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Van de redactie
Juni 2017. De afgelopen 2 weken
is de zomer ingetreden. Warm en
zonnig weer.
Officieel is het nog lente.
Metereologen laten de zomer
echter al op 1 juni beginnen.
De zomer is nu eerder begonnen.
Al in mei noteerden we dagen van
rond de 30 graden.
In alles merken we dat we het
zomerreces gaan naderden. Nog
een maand volop activiteit
rondom de Gezond Verstand
Lezingen. Maar dan komt toch
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echt even de zomerpauze. We zien het aan de agenda die we hieronder geven. We zien het
aan het aantal posters die we, inmiddels gewoontegetrouw, in de nieuwsbrief opnemen. Het
aantal posters neemt af.
Maar ook in het zomerreces zien we dat er activiteiten door blijven gaan. M.n. op het gebied
van de door Project 7-blad
georganiseerde wandelingen. Maar er is
ook een locatie die begin juli nog een
lezing organiseert.
Deze 1e nieuwsbrief van juni zit nog
bomvol. Nog altijd een nieuwsbrief van
rond de 40 pagina’s. Het laatste half jaar
hebben we de nieuwsbrief steeds groter
qua formaat zien worden. Er is veel te
melden. En dat doen we dan ook met
volle overgave.
Locatie-, studiegroepen-, wandelende
studiegroepen- en sprekersbijdragen. De
2 vaste columns, van Bert en Ellen en
deze keer ook weer een column van Arie
de Groot. Arie gaat eens dieper in op het
leven van de mier!
We hebben aandacht voor de klaproos.
Er is aandacht voor de ‘slimme meter’.
Lees het, waarschuwingen zijn op z’n
plaats en locatiehoudster Helma
Ballemans (locatie Culemborg)
waarschuwt nogmaals, nu via een
ingezonden brief in de Culemborgse
Courant, welke we in deze Gezond
Verstand Lezingen nieuwsbrief opnemen.
En er is aandacht voor de plant
vrouwenmantel en natuurlijk ontbreekt Anneke niet met een heerlijk thee, nu van de vlier,
een plant die al zeer lang bekend staat om zijn genezende en (zeer) gezonde eigenschappen.
Pluk een bloemscherm, doe ‘m in iets afgekoeld kokend water, laat 10 minuten trekken en
drink het. Vul eventueel aan met een beetje honing als het water iets verder afgekoeld is.
Echt, het is een weldaad voor je…….
Veel leesplezier!

Agenda lezingen:
Lezingen juni 2017
: http://www.project7-blad.nl/page29.html
Lezingen september 2017: http://www.project7-blad.nl/page33.html

3

Kort maar krachtig…
De nieuwsbrief voor de Gezond Verstand Lezingen is al enige tijd behoorlijk van
omvang.
Daar hoeven we geen moeite voor te doen en Wim en Ellen, zij zijn samen de
redactie en samenstellers
van deze nieuwsbrief,
zien alles voorbijkomen
wat binnen 7-blad het
vermelden waard is.
Of dat nu om een GVLlocatie/lezing gaat of een
nieuwe studiegroep, een
incidentele wandeling, niets
ontgaat hun.
We verwelkomen locatie
Panningen, we
verwelkomen de
‘Wandelende studiegroep’
in Drenthe; daarmee is de
stand op 20 – 20.
Oftewel: er zijn 20 GVLlocaties waar lezingen op de agenda staan en er zijn 20 studiegroepen, waarvan 8 die
wandelen langs ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen en 12 die bij elkaar komen op
een vaste locatie en meerdere onderwerpen de revue laten passeren.
Er zijn deelnemers met extra interesse voor de ene variant of voor de andere maar ook voor
beiden.
Alle groepen draaien minimaal zesmaal per jaar een middag en de GVL-locaties maandelijks.
En… zo is er heel veel in beweging…
Wie extra informatie wenst omtrent de studiegroepen kan dit aangeven via een mailtje. Dan
krijg je steeds de bijgewerkte gegevens op een rij, alle groepen verdeeld over het land.
Daar krijg je regelmatig ook andere interessante informatie bij aangeleverd.
Voel je welkom.
Geef wel even aan dat je de mails wenst omtrent de ‘studiegroepen’. Overigens zenden we
deze ook geheel vrijblijvend.
De reacties zijn dat men blij is gelijkgestemden te ontmoeten, samen kennis te delen en het
is gewoon heel gezellig wat ook een belangrijke tegenpool is in deze malle wereld.
We delen graag positieve informatie die men thuis direct kan uitvoeren, dan zorg je samen
voor een direct waarneembaar resultaat.
Informatie voor in de keuken, de tuin, het huishouden, op het gebied van persoonlijke
verzorging, de geneeskrachtige kant van planten, kortom: laagdrempelig verspreiden we
samen op jaarbasis heel veel.
We gebruiken ons ‘Gezond Verstand’, we blijven nuchter en alles moet kloppen, oftewel we
streven naar 100% puur, ambachtelijk en eerlijk.
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Surhuizum net gestart…
Recentelijk startte Richard Hoofs locatie Surhuizum op in Friesland.
Drie sprekers helpen met het opstarten van de GVL-locaties, namelijk Richard Hoofs, John
Breukels en Nick van Ruiten.
John Breukels zal van zich laten horen op de nieuwe locatie Panningen in september en
oktober.
Wie in Friesland John Breukels wil beluisteren nodigen wij op 9 juni uit op locatie Ried.
John hoeft deze locatie niet ‘op te starten’, want ik heb al jaren ervaring met het draaien van
een locatie,
maar het is
wel heel
leuk John in
Ried te
ontvangen.
De
‘opstarters’
zoals wij ze
noemen,
puur om
een nieuwe
locatie niet
te laten
zwemmen en extra aandacht te geven, zijn altijd twee maanden achter elkaar aanwezig op
een nieuwe locatie.
Daarna komen sprekers die door de locatiehouders worden uitgenodigd.
Sommige locaties die via een herstart terugkomen krijgen meteen de vrijheid de eerste
avonden zelf in te vullen zoals locatie Stadskanaal, Bergeijk (tijd geleden Eersel), want soms
stopt een locatiehouder op een moment dat dit voor hem of haar het beste is.
Dat kan zijn wegens familieomstandigheden, huis te koop en verhuizen of wat er maar in een
mensenleven voorbij kan komen, dat extra aandacht/energie vraagt.
Maar als iemand zich weer bij ons aanmeldt na verloop van tijd dan gaan we weer op de
oude voet verder.
Geniet van deze nieuwsbrief, pik eruit wat je interesse heeft, meld je per mail bij mij aan als
je wilt weten wat al die studiegroepen nu uitspoken die het alleen maar supergezellig
hebben en blij zijn met dat wat men deelt.
Hartelijke groet, tot over twee weken, voel je welkom mij te mailen voor die extra informatie
die je ook krijgt als dat je interesse heeft zonder dat je ‘morgen’ aanwezig bent bij een
groep.
O ja, woensdag 7 juni, gaan we een superleuke dag beleven in de kop van N-H.
We starten namelijk in Stroe (bij Den Oever) met een nieuwe ‘Wandelende studiegroep’.
Deze groep gaat op woensdagen draaien en ‘onze’ eigen Marja Frederiks is daar de
gastvrouw van.
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Deze eerste keer ben ik ook aanwezig en het bijzondere van deze groep is dat honden ook
welkom zijn. Niet hondenbezitters mogen uiteraard ook meedoen, alleen zullen zij de
viervoeters moeten accepteren.
Deze groep is zo ontstaan omdat er ook hondenbezitters zijn die hun hond graag
meenemen.
Voor wie niet weet wie Marja is, Marja is ‘onze’ hulp op de achtergrond.
Marja zorgt voor het bijwerken van de mailbestanden van de GVL-nieuwsbrief en die van
Project7-blad.
Daarnaast verzorgt zij nog enkele
klusjes en in het verleden stond zij ook
met ‘wildplukwandelingen’ op onze
agenda.
Sinds zij weer een hondje heeft en zij
ook ervaart dat ze met het dier niet
overal kan verschijnen is het idee
ontstaan een groep te laten draaien
waar honden wel welkom zijn.
We maken van de nood een deugd en
met Project7-blad kun je dus alle
kanten op, soms ook de goede
.
Opgeven voor woensdag 7 juni bij
Marja: marja@project7-blad.nl
Wie meer informatie wenst omtrent
alle groepen: anneke@project7-blad.nl
Kijk voor de lezingen via locaties,
wandelingen via ‘onze’ wildplukgidsen,
middagen via studiegroepen en
wandelingen bij de ‘Wandelende
studiegroepen’ op de agenda van
www.project7-blad.nl
Alles is terug te vinden en bij vragen,
mail mij ook
Anneke
Gaasterland 3 juni 2017
anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
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Sprekersbijdrage – Yvonne Oostrom
Lezing: Energieker leven door zacht werken
door: Yvonne Oostrom, erkend Zacht-Werkencoach

We kunnen er niet omheen: tegenwoordig heeft iedereen het druk. Met werk, het
gezin, sporten en sociale contacten houd je veel ballen tegelijk in de lucht. Er is
altijd iets te doen. Je verantwoordelijkheidsgevoel en sterke betrokkenheid bij
anderen wordt zeer gewaardeerd. Je doet het met liefde en uit
enthousiasme ga je vol gas. Om daarna uitgeput neer te ploffen. Niet één keer. Nee, telkens
weer opnieuw want het werk is nooit klaar. Je bent ervan overtuigd: iedereen heeft het druk
en zo ben je nu eenmaal.
Ondertussen spelen je fysieke klachten regelmatig op. Klachten als hoofdpijn en
gespannen spieren in je nek of schouder. Je kaken staan strak op elkaar, zonder
het echt te merken. En je voelt je ‘s morgens al moe als je opstaat.
Ook mentaal wordt het steeds zwaarder. Je bent prikkelbaar zodra je
vermoeidheid toeneemt en vindt het steeds lastiger worden om keuzes te
maken. De drukte en stress in je werk en leven hebben een negatieve invloed op je
gezondheid. Je lichaam geeft op allerlei manieren aan dat het zo niet langer door kan
gaan. Maar liefst 1:7 heeft al een burn out! Je wil wel dat het anders kan, maar hoe?
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Er is een methode die je leert anders te kijken én te werken: Zacht Werken.
Het leert je je leven anders te organiseren. Op een manier die bij jou past en
met aantrekkelijke resultaten. Met Zacht Werken ontdek je veel over je
grenzen bepalen, je zombiegedrag en je energielekken. Je leert beter te
luisteren naar je energie en daar ook rekening mee te houden. Door zacht te
werken en slim om te gaan met je tijd en energie kun je op een ontspannen
manier bergen werk verzetten. Er is meer balans in je leven, met minder stress
en meer tijd voor wat je leuk vindt om te doen. Zacht Werken is een manier
van leven waarmee je er zelfs nog beter voor een ander kan zijn. Zonder jezelf
tekort te doen en zonder risico op een burn out.

In deze lezing ga je ontdekken:
- waar jouw lijf laat merken dat je te hard werkt;
- waar jouw energie weglekt;
- hoe jouw energiestroom te sturen is.
Zodat het voor jou persoonlijk duidelijk wordt waar de
winst zit en jij daar direct van kan profiteren. Want hard
werken en gestrest zijn… Dat kan anders!
Yvonne Oostrom
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Buurtvereniging
Dat was gezellig!

Vrijdagavond, 26 mei, op een mooi erf ergens in
Friesland 17 dames en heren mogen rondleiden
en hen informatie gegeven over 'wilde' groenten,
kruiden en eetbare bloemen maar er kwamen
ook diverse eetbare tuinplanten, bomen en
struiken 'voorbij'.

De geïnteresseerden waren allen lid van de
plaatselijke buurtvereniging en de gastvrouw en
gastheer zijn al langer bekend met onze
activiteiten.

Sterker nog: de 'Wekelijkse recepten' die wij
gratis verzenden aan liefhebbers die hier prijs op
stellen konden de aanwezigen aanschouwen,
netjes in een map zoals wij dat bedoelden

:)

Alles was
goed
verzorgd, gezellig en wij kijken terug op een gezellige avond.
En... ik kan weer nieuwe mailadressen invoeren, voor
nieuwsbrieven, informatie rond de studiegroepen en de
'Wekelijkse recepten'.

Foto's: Anneke Bleeker.
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Westknollendam Wandeling
Beste mensen...
Tot nu toe 3 aanmeldingen voor de
wandeling van groep 7-blad
Westknollendam voor zaterdag 10
juni!
Wil je een keer mee met een
wandeling, eetbare wilde planten
herkennen. In de natuur zijn. "Eco
intension" leren en over natuur
beleving???
Geef je nu op!

Deze zaterdag gaan we wandelen hier in de omgeving maar omdat het van mijn huis ook nog
een stukje is denk ik dat we beter bij het pontje kunnen afspreken.
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We gaan wandelen, verzamelen om 13.00 voor het pontje naar de Krommenie/ de Woudaap.
Wandelschoenen aan, neem water mee en evt. rugtas o.i.d.
Misschien komen we nog mooie kruiden tegen.
Tijdens het wandelen bespreken we eetbare wilde planten.
Ik weet op deze
route ook een
aantal hele mooie
geneeskrachtige
exemplaren die we
niet gaan plukken
want je ziet ze niet
zo veel maar wel
heel mooi om te
bekijken!
Monique doet een
cursus "eco
intention" en daar
gaat ze ons over
vertellen.
Ikzelf heb op de natuurgidsen opleiding een aantal leuke opdrachten over "natuur beleving"
geleerd en daar wil ik er graag een van doen.
Onderweg stoppen we om wat te eten en drinken.
Het belooft dus een wandeling, in de natuur, met extra inhoud te worden!
De omgeving van Molen de Woudaap is een oud polder gebied met veel water kanten en
weilanden, erg mooi.
Ook weidevogels zie je wel in dit gebied.
Van te voren aanmelden, via info@casanatura.nl
of stuur mij een mailtje met je vragen.

Patty van de Zilverlinde
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Project 7-blad Halle-Zoersel (B)
De eerste zaterdagmiddag te Halle-Zoersel waar Jouke Krabbenborg en Caroline
Verweijen de gastvrouwen zijn hebben we verschoven naar zaterdagmiddag 17 juni...
Zaterdagmiddag 17 juni ga ik naar hen toe om
de middag in te vullen, zoals we voor 6 mei op
de agenda hadden staan.
De reden is dat we blijkbaar de 'verkeerde'
datum hadden geprikt omdat te veel mensen
dit weekend te maken hebben met
schoolfeesten en Communie.
In dit geval zeggen we... laten we dan goed
beginnen op 17 juni, de afstand van Friesland
naar nabij Antwerpen speelde daar nu wel
een rol bij.
Kleine groepen brengen grote dingen voort, maar als we vandaag buiten onszelf om met drie
of vier personen waren gestart, wetende dat meerderen interesse hebben is dat jammer.

12

Dus... nu verwacht ik een grote groep op 17 juni

:)

Op zaterdagmiddag 10 juni zijn we met de middag onder de vlag van Gezond Verstand
Lezingen in het kasteel van Schoten en zullen we aandacht besteden aan deze nieuwe
studiegroep in Halle-Zoersel, die een week daarna dus start.
De beide gastvrouwen kun je in Schoten ook ontmoeten.
Deze groep krijgt het net zo leuk als wij met elkaar in Alkmaar, Exmorra en Winsum.
Zeker weten!
Anneke
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Op de facebookpagina Kruidengeheimen van Andrea Bleeker
https://www.facebook.com/search/top/?q=kruidengeheimen informatie over de
plant Vrouwenmantel. Met toestemming plaatst de redactie dit in de Project 7-blad
Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief.

VROUWENMANTEL
Een veel voorkomende tuinplant (Alchemilla alpina,
Alchemilla vulgaris, Alchemilla mollis).
De naam verwijst naar het zachte, fluweelachtige,
mantelvormige blad, die een gelijkenis vertoont met de
zachte binnenkant van de baarmoeder. Alsof de natuur
ons duidelijk wil maken dat dit haar voornaamste
werkingsgebied is: Vrouwenmantel wordt namelijk al
eeuwenlang gebruikt voor klachten aan de vrouwelijke
organen.
- Vrouwenmantel helpt de hormoonhuishouding te
reguleren. Oftewel het kan kalmeren, pijnstillen,
bloed stelpen, weefsel herstellen en versterken, net
wat er nodig is!
- Het helpt klachten verminderen van menstruatie
(pijnstillend of bloedstelpend).
- Het helpt klachten verminderen bij PMS en
overgangsklachten.
- Bij ontsteking van de baarmoeder en eierstokken.
- Bij witte vloed.
- Het versterkt de spieren in de onderbuik; bij
blaaszwakte en baarmoederverzakking en bij zwakke
bekkenbodemspieren.
- Vrouwenmantel helpt kalk opnemen, bij ontkalking en in de overgang.
- Bij vaginale jeuk, wassen met vrouwenmantelthee.
- Het kruid helpt het lichaam na pilgebruik de
baarmoeder weer in een goede conditie te
krijgen.
- Goed om in te nemen vóór een zwangerschap,
maar…. mag tijdens zwangerschap NIET gebruikt
worden!!!
- Vrouwenmantel wekt de weeën op.
- Na de bevalling brengt het kruid de hormonen
weer in balans, werkt bloedstelpend en herstelt
de baarmoeder.
- Voorkomt baarmoederverzakkingen.
- Ter voorkoming van Post Natale Depressie
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Thee maak je van de bovengrondse delen (blad, bloem, stengel). Je kunt een kopje thee drinken
wanneer je acute klachten hebt, of
een kuurtje, elke dag een paar kopjes
van deze thee, maximaal 3 weken
achter elkaar.
LET OP: Er is nog veel meer informatie
over vrouwenmantel te vinden. Ik
raad je aan zelf ook op zoek te gaan
naar info!
LET OP: Regelmatig gebruik van
Vrouwenmantel kan in combinatie
met de anticonceptiepil leiden tot een
ontregeling van de menstruatiecyclus.
(De natuurlijke menstruatiecyclus
wordt ontregeld door de pil en
vrouwenmantel herstelt deze weer.)
Het is verstandig je te laten
begeleiden door een deskundige
wanneer je ernstige klachten hebt of wanneer je medicijnen gebruikt.
Andrea Bleeker
http://www.kruidengeheimen.nl
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Studiegroep Mussel (Gr.)
Dinsdagmiddag 4 juli...
Mussel in Groningen maar ook vlakbij Drenthe...
De eerste middag voor de nieuwe studiegroep te Mussel (Groningen) hebben we verschoven
naar dinsdag 4 juli.
Zelfde tijden, welkom vanaf 13.30 uur en
starten om 14.00 uur.
Naast dat we gaan kijken wat er zoals groeit en
bloeit wat eetbaar is gaan we samen buiten
'soep uit de natuur' koken in een ketel boven
een vuurtje.
We gaan uit van een paar ingrediënten die
Anneke mee zal nemen en verder laten we ons
verrassen en kijken we wat er aanwezig is aan
'wilde' groenten en kruiden.
Interesse in deze en/of andere middagen?
Je kunt de speciale mails ontvangen waarin alle groepen in een pdf op een rij staan.
Anneke@project7-blad.nl
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Ingezonden artikel voor Culemborgse Courant
(door Helma Ballemans, locatiehoudster Culemborg)

Slimme meter
Hier stond een foto van een ‘slimme meter’ met een uitleeseenheid
erbij.
Op last van het ANP (april 2022) moest deze worden verwijderd.
Boete voor ‘misbruik: € 306,00

Onlangs heb ik een brief ontvangen van netbeheerder Liander. Hierin bieden zij aan om mijn
meterkast kosteloos klaar te maken voor de toekomst. Dit houdt in dat er een slimme meter
wordt geplaatst, zo blijkt verderop in de brief.
Bij nader onderzoek heb ik besloten de slimme meter te weigeren, omdat er te veel haken
en ogen aan zitten.
Dit zijn de redenen om de slimme meter te weigeren:
1.Door de slimme meter kan de energierekening hoger uitvallen.
Netbeheer Nederland onderkent, na vragen van RTL Nieuws op 7 maart 2017, dat naar
schatting 850.000 slimme energiemeters die in Nederlandse meterkasten hangen meer
meten dan het daadwerkelijke verbruik. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van de
Universiteit van Twente (03-03-2017). Andere energiebronnen in huis, zoals bijvoorbeeld
opladers van mobiele telefoons, kunnen de meters beïnvloeden. De stand op deze
meterkasten kan tot zes keer hoger uitvallen dan het werkelijke energieverbruik. In dat geval
betaal je voor meer energie dan je daadwerkelijk gebruikt. Voor klachten over reeds
geïnstalleerde slimme meters heeft het radioprogramma TROS Radar op 11 maart 2017 een
meldpunt geopend.
2.Privacy: gegevens kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden.
De overheid kan zonder dat je daar weet van hebt onderzoeken wie in een bepaalde
woonruimte meer of juist minder energie verbruikt dan gemiddeld, op welke tijden energie
verbruikt wordt, met welke regelmaat en waarvoor. Deze gegevens kunnen een directe
administratieve verdenking laden op burgers zoals illegale onderhuur of samenwonen bij als
alleenstaanden geregistreerde bewoners. Lijkt dit onwaarschijnlijk? De overheid kan
bedrijven verplichten als verlengstuk van politie, justitie en veiligheids- en
inlichtingendiensten, alle klantgegevens waarover zij beschikken, aan te leveren.
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3.Criminelen kunnen op afstand gegevens in handen krijgen over je gedrag.
Een slimme meter verzendt gedragsgegevens via internet. Je loopt daarmee het risico dat
deze gegevens in handen komen van onbevoegde derden die deze gegevens kunnen
gebruiken, bijvoorbeeld om te weten te komen wanneer je van huis bent.
4.Gezondheid
Een slimme meter is een mini-zendmast in de meterkast. Er zijn duizenden
wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat draadloze technologie negatieve effecten
op de gezondheid kan hebben zoal slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en huiduitslag.

Bronvermelding: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl
Ingezonden door Helma Ballemans, Culemborg
(Helma is locatiehoudster van locatie Culemborg)
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Nieuwe wandelende studie(woensdag)groep
in Noord Holland
Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in N-H op diverse woensdagen per jaar.
Bij deze groep zijn honden welkom voor hen die hun viervoeter liever meenemen.
Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in N-H vanaf woensdag 7
juni...
Deze eerste keer start de groep bij Stroe (vlakbij Den Oever)
waar de zilte planten te bewonderen zijn.
De 'wandelende' groepen staan volledig in het teken van
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
De tweede 'wandelende' groep in N-H gaat starten en
minimaal op 6 woensdagen per jaar.
Bij deze groep mogen hondenbezitters die liever de trouwe viervoeter
meenemen hun vriendje mee laten lopen.
Ook niet-hondenbezitters zijn welkom,
alleen zij moeten de aanwezige honden
accepteren.

Marja Frederiks is de initiatiefneemster en op 7 juni zal
ik, Anneke Bleeker ook aanwezig zijn.
Waar we verzamelen zal nog bekend gemaakt worden en de
kosten zijn 10 euro. (Honden zijn onder en boven de wet, dus
gratis

:) )

We verzamelen in een horecagelegenheid, consumpties zijn voor eigen rekening en het is een
aanrader een lunchpakket mee te nemen.
Verzamelen vanaf 10.30 uur en we beginnen om 11.00 uur.
De middag duurt tot... net hoe het loopt, dat hangt van
de groep en de interesse af.
In de praktijk is dat meestal rond of na 16.00 uur.
Opgeven: marja@project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker.
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Locatie Schoten
-lezing Fred Neelissen
-lezing Johan de Cocker
Beste mensen met Gezond Verstand,
Zaterdag 10 juni verzamelen we weer in het Kasteel van
Schoten voor de volgende Gezond Verstand Namiddag.
Anneke heeft weer twee sprekers kunnen strikken voor een zeer interessante middag:
FRED NEELISSEN [Voormalig bio-energetisch tandarts]:
HOE HEILZAAM - kan een tweede mening zijn?
&
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JOHAN DE
COCKER [Deskundige op het
gebied van Ayurveda]:
AYURVEDA EN VOEDING Zelfs de beste (bio)voeding
kan ons ziek maken als die
niet bij ons past.
We beginnen stipt om 13:00,
maar je bent al vanaf 12:15
welkom in het kasteel.
We verwijzen naar de poster
voor de aankondiging van dit
evenement.
Jullie kunnen weer enorm
helpen door
deze aankondiging zo breed
mogelijk te verspreiden!
En jezelf natuurlijk ook zo
snel mogelijk aanmelden!!
Hartelijk dank alvast.
Tot 10 juni in het Kasteel van
Schoten!
Veel gezonde groeten,
Nick
nick@vanruiten
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Heerlijk en o zo eenvoudig...
Een paar trosjes vlier in een theepot en daar water overgieten (gekookt en even laten
betijen tot 85/90 graden, want net gekookt water slaat bloemen en kruiden, vers of
gedroogd, dood).
Even laten trekken en het resultaat is een heerlijke kop voorjaarsthee met een zomers
gevoel.
Anneke
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Extra – Column Arie de Groot
Mieren
Dag lieve mensen,
planten zetten zonlicht (fotonen) door middel van fotosynthese om in suikers. Ze “vangen”
dat licht via hun bladgroenkorrels en ze assimileren koolzuurgas en water daarbij tot
zuurstof en suikers
Bladluizen hebben net als mensen eiwitten nodig om te groeien. Maar in plantensappen
zitten juist weinig eiwitten, Daarom zuigen bladluizen veel plantensappen op, halen daar de
benodigde stoffen uit en scheiden de overtollige suikers weer uit (honingdauw).
Veel insecten benutten dit: onder andere de mieren.
Mieren zijn kolonie vormende sociale insecten.
Er zijn erg veel soorten mieren.
Maar degene in onze achtertuin is waarschijnlijk de zwarte wegmier ‘stoeptegelmier’, lasius
niger .
Een mier kan wel 6 jaar oud worden, een honingbij in de zomer maar 6 weken.
En de mierenkoningin kan 10 tot 20 jaar oud worden een honingbijkoningin 3 tot 5 jaar.
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Een mierenkoningin start na haar bruidsvlucht in juli / augustus alleen met haar nest.
De nieuwe koningin zoekt een plaatsje in de grond of in hout, zoals oude stronken of onder
een bloempot en onder de warme stenen van ons zonnig terrasje.
Daarom noemen we hem cultuurvolger.
De eerste larven voedt de koningin zelf, door in te teren op zichzelf, ze verbruikt daarbij ook
de nutteloos geworden vliegspieren.
Die eerste mierenwerksters zijn hierdoor klein en leven kort.
Mieren kunnen de temperatuur niet regelen voor de ontwikkeling van de larven, ze dragen
deze larven daarom steeds omhoog naar de warmte van de zon.
Vaak dragen ze de larven onder het deksel van mijn bijenvolken waar het lekker warm is.
Ook maken ze hoopjes met zand die
door de zon opgewarmd worden,
die vegen wij natuurlijk weer weg
want ‘foei wat een rommel.’
In de winter produceren ze een stof
waardoor ze een lager vriespunt
hebben en niet bevriezen.
De zwarte wegmier behoort tot de
eerste mieren die zich ergens
vestigen, hij is dus een pionier. Deze
kolonie word soms overgenomen
door de schaduwmier en deze
wordt dan weer overgenomen door
de glanzende houtmier. Zij doden
de oorspronkelijke koningin en
worden door de oorspronkelijke
mieren verzorgd maar na verloop van tijd bestaat de kolonie alleen nog uit nakomelingen
van de nieuwe koningin.
Mieren zijn echte opruimers wat bijvoorbeeld een wesp heeft laten vallen, de kop en
vleugels van een vlieg, nemen de mieren weer mee. Ze eten ook andere kleine prooien zoals
insecten en larven, maar ook rupsen en slakjes en ze ruimen een uit het nest gevallen
vogeltje ook op.
Als er te weinig te eten is eten ze hun mannetjes op en voeren ze ‘mierenoorlogen’ waarbij
ze de andere mieren opeten en de larven en poppen meenemen naar hun eigen nest.
En nu komt het probleem. Bij ons in huis is er eten genoeg voor ze, volop zoetigheid en het is
ook nog warm.
Maar als ze over het aanrecht lopen moeten ze natuurlijk dood …?
Mieren herkennen elkaar via geuren en ook de paden waarover ze lopen herkennen ze door
geur.
Er zijn planten waar mieren niet van houden zoals goudsbloem, afrikaantjes, lavendel,
bieslook, knoflook, munt, basilicum en dergelijke.
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Je kunt ook de
looppaden verstoren
door bijv.
afwasmiddel met
citroengeur er over te
spuiten of
met kruidnagels,
gesneden ui of
knoflook, watten met
chloor of azijn, munt
tandpasta, koffiedik
en dat soort dingen.
Of gewoon een
doorgetrokken
krijtstreep trekken
waar ze niet over
mogen of een
stopteken geven met
een koper muntje
Toch moet je dan nog steeds opbergen waar de mieren op afkwamen.
Geen bakpoeder, maïzena en dergelijke gebruiken want dat gaat gisten in hun maag
waardoor ze sterven.
Je kunt ook een pot met tuinaarde op het nest zetten. De mieren slepen hun larven in de
warme pot en die kan je dan verplaatsen. Ze dienen dan als voer in de voedselketen. De
koningin zit dan nog wel onder de grond maar je verminderd het aantal.
Mieren horen in de natuur, ± 20% van de planten hebben een mierenbroodje aan hun
zaden: een zoet aanhangsel vol oliën, vetten, suikers, eiwitten en vitaminen. De mieren
nemen deze zaden graag mee en helpen zo met de verspreiding ervan, vaak zijn dat planten
die vroeg bloeien zodat het zaad rijp is als er veel mieren zijn. Deze vroege bloeiers zijn weer
belangrijk voor mijn bijen (en ook die van anderen J ) en andere dieren.
Bijen hebben raten met honing en hommels maken ook potjes voer voor hun larven maar
mieren doen dit niet. Iedereen geeft alles wat hij heeft aan iedereen (wauw..) alle magen bij
elkaar vormen zo één grote sociale maag.
Andere dieren proberen daarvan mee te profiteren. Er leven daardoor erg veel soorten
“huurders” in een kolonie. Bijvoorbeeld de blauwtjes; dat is een vlindersoort die afhankelijk
is van mieren omdat de rups in het mierennest opgroeit .
Mieren worden zelf ook gegeten door bijv. spinnen en padden en ook meeuwen eten veel
mieren op tijdens de bruidsvlucht.
Mieren en bladluizen horen bij elkaar. De mier is soort boer, hij melkt de luizen, beschermt
ze, verplaatst ze soms en eet ze op als hij honger heeft.
De zwarte wegmier heeft soms paden onder de grond door naar een kolonie bladluizen.
Met al deze gangenstelsels zorgen ze voor de beluchting van de grond.
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De gele weidemier brengt de luizen onder de grond (wortelluizen) waardoor ze zelf niet
steeds boven
de grond
hoeven te
komen.
Mieren
betasten
elkaar steeds
en geven hun
eten door aan
elkaar het lijkt
erop dat de
bladluis daar
iets op
gevonden
heeft: De kont
van een luis
lijkt wat op de
kop van een mier, er zitten ook een soort voelsprieten op. De mieren trommelen op de rug
van de luis die dan een druppeltje vocht afgeeft.
Maar daar komen wij weer tussen want wij willen geen luizen in onze planten.
Maar hoe gevarieerder de fauna hoe beter het systeem zichzelf reguleert,
Daarvoor is wel een gevarieerde inheemse flora nodig!
Neem bijvoorbeeld de mussen. Het zijn zadeneters maar hun jongen worden gevoed met
onder andere bladluizen. Dus een haag waarin mussen mus zich verschuilen kan, in plaats
van een schutting, helpen tegen luizenoverlast, en oorwormen zijn ook opruimers, maar ze
worden soms bestreden omdat ze ook van onze bloemen eten. Maar als er veel luizen zijn
gaan ze volledig over op dat menu.
Door oorwormpotten in je tuin te plaatsen help je de natuur weer iets om het evenwicht te
herstellen en het ziet er nog leuk uit ook.
Hoe zou het zijn als wij zouden durven te leven als de mieren?
Iedereen zorgt daar voor iedereen.
Je word dan veel beter verzorgd dan je ooit voor jezelf zou kunnen doen.

Liefs Arie
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Wandelen met de (gratis) ‘wekelijks recept’ abonnees
En ik heb genoten :)
Dank aan alle aanwezigen!
Dat was een heerlijke middag :)
Afgelopen middag, zondag 21 mei, stond in het teken
van de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Wie ons gratis 'Wekelijks recept' ontvangt mag uit
één van de datums kiezen die wij aanbieden op een
aantal zondagmiddagen om als gast te komen
wandelen.
Dan geef ik een rondleiding langs van alles wat eetbaar is in de vrije natuur en genieten we
samen van de schoonheid in het bos en de kruidenwei te Rijs (Gaasterland).
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Deze middagen eindigen we bij Hotel Jans waar ieder op eigen initiatief koffie, thee of iets
anders bestelt, en de appeltaart is niet te versmaden, dus dat was ook nu weer genieten.
Zondagmiddag 9 juli is de volgende gelegenheid.
De deal is dat je wekelijks onze mail met gratis recepten
ontvangt, ook alweer gericht op 'wilde' groenten, kruiden en
eetbare bloemen.
Ook nu was het heerlijk met een gezellige groep, men kwam
overal vandaan, uit het zuiden van het land, net over de
grens uit Duitsland, uit Friesland maar ook niet uit eigen
omgeving, kortom een groep 'van heinde en ver'

:)

Vrijdagavond 26 mei
wandelde ik alweer, nu met een besloten groep bij iemand
thuis op eigen erf.
Ook dat is mogelijk en ook met onze andere
'Wildplukgidsen', dus wie nu op een idee komt en minstens
twaalf personen enthousiast weet te krijgen kan privéarrangementen afspreken.
Dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn en samen komen
we vast met één van ons tot een passende datum.
Foto's: Zondagmiddag 21 mei Anneke Bleeker

Klaproos
(papaver)
De klaproos kent een scala van (onder)soorten. Een bekende is de slaapbol, of papaver
somniferum, waaruit opium gewonnen kan worden, maar ook bekend is als sierplant. Wij
kennen een kweker die deze soort teelt voor (droog)bloemstukken.
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De meest gangbare soorten die we overal tegenkomen, vooral in bermen, zonnige plekken in
bossen en weiden zijn de bastaardklaproos, bleke klaproos, grote klaproos, ruige klaproos en
daarnaast ook nog de slaapbol.
In Nederland komt de Grote Klaproos (Papaver Rhoeas) het meest voor.
De klaproos kent een zeer groot
verschijningsgebied. In heel Europa,
tot hoog in Scandinavië aan toe, het
noorden van Afrika, Canada, de
Verenigde Staten, Mexico, maar ook
deels in Zuid-Amerika, Australië en
Nieuw Zeeland. Van oorsprong komt
de klaproos uit het Middellandse Zee
gebied. Verspreiding over Europa is
als vanzelf gegaan (m.n. in/vanaf de
Romeinse Tijd werd steeds meer over
grotere afstanden gereisd, het was
dus een kwestie van tijd om
verspreiding steeds verder te zien
komen), naar overzeese gebiedsdelen
is verspreiding door import gekomen.
De zaden (en eventueel planten)
werden door immigranten
meegenomen. De klaproos wortelt
dus makkelijk op andere
(cultuur)gronden en in andere
klimaten. Uitsluitend zon is een vereiste, het liefst veel zon.
De klaproos is een prachtige verschijning. De kleur rood van de bloemen springt direct boven
alle andere begroeiing rondom de plant uit. Een mooi en veelal feestelijk gezicht.
De zaden behouden lange tijd hun kiemkracht (tot wel 50 jaar en wie weet nog veel
langer….). Vele jaren kunnen de zaden onder de grond verborgen blijven, zodra ze meer aan
de oppervlakte komen ontkiemen ze om hun prachtige bloemen tentoon te spreiden.
De plant groeit overal, het liefst op wat zanderige grond, maar ook in wegbermen, op vaak
meer vette klei en/of veengrond, zien we klaprozen te kust en te keur. Kwamen klaprozen
vroeger veel voor in korenvelden, door de toenemende (chemische) bestrijding in/op/bij de
akkers van ‘onkruiden en andere ongewenste groei’ is de klaproos daar geheel verdwenen.
Jammer!
De plant heeft een voorkeur voor (zeer) zonnige plaatsen en we vinden de klaproos dan ook
minder of niet in de schaduw en schaduwrijke plekken.
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De bloeiperiode van de klaproos
vindt plaats in de maanden mei en
juni, maar ook in de maand juli en
soms augustus zien we de klaproos
nog in bloei verschijnen.
Met het schrijven van dit stukje
hebben we de eerste bloeiende
klaprozen gezien in de week van 13
tot 20 mei.
De klaproos is eetbaar en rijk aan
mineralen en vitaminen. Zoals
Anneke Bleeker altijd zegt: doe
over je salade wat bloemen of
bloemblaadjes. Het is gezond,
maar buiten dat, het staat
feestelijk, fleurt de maaltijd op en
het oog wil natuurlijk ook wat.
Combineer met bijvoorbeeld het
driekleurig viooltje,
paardenbloemen, enz., maar kan
natuurlijk ook solitair gebruikt worden als aanvulling/versiering.
Daarnaast kunnen een aantal klaprozen toegevoegd worden aan nagenoeg iedere
(gekookte/verwarmde) maaltijd. Wacht tot de kooktijd bijna klaar is en voeg toe.
Wij gebruiken klaprozen nog wel eens in de thee. Het water kleurt fantastisch mooi paars
(denk aan de kleur van het afgietsel van rode kool).
De thee verrijken met diverse kruiden (dat kan van alles zijn, van vlierbloesem,
lindebloesem, heermoes, bramenblaadjes, jonge blaadjes van de linde, noem maar op) en
een klaproos erin (1 bloem is voldoende).
De zaden van de klaproos zijn in maaltijden te gebruiken. Of over brood dat je zelf bankt,
gebruik het als maanzaad, dat van de slaapbol komt.
Over maanzaad vind je hieronder meer informatie.
Minder bekend is tegenwoordig dat de klaproos vroeger gebruikt werd voor geneeskrachtige
doeleinden.
M.n. werd de klaproos gebruikt als rustgevend middel en bij slapeloosheid. Het is ook goed
in te zetten bij kinderen.
Gebruik de bloem, neem een kop kokend water, laat even afkoelen, doe 1 of 2 bloemen in
het water, laat 10 minuten trekken en dan voorzichtig en rustig opdrinken. Voor gebruik mag
het geheel afgekoeld zijn (denk m.n. aan kinderen).
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Het verhaal gaat dat de Kelten de klaproos al gebruikten als rustgevend middel bij
huilbaby’s. De zaden, dan wel het sap van de plant, werd toegevoegd aan pap voor het kind.
Het kind werd rustig en sliep
er goed van.
Zaden, het sap van de plant,
en de bloemen werden verder
ingezet bij verkoudheid,
menstruatiepijn en koorts
(noot: koorts bestrijden is
doorgaans niet direct aan te
raden, want m.n. koorts zorgt
voor een versneld
genezingsproces in het
lichaam en koorts ruimt
vervuiling in het lichaam op).
Daarnaast werd de klaproos
ingezet bij hoesten, door de
slijmoplossende
eigenschappen, en het was
goed bij verkramping van de
luchtwegen. Ook bij kinkhoest
werden klaprozen als
geneeskrachtig kruid ingezet,
evenals bij ontstekingen in het
keelgebied (denk o.a. aan de
amandelen) en bij heesheid.
Gebruik nooit meer dan ca. 1.5
gram aan klaproosblaadjes per dag.

Recept hoestsiroop van klaproos
Als er veel klaprozen bij je in de buurt staan kun je
deze gebruiken voor het maken van hoestsiroop. Hier
volgt het recept.
Hoestsiroop van klaproos:
•
•
•
•
•
•

Overgiet 250 gram verse, gewassen bloemblaadjes
van de klaproos met een halve liter kokend water,
Doe het geheel in een schone (uitgekookte) fles en
sluit deze goed af,
Laat het een dag staan,
Voeg vervolgens 750 gram honing aan het geheel toe,
Verwarm het maar niet warmer dan 35 graden,
Meng het geheel zorgvuldig tot er een homogeen
geheel ontstaat.
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Maximale dosering is twee glaasjes siroop per dag.
Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskrachtvan-klaproos.html
Maanzaad zijn de zaadjes van de slaapbol of bolpapaver. Deze vrolijk gekleurde bloem groeit
her en der in het wild in Nederland. Het is een eenjarige plant die in verschillende kleuren
zoals oranje, rood en blauw voorkomt. In sommige landen mag deze bloem niet gekweekt
worden in de tuin want in het wild voorkomende soorten bevatten een piepklein beetje
verdovend middel. In Afghanistan worden cultivars gekweekt die grote hoeveelheden opium
bevatten. Deze worden niet gebruikt voor voeding. Daar wordt de harddrug heroïne van
gemaakt. Diverse zware pijnstillers worden ook gemaakt van de slaapbol; morfine, codeíne,
papaverine, laudanine en noscapine zijn allemaal producten die gemaakt worden van de
papaverbol. Afghanistan kent de grootste papaverteelt ter wereld, ondanks de oorlog die
het Amerikaanse, Britse en Nederlandse leger er voeren.
Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/107774-devoedingswaarde-van-maanzaad.html
Tot slot een mooi gedicht, gevonden op http://www.leesgedichten.nl/natuurgedicht/eetbare-bloemen-14913/
Er zijn bloemen die men kan eten
sommige mensen zullen dit al wel weten
Zoals klaprozen, madeliefjes, viooltjes
margrieten,tulpen en Oostindische kers
zo uit de natuur, lekker vers.
Eetbare bloemen zitten vol met vitamine C en D
al plukkend neem ik regelmatig veel
eetbare bloemen uit het wild met mij mee
Pinksterbloemen smaken pittig en lekker zoet
het eten ervan vind ik lekker en doet me goed.
In salades zijn deze bloemen prima te verwerken
en smaakt ook nog eens lekker wat men zal
bemerken
In een supermarkt zijn eetbare bloemen te koop
maar in de natuur vind je er meer, een hele hoop.
Zodra er eetbare bloemen in hun volle bloei staan
wandel en fiets ik om er weer naar toe te gaan
Dan eet ik ze, want ze zijn zo lekker van smaak
en verwerk ze dan in een salade die ik maak.
Ellen 2015
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Referenties en meer informatie:
https://www.tuinadvies.nl/artikels/klaproos_-_papaver_rhoas
https://www.slideshare.net/kruidjeles/les-40-klaproos
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-vanklaproos.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaproos
https://wilde-planten.nl/grote%20klaproos.htm
Wim en Ellen Pet

Column Ellen Vader
Op volle toeren...
En alweer één groot media-offensief, paniek: MAZELEN!
Mazelen? Wat is/was dat ook alweer?
Er loopt nu een hele generatie huisartsen rond van wie de meesten nog nooit één geval van
mazelen hebben gezien. Het zit wel nog in het collectieve geheugen, maar meer dan één
prentje uit hun handboeken hebben ze niet gezien.
Er loopt nu nog wel een hele (niet of nauwelijks gevaccineerde) generatie rond van vóór de
jaren '80, voor wie mazelen heel gewoon was en bij het (gezond) opgroeien hoorde.
Deze recente ervaring van een moeder laat zien hoezeer we zijn afgedwaald van de natuur:
'Onze kinderen hebben de mazelen gehad. De gevaccineerde kinderen als eerste! De arts
geloofde eerst niet dat het de mazelen waren (want ze waren
immers ingeënt). Toen de assistent ons zag werden we heel snel
binnengeroepen. 10 arts-collega's werden erbij geroepen om
dit fenomeen te komen bekijken (omdat ze anders nooit een
geval van mazelen zouden zien). Mazelen blijkt een
bezienswaardigheid geworden...
Dit speelt al veel langer, want sinds 1994 mogen in Engeland
dokters niet meer zelfstandig vaststellen of iemand mazelen
heeft. Waarom niet? Bij een epidemie in Wales bleek uit
laboratoriumanalyses dat amper 3,7% het bij 't rechte eind had. En dat terwijl de artsen zelf
dachten dat ze mazelen vanaf een kilometer afstand konden herkennen..
In de greep van de farma, de neuro-marketing op dreef. De WHO die eist (!) dat mazelen
wordt uitgeroeid, de WHO die onder druk staat van de lobbyisten, overheden die worden
opgejaagd alles uit de kast te halen om de mensen te overtuigen te vaccineren en de media
die ijverig hun steentje bijdragen met hun paniekerige berichten...
Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen weken:
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* Mazelenuitbraak in Roemenië en Italië, zorgen bij WHO over lage vaccinatiegraad
(Volkskrant)
* De VS waarschuwt Amerikanen die naar Italië gaan zelfs dat ze aan de ziekte, die dodelijk
kan zijn, kunnen worden blootgesteld (RTL nieuws)
* Italië verplicht inentingen van kinderen tegen twaalf ziekten, anders geen toegang tot
school (NOS)
* Een vrouw van 37, moeder van 3 kinderen is in Duitsland/Essen overleden aan de mazelen.
Wel gevaccineerd, maar symptomen niet herkend (Duitse pers)
* RIVM: Als u met kinderen op vakantie gaat naar Italië is het belangrijk dat ze tijdig
gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Bij nauw contact met de lokale
bevolking, zoals bijvoorbeeld logeren bij Italianen thuis, kan voor kinderen tussen 6 en 14
maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. De vervroegde BMR-vaccinatie bij deze
jonge kinderen moet altijd na de eerste verjaardag herhaald worden(!).
* Duitsland wil vanwege uitbraak mazelen wetgeving aanscherpen. Minister van
volksgezondheid Hermann Gröhe: “Niemand kan ongevoelig blijven voor het feit dat er nog
steeds mensen aan mazelen sterven” (Trouw)
* Als je als ouder ervoor kiest om Russische roulette te spelen met het leven van je kind, hou
je kind dan wel bij dat van mij uit de buurt (Haarlems Dagblad).
Een epidemie, echt waar? Volgens de WHO waren er in januari 2017 in Europa 500
ziektegevallen (mazelen) bekend. Maar even relativeren dan? Totaal aantal inwoners in
Europa: 744.000.000.
Angst verspreidt zich sneller dan een virus...
© Ellen Vader
Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Locatie Culemborg
– Lezing dokter Frits van
der Blom
De volgende lezing is op 8 Juni, met dokter
Frits van der Blom, en gaat over de ziekte
van Lyme en de desinformatie hierover.
Achtergronden waarom deze ziekte zo in
vaagheid is blijven hangen, worden belicht.
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En wat kunnen wij voor onszelf en als samenleving
doen?
Dokter Frits van der Blom spreekt met veel ervaring en
kennis, opgedaan vanuit zijn praktijk als huisarts en
homeopathisch arts.
Meer informatie is te vinden op zijn website:
www.lichtvanzelf.nl.
Welkom!
De lezing is in OBS 't Praathuis, Meerlaan 26,
Culemborg (vlak bij het treinstation; met de auto: het
gebouw aan de linkerkant van de straat waar je ook
kunt parkeren)
Aanvang om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).
Entree € 10,00 / koffie & thee € 1,00.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail:
GVLezingenCulemborg@gmail.com

Column Bert Heintzberger
Oral B onverbeterlijk
Oral B blijft reclame maken voor haar nieuwe tandpasta die 1100
ppm tinfluoride en 350 ppm natriumfluoride bevat.
Op de verpakking staat met hele kleine lettertjes nota bene niet
geschikt voor kinderen onder de 11 jaar!!
De dosering is gewoon heel hoog te noemen.
Bij de inbouw van het fluoride in het glazuur komt het tin vrij.
Het zou tandplaque voorkomen.
Dat is logisch, er komt tin vrij.
Alle zware metalen, dus ook het tin, zijn extreem toxisch.
Alle zware metalen hebben een remmende werking op de groei van bacteriën.
Zo ontstaan er bacterie stammen die bestand zijn tegen de toxische werking van de zware
metalen.
Deze bacteriën zijn extreem toxisch.
Bij het kwik heeft men gezien dat er in de darm antibiotica resistente stammen ontstaan.
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Waar blijft dat tin?
Wat kan men verwachten van het tin zowel in de mond als elders in het lichaam?
Pockets veroorzaakt door tin, die niet te bestrijden zijn?
Van het kwik weet men dat het pockets veroorzaakt.
Een groot gedeelte van het tin kan via het mondslijmvlies en via het darmstelsel opgenomen
worden in het lichaam!
Voeg daar aan toe het bekende fluoride verhaal en men heeft gewoon zwaar chemisch afval
op de tandenborstel.
Cariës en plaque hoort bestreden te worden door geen suiker te gebruiken .
Bert Heintzberger

Locatie Anna Paulowna
Op dinsdag 13 juni a.s. komt dokter Frits
van der Blom weer naar Anna Paulowna
om een lezing te geven.
Dit keer gaat de lezing over de ziekte van
Lyme.
De bossen zitten weer vol teken die zich laten
vallen op alles wat leeft.
Wat is hier aan de hand ?
Waarom lopen er mensen talloze jaren rond
met verschijnselen waar niemand een
diagnose aan koppelt?
Kom en maak deze lezing
mee.
Frits is een groot verteller en
ik ben blij dat hij tóch nog een
keer naar de Noordkop komt
om dit met ons te delen.
Aanmelden via
gezondverstandannapaulowna@gmail.com
svp.
Carla Boon
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Kopij voor de volgende GVL Nieuwsbrief?
(Ellen en Wim Pet)
Interesse in starten GVL-locatie:
(Annette Ochse)
Interesse in spreken voor GVL-locaties:
(Frank Bleeker)
Aan-/afmelden voor deze GVL-Nieuwsbrief
(Barbera Smit)
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior
(Anneke Bleeker)
Informatie over deelname als locatie aan
Eten wat de pot schaft (Anneke Bleeker)
Starten Studiegroep Project 7-blad
(Marja Frederiks)
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad
(Marja Frederiks)

Mail naar:

Ellen@project7-blad.nl

Mail naar:

Annette@project7-blad.nl

Mail naar:

Frank@project7-blad.nl

Mail naar:

NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Mail naar:

Marja.studiegroepen@project7-blad.nl

Mail naar:

marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
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