Wil jij ook in vrijheid blijven leven?  
https://keuzevrijbijmij.nl/ 
 
Snelle ontgifting van vaccinaties en testen  
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagne-
tisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo 
 
Met dank aan Hanna, onderstaande linkjes! 
Om nog eens te benadrukken en ervoor te waarschuwen dat de meeste alternatieve media tot de 
staats gecontroleerde oppositie behoren, is het nuttig om onderstaande link te gebruiken. 
Zelf heb ik een video gezien over het optreden van Huig Plug op het Binnenhof en was blij verrast dat 
Martin Vrijland over hem rapporteerde. Het gaat voor mij niet over die man, maar over het systeem 
van het inzetten van pionnen waar anderen achteraan kunnen gaan lopen. Dat weet Martin goed te 
verwoorden met zijn judasgeit. Dat optreden op het Binnenhof was absurd. Het zag er werkelijk heel 
idioot uit. Het leek een opgevoerd spel tussen de politici en Huig Plug die elkaar heel goed kennen, 
opgevoerd voor de kijkers thuis.  
Mensen stoor je even niet aan de persoonlijke aanvallen die Martin meestal onderneemt, maar kijk 
naar de feiten, naar hoe het spel gespeeld wordt. Doe er je voordeel mee. Wees op je hoede voor de 
geraffineerde middelen (zoals aardige, sympathiek overkomende mensen) die er gebruikt worden. 
Neem vervolgens overal afstand van, is mijn advies, en doe je eigen 'ding'. 
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/huig-plug-en-de-link-met-viruswaarheid-en-
blauwe-tijger-van-tom-zwitser-ooit-fan-van-de-noor-anders-breivik/ 
 
Dit is een héél duidelijke video. Hier kan niemand omheen. Wil je noodzakelijke kennis overbrengen? 
Dan is dit een heel geschikte video. Vertaald in het Nederlands! Dus het geluid kan ook lekker zacht.  
Dr. Young is aan het woord, af en toe onderbroken door Del Bigtree van Highwire, die altijd wat op-
gewonden is. Del Bigtree werd gecorrigeerd wat zijn ideeën over het begrip virus betreft. Tactisch 
gebeurde dat, niet meteen nadat Del het over virussen had. En daar was ik heel blij mee, want in zijn 
emotionaliteit valt Bigtree steeds weer terug op de ingesleten groef van de besmettingsmythe. Ook 
Stichting Vaccinvrij houdt helaas meestal de besmettingsmythe nog in stand. Maar deze video van 
Stichting Vaccinvrij duwt onze neuzen op de feiten van wat er wérkelijk gebeurt. En dat is buitenge-
woon ernstig. Ja, deze video moet beslist gezien, gehoord en gedeeld worden.  

https://www.weesdeweerstand.nl/
https://www.ahealthylife.nl/
https://www.ahealthylife.nl/tekort-aan-selenium-en-zink-verergeren-mogelijk-verloop-covid-19/
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-spread.html
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-spread.html
http://www.huldaclark.tk/
https://keuzevrijbijmij.nl/
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/huig-plug-en-de-link-met-viruswaarheid-en-blauwe-tijger-van-tom-zwitser-ooit-fan-van-de-noor-anders-breivik/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/huig-plug-en-de-link-met-viruswaarheid-en-blauwe-tijger-van-tom-zwitser-ooit-fan-van-de-noor-anders-breivik/
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https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-de-grotere-bedreiging-grafeenoxide/ 
 
Bill Gates’ GAVI   publiceerde op 22-apr-2021 een artikel getiteld “The next pandemic: Marburg?”.  
er zijn de afgelopen maanden talloze mainstream media-artikelen verschenen waarin een aanstaande 
dreiging Marburg werd benadrukt en waarin werd verwezen naar de WHO. 
Aanleiding voor onderstaand artikel op LewRockwell.com is een dreigement van het door Bill Gates 
gesponsorde GAVI-instituut, dat de volgende golf wel eens het gevolg van een ander virus zou kunnen 
zijn: het MARBURG-virus; nooit geïsoleerd of aangetoond, maar blijkbaar toch bestaand. Een weer 
geheimzinnig sprookje dus, maar als u het artikel leest, kunt u weten wat ze zouden KUNNEN doen om 
het sprookje werkelijkheid te laten worden. 
Het sleutelwoord is Grafeenoxide in de huidige injecties (ook in de griepspuiten), met als bijwerking 
bloedstolsels en bloedingen, gepaard gaande met griepverschijnselen als koorts en spierpijn. Dat zijn 
exact de bijwerkingen van het Marburg-virus, zegt men. En weer zal de PCR-test gebruikt worden om 
dit zogenaamde oude, dus nieuwe gevaarlijke virus aan te tonen. 
Er is ook al een oplossing in de vorm van het RIVax-vaccin voorhanden, wonderbaarlijk genoeg. Als u 
leest wat daarin zit, dan kunt u op uw klompen aanvoelen dat als u zich hiermee (Ricine!) laat volspui-
ten, het einde verhaal wordt. Er is over nagedacht. Bill Gates heeft ons gniffelend al eens gewaar-
schuwd voor de volgende, de “NEXT ONE”, weet u nog? (zie eventueel korte video op de site) 
Ricine is een bepaald lectine en een zeer krachtig toxine geproduceerd in de zaden van de ricinusolie-
plant. Ricine is zeer giftig bij inademing, injectie of inname. Het werkt als een toxine door de eiwitsyn-
these in het algemeen (dus ook van het spike-eiwit) te remmen. Op deze manier worden we van het 
ene in het andere moeras geduwd. 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/09/30/het-marburg-virus-als-endlosung/ 
 
Dit filmpje is weer heel essentieel. Het toont aan dat virologie onzin is, een pseudo wetenschap die 
eigenlijk nergens op slaat. De virologie kan in zijn geheel in de prullenbak. 
Het wordt heel duidelijk uitgelegd. Maar het is wel even wennen om naar het accent van de Neder-
landse vertaling te luisteren.  
Het onderzoek en de uitleg is afkomstig van Stefan Lanka, een betrouwbare wetenschapper; een échte 
wetenschapper, wel te verstaan. Hij laat regelmatig van zich horen. 
https://rumble.com/viafr5-totale-ontmaskering-van-virologie.html 
 
 
 
 
 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-de-grotere-bedreiging-grafeenoxide/
https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/marburg
http://lewrockwell.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricin
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/09/30/het-marburg-virus-als-endlosung/
https://rumble.com/viafr5-totale-ontmaskering-van-virologie.html
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Vier seizoenen: Het ‘Wilde’ Genieten 
 
Verschenen zijn inmiddels:  
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene infor-
matie; het overgrote deel van het boek bestaat uit re-
cepten.  
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram afgeme-
ten recepten, het zijn eerder handreikingen naar en uit-
dagingen tot hoe jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen 
en vruchten kunt gebruiken in de keuken.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief verzend-
kosten. 
 

Doorlopende aanbieding: 

• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter en twee kaartensets 
B, C of D van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80) 

• 1 boek met kaartenset B, C, of D voor € 34,95 (i.p.v. 39,95) 
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze kan na-
melijk enorm variëren. PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.  
Kijk op onze site project7-blad.nl of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie. 
 

Colofon 
Redactie:   Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker 
Teksten en foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Leo Singor, Hanneke Reitsma en dank aan 

de anderen voor ingestuurde linken en stukken 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

(Barbera Smit) 
Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl   

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Interesse in starten GVL-locatie of spreken voor GVL-locatie  
(Barbera Smit) 

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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