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Alweer december … De dagen vliegen echt voorbij!
Zaterdagmiddag 29 november in Nederweert
Verslagje van de GVA avond - donderdag 27 november 2014 te Culemborg
Biologische bloembollen en bijen
Persbericht: Bijen willen biologisch!
Ananassalie
Quote
Sinterklaas en vaccinatiecommercie…
Afgelopen week twee fantastische locaties bezocht
Roep van moeder aarde
6 december 2914 – Schoten!
Eetbare bloemen, ze zijn er nog steeds
Even voorstellen: Cas Gebbink - Spreker voor de Gezond Verstand Avonden
De mond als spiegel van gezondheid - Bio-energetisch tandarts Bert Heintzberger
Een gezonde pizza proeverij op locatie Nederweert
Zondag 23 november – op naar Winsum
Colofon

lweer december
De dagen vliegen echt voorbij!

Wij betrappen ons erop dat we elke week zeggen… nu is het alweer vrijdag, nu is het alweer
maandag… oftewel: nu is het alweer december.
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Wie je ook spreekt, je hoort van allemaal dezelfde geluiden.
Soms denk ik weleens, vroeger… vroeger, toen we nog van vakantie
naar vakantie keken in de jaren dat we naar school gingen
voelde dat allemaal heel anders.
Inmiddels hebben we ook niet echt meer met vakanties te
maken van onze eigen kinderen, de weken zijn vol
gepland en voor je het weet stap je weer over in een
nieuwe agenda.
Hoewel, dat heb ik in september al gedaan. Ik kon er
eentje kopen die daar begon plus het hele nieuwe jaar
2015 erachteraan.
Ik heb deze meteen maar in gebruik genomen want de
afspraken voor juni 2015 kwamen al binnen, net zo
gemakkelijk, geen gedoe met twee agenda’s naast
elkaar.
Wel ga ik mijn eigen lezingen, dus afspraken,
veranderen.
Alles wat nu in de planning staat blijft gewoon staan, daar
tornen we niet aan.
Maar ik maak geen afspraken meer met nieuwe locaties, of
bestaande, om mijn lezing over de eetbare wilde groenten en
kruiden te komen verzorgen.
Waarom niet?
In de praktijk kom ik dan regelmatig in eenzelfde rayon of provincie terug, wat als gevolg
heeft dat ik vaak in verhouding voor kleine gezelschappen kom spreken.
De locatiehouders kiezen voor alle andere avonden of middagen uit een sprekerslijst met
rond de 170 sprekers, samen goed voor meer dan 200 onderwerpen.
Het moge duidelijk zijn dat geen enkele spreker op alle locaties komt spreken.
Sommige sprekers geven aan, uitgenodigd te mogen worden binnen een bepaalde afstand
rond hun woonplaats, anderen laten zich verrassen en zijn beschikbaar voor het hele land,
maar dan nog wil dat niet zeggen dat hij of zij dan werkelijk op elke locatie zal komen
spreken.
Met andere woorden: er is een enorme verscheidenheid en dat maakt ook dat er veel
locaties naast elkaar kunnen draaien omdat we allemaal een ander publiek aantrekken. Kijk
naar een verjaardag, jij ontvangt wellicht een totaal ander bezoek dan je buren. Met andere
woorden: dat is met locaties precies hetzelfde.
Dan hebben we nog te maken met de verschillende achtergronden van de locatiehouders,
de ene persoon kan heel jong zijn met kleine kinderen, de ander is ouder met grote
kinderen, weer een ander heeft geen kinderen, heeft wel of geen partner, kortom door al
deze verschillen zal een ieder in het begin een totaal eigen groep naar zich toetrekken.
Wel gaan verschillende personen die bekend zijn met ons concept meer locaties bezoeken,
daarom is het zo leuk dat het aanbod enorm groot is qua sprekers en keuze van de
onderwerpen.
Om op mijn lezing terug te komen, met elke nieuwe locatiehouder maakte ik tot voor kort de
afspraak dat hij of zij mij ook een datumvoorstel kon doen zodat ik kon kijken of mijn agenda
dit toe liet.
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Zo functioneer ik nu sinds de herfst van 2012 binnen de GVA/GVM.
Dat was het moment dat anderen het opstarten van de locaties van mij overnamen.
Vanaf dat moment ging ik niet meer twee maanden achter elkaar naar dezelfde nieuwe
locatie maar kwam ik ergens na het opstarten eenmalig.
Maar nu is het weer tijd voor veranderingen.
Zelf kijk ik nu waar ik mijn lezing zal verzorgen, dat kan zijn op een bestaande locatie binnen
ons concept maar wellicht kan het ook gebeuren dat ik een neutrale zaal bespreek als dit
handiger is in een omgeving.
De omliggende locaties kunnen deze lezing mee promoten en de bezoekers van die avond of
middag betalen naar eigen keuze 10 of 15 euro entree in ruil voor één van mijn boeken.
Als bezoeker ga je dan altijd met een boek naar huis, je betaalt een boek en krijgt de lezing,
oftewel in plaats van 10 euro entree zonder boek heb je in dat geval altijd iets tastbaars mee
naar huis.
Hiermee voorkom ik dat ik drie- of meerdere malen naar provincies rijd die voor mij uit en
thuis 500 kilometer ver liggen.
Dan kan men allemaal tegelijk komen, veel efficiënter voor mijzelf en
omdat ik zelf de bedenkster ben van dit concept is het leuk om
dit op deze wijze te presenteren.
Nogmaals alle lezingen die in de planning staan blijven
staan, dus 9 december zal ik spreken in Hillegom.
Dus aan allen die al langer roepen: Kijk je een beetje uit?
Let je wat meer op jezelf? ;-)
Soms, als ik wil ;-) luister ik!
Wanneer het mij uitkomt, ‘k zal het zelf maar zeggen.
En nu kwam het mij uit het roer om te gooien om op deze
wijze ook meer tijd te krijgen voor de boeken.
We gaan ons in de komende maanden toeleggen op het
buitenkokkerellen.
Er zijn zoveel leuke mogelijkheden om uit te voeren, simpel, buitenkeukens zijn ook voor
iedereen toegankelijk want je hoeft geen ‘weet-ik-wat-voor-dure-set’ bij een tuincentrum
aan te schaffen.
Buiten koken past ook bij alle informatie rond wilde groenten en kruiden, eetbare planten
uit de tuin, kortom de hele sfeer hoort daar ook bij.
Lezingen zal ik blijven geven maar dan anders, we gaan nog meer delen via de nieuwsbrief,
Facebook en de boeken omtrent dit onderwerp, vanaf het voorjaar zal ik ook weer
wandelingen plannen. Ook dan betaal je voor de wandeling in ruil voor een boek.
Nooit geweten dat je zevenblad kan eten…
Nooit geweten… een serie met verschillende plantennamen in de titel en altijd meer planten
in een deeltje beschreven met recepten.
Nooit geweten dat je zevenblad kunt eten…
Mijn Uitgever heeft gekozen voor de algemeen accepteerde spreektaal en daarom is het
‘kan’ en geen ‘kunt’.
Hier kun/kan je uren over discussiëren; moderne correctrices hebben tegenwoordig een
geheel andere mening dan ‘ de oude garde’. 
Daarom is gekozen voor ‘kan’ en niet voor ‘kunt’.
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Een correctrice en een Uitgever hebben altijd het laatste woord.
Waarom vermeld ik dit?
Omdat ik regelmatig de vraag krijg waarom het ‘kan’ is en geen ‘kunt’.
De Nederlandse taal is door de jaren heen nogal wispelturig en het is maar net wie wat wil
aanhangen.
Ook weer verklaard!
Een nieuwe tak naast de avonden of middagen met sprekers…
Naast de avonden en middagen met sprekers op de locaties is er een mogelijkheid om met
workshops, vele soorten van activiteiten mee te draaien, als dit maar past binnen de visie
van ons concept.
Dat zijn twee takken en daar komt nu een derde bij.
Al vaker horen we geluiden dat men zo graag gelijkgestemden wil ontmoeten, onderwerpen
wil delen, boeken wil ruilen, wellicht zaden en planten wil delen en/of ruilen, kortom andere
contacten dan tijdens de avonden/middagen met lezingen.
Daar is nu een mogelijkheid voor en wie gastheer of gastvrouw wil worden, gewoon bij hem
of haar thuis of in de eigen bedrijfsruimte kan, indien daarvoor interesse is, contact
opnemen.
Het idee is dat de personen die komen 5 euro betalen, jij voor de koffie, thee en water zorgt.
Jullie bepalen samen de thema’s; dat kan zijn: napraten over een lezing, iemand heeft een
goed onderwerp om te delen maar ziet zichzelf niet spreken voor grotere groepen… dan is
dit een kans.
Je deelt kennis uit de omgeving zoals waar je biologische producten kunt bemachtigen. Zo
komen lokale bedrijven onder de aandacht.
Wil je weten hoe dit werkt?
Stuur mij een mail en je krijgt de uitleg.
Het is niet de bedoeling dat deze aparte ‘locaties’ in plaats van de andere locaties komen
maar zij kunnen dienen als ondersteuning, om meer onderling contact te krijgen in een
omgeving.
Hieruit voort kunnen er wellicht ook afspraken onderling gemaakt worden ten aanzien van
samen reizen.
Regelmatig krijgen wij de vraag of we weten of er plaats- of stadsgenoten van iemand naar
een locatie gaan in de omgeving of verder, om lezingen te beluisteren.
Daar hebben wij geen zicht op. Wie een locatie gaat bezoeken geeft dit aan bij de
locatiehouder. Ons bestand bevat vele mailadressen maar niet met woonplaatsen erbij.
Bovendien heb ik echt geen enkel zicht op dat wat gebeurt qua aanmeldingen, dan alleen bij
mijn twee locaties en als ik iemand niet persoonlijk ken weet ik absoluut niet waar vandaan
men komt.
Dit kunnen ook mooie punten van aandacht zijn om samen een lezing te bezoeken, de
reiskosten te delen wanneer men met meerdere een lezing boekt.
Er kan heel veel ontstaan uit dit soort ‘minilocaties’ in feiten waar geen spreker komt maar
waar je samen bepaalt wat je gaat doen/bespreken.
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Inez Plaatsman van locatie Koog aan de Zaan is de eerste die zich heeft gemeld, Inez gaat
met deze nieuwe mogelijkheid aan de slag, zodra zij weet wanneer zij start dan komt dat op
de site, op een aparte bladzijde en zullen we het melden in de nieuwsbrief.
Ben je geen locatiehouder? Heb je wel zin om deze mogelijkheid te ondernemen?
Hartelijk welkom, vraag de uitleg aan. Anneke@gezondverstandavonden.nl
Tot zover deze week wat vermeld moest worden.
Sint en Piet bedankt…
Dat wil ik wel graag even doorgeven, onze verbazing was groot toen wij
zondag een pakje in de brievenbus vonden met een super rijm van Sint en
Piet dat precies aansluit op onze situatie, met twee prachtige mokken en
een heerlijke koek.
Dank lieve Sint en Piet, we weten alleen niet welke knecht dit heeft
gebracht, willen jullie hem of haar bedanken?
Ongelofelijk leuk en heel lief.
Dit is wat ze nu noemen een… echte verrassing!
Anneke
Bergen, 1 december 2014

Z

aterdagmiddag 29 november Nederweert…
Studiegroep ‘Eetbare wilde groenten en kruiden en natuurlijke
producten…’

Bij Petra Wilmsen stond zaterdagmiddag weer de (eens in de
twee maanden) geplande middag op het programma.
Deze middag is alleen bestemd voor diegenen die de
opgedane kennis weer delen met derden, via
wandelingen, kokkerellen of andere activiteiten, dat is
verder ‘om het even’.
Diversen laten hun activiteiten via
onze site
www.gezondverstandavonden.nl lopen.
We waren deze middag met 18 personen
aanwezig.
Op het programma stond: een natuurlijke
olie maken, een zeer geneeskrachtige
olie, die goed is voor vele ziekten en
kwalen.
Petra vertelde hoe dit in de praktijk
uitgevoerd moest worden.
Zij had al een resultaat van wat zij
eerder had gemaakt en deze middag
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was bedoeld om te demonstreren hoe je dit zelf kunt uitvoeren.
Daar begonnen we mee en terwijl het proces om deze olie te maken gaande was namen
Berbie en Netty het na de pauze over. Zij demonstreerden hoe je een natuurlijke
vegetarische kaas kunt maken, een heerlijke
kaas zonder zuivel.
Berbie had thuis al een kaas gemaakt, zodat
we het resultaat konden proeven terwijl het
resultaat van deze middag buiten stond op
te stijven. Dit kan trouwens ook in de
koelkast.
Buiten was het deze middag koud genoeg,
proefondervindelijk vastgesteld toen ik in de
ochtend een rondje liep om foto’s te maken
en in de avond bij vertrek de autoruiten licht
aangevroren waren.
Uit Drenthe, Noord Holland en omgeving
Nederweert waren diverse dames en één
heer aanwezig.
De volgende keer staat in de planning op 24
januari.
Deze middag zal Gerdie een lezing geven over
natuurlijke antibiotica, zal Hinka vertellen over
glutenvrij eten en zullen we diverse glutenvrije
gerechten proeven waaronder pannenkoeken.
Dank jullie wel dames voor deze waardevolle middag, 14 januari zijn we eerst in Exmorra
(Fr.) actief en de 24ste in Nederweert.
Petra dank voor je gastvrijheid, de heerlijke cake, de soep en het brood! 
Recepten kunnen we hier niet delen, anders hebben deze middagen geen nut ten aanzien van
de activiteiten die de deelnemers zelf weer verzorgen.
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V

erslagje van de GVA avond
Op donderdag 27 november 2014 te Culemborg

Vanavond sprak Ad Broere in Culemborg.
Ik probeer een verscheidenheid aan onderwerpen
op de agenda te zetten, zodat er voor elk wat wils
is en ook om hopelijk weer ander publiek aan te
trekken, die dan hoop ik ook weer eens vaker
komen of het anderen onder de aandacht willen
brengen, zodat de locatie opkomst ook kan
groeien en daarmee het bewustzijn onder de
mensen!
Ad Broere is econoom, oud
bankier, ondernemer, spreker
en schrijver en een prettig
spreker met een missie en daar
houd ik wel van! Op aangename en begrijpelijke wijze loodst hij ons allen
door de geschiedenis van het geld en hoe er nu bij het aangaan van een
hypotheek bij een bank geld gecreëerd wordt uit het niets (dit is ook de
titel van zijn boek: Geld komt uit het niets – De financiële goocheltrucs
ontmaskerd), wat pas weer oplost bij de aflossing van de hypotheek.
Ook dat daardoor de ongelijkheid tussen de bevolking steeds verder uit
elkaar komt te liggen. In 1971 is het verband tussen goud en geld ook
losgelaten. En door de rente wordt het geld ook steeds minder waard in de
tijd. Dit alles verluchtigd met filmpjes en grafiekjes.
Na de pauze komt er tijd voor hoe dit verder moet en hoe het volk ook een
eigen geldsysteem kan gaan uitgeven en welke initiatieven er al bestaan hierin.
De tijd voor vragen en discussie is veel te kort, want er kwam nog van alles op gang dat we
hadden kunnen bespreken. Helaas, een volgende
keer beter!
Ik was blij dat we Ad nu al hadden uitgenodigd
omdat hij er tijdelijk door andere projecten,
waaronder het schrijven van nog een boek, niet
meer beschikbaar is voor lezingen via het GVA
concept.
Ik ga eerst zijn boek dan maar eens lezen...
Na afloop werd hij nog geïnterviewd; misschien
dat we dat dus binnenkort ergens zien
verschijnen...
Een boeiende avond, waaronder weer tal van
mensen die voor het eerst op onze locatie verschenen.
Dus houd hem in gedachten...
Hartelijke groeten,
Lianne van den Dungen, Locatiehoudster GVA Culemborg
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B

iologische bloembollen en bijen

Van: info [mailto:info@bdimkers.nl]
Verzonden: zondag 23 november 2014 14:26
Aan: Gezond Verstand Avonden
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief november GVA/GVM nummer 3 (link in de mail)

Beste Anneke,
Om te beginnen mijn complimenten voor de opbouw van de GVA's en je
doorzettingsvermogen.
Omdat je rept over biologische bloembollen wil ik je iets schrijven:
Voor de honingbijen, wilde bijen, vlinders, hommels, andere insecten, vogels etc. ben ik met
de BD-imkers en Christall het afgelopen jaar begonnen om aandacht te geven aan
biologische bloembollen, maar dan echt biologisch, want de keurmerken zijn bijna allemaal
misleidend.
De bedoeling is dit meerjarig voort te zetten.
Bijgaand het persbericht van de BD-imkers van dit voorjaar.
De biologische bloembollen zijn vrijwel allemaal verkocht, alleen bij Estafette/Odin en
Ekoplaza/Udea zijn er nog pakjes of mandjes met bollen verkrijgbaar.
En er zijn nog restanten te verkrijgen bij de BD-imkers. M.n. nog een aantal pakketten met 6
soorten, bloeiend van februari t/m mei.
Alle informatie is verder terug te vinden op de website en specifiek wat verkrijgbaarheid
betreft onder:
http://www.bdimkers.nl/page/nl/Verkrijgbaarheid
Graag weer tot ziens en een hartelijke groet,
Theo Georgiades
BD-imkers / Christall

Persbericht:

Bijen willen biologisch!
De imkers en de bijen kunnen ieders steun gebruiken
Honingbijen hebben een cruciale betekenis in onze leefomgeving.
In Nederland is 99,9% van de imkers ‘hobby’-imker, hoewel ze het zelf meestal als veel meer
dan een hobby zien. Eenmaal verwonderd geraakt door de honingbijen blijft het een
levenslange verbintenis.
De snelst groeiende imkerbeweging zijn de biologische en biologisch-dynamische imkers.
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De gemiddelde leeftijd ligt er beduidend lager dan bij de traditionele imkerverenigingen en
de verhouding man-vrouw is vrijwel gelijk, terwijl er voorheen sprake was van een bijna
100% mannenwereld, compleet met pijp en baard.
De meer dan 1100 biologische en bd-imkers imkeren anders dan wat al meer dan 100 jaar
gangbaar is. De meesten zijn overigens gangbaar begonnen, omdat er tot voor kort geen
keus was. Uitgangspunten van het biologische en biologisch-dynamische imkeren is niet de
honing, ook niet het technisch-manipulatieve imkeren, maar de bijen zelf.
De feiten:
 De bijen verzorgen 35% van ons voedsel: vele groentesoorten, vruchten, zaden en
noten
 Bijen zorgen voor de bestuiving (vruchtzetting en/of voortplanting) van 80% van alle
planten
 De honingbijen leven als één super organisme in een kast of korf die verzorgd wordt
door een imker
 De bijensterfte blijft: voorjaar 2014 zijn er in Europa streken met rond de 50% sterfte
van volken
 In Nederland zijn ook ca. 350 soorten wilde bijen - de helft wordt met uitsterven
bedreigd!
De laatste jaren willen steeds meer imkers anders met bijen omgaan. De basis is dat de
benadering van de imme vol respect gebeurt. Veel nieuwe imkers gebruiken geen
handschoenen of pak/sluier, opdat de bijen kunnen steken als een signaal, wanneer er
verkeerd met ze omgegaan wordt. Als er respectvol, rustig en weloverwogen gehandeld
wordt, zijn de bijen ook rustig. Ook al stapt de imker naar een andere methode van omgang
met de bijen over, de bedreigingen, waar hij weinig vat op heeft, blijven toenemen. Strijd
over welke bedreiging de belangrijkste is, heeft weinig betekenis. Slechts de aanpak van alle
bedreigingen zal het milieu voor honingbijen, hommels, vlinders, wilde bijen, vogels, andere
dieren, de mens, het water, de lucht, de planten en de bodemvruchtbaarheid moeten
gaan verbeteren. De honingbij is daarbij te beschouwen als de voormalige kanarie in de
mijnbouw: als de kanarie in de mijn stierf, waren er giftige dampen en moesten de
mijnwerkers meteen de mijn verlaten. Nu zijn het de honingbijen die deze functie hebben: zij
sterven nu, maar vluchten kan niet meer.
Enkele van de vele bedreigingen:
 De manipulatieve / technische manier van bijenhouden van de afgelopen meer dan
100 jaar
 De desastreuze verschraling van ons landschap qua diversiteit, kwaliteit en daardoor
het gebrek aan voedsel voor bijen, vlinders, hommels en andere insecten. Een
verschraling die niet alleen de vogels treft, maar de hele voedselketen.
 Bijen zijn zeer gevoelig voor chemie. De vergiftiging van de bodem, van gewassen,
van het oppervlaktewater en grondwater, richt dan ook grote schade aan. Het gaat
hier om het gebruik van: kunstmest, insecticiden, pesticiden, herbiciden en
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fungiciden, tegenwoordig eufemistisch groeibevorderaars en
gewasbeschermingsmiddelen genoemd.
En daar sta je dan als goedwillende imker. Waar te beginnen om ook de omgeving van het
bijenvolk te herstellen, zodat er weer gezond voedsel is voor de honingbijen en daarmee
voor al wat leeft? De imme is namelijk niet alleen het bijenorganisme in de kast of korf,
maar de hele omgeving behoort tot de imme. De bijen vliegen in het seizoen met gemak 5
km ver en soms tot bijna 10 km. Dat maakt de oppervlakte die zij met bestuiving verzorgen
tientallen vierkante kilometers groot.
In de periode van Driekoningen tot Pasen schakelen de bijen geleidelijk over van de
compacte wintertros naar de opbouw van een broednest. De moeilijkste fase voor de
honingbijen is deze laatste fase van de winter tot Pasen. Als de bijen Pasen halen, kan je
stellen dat ze de winter overleefd hebben. Daarvoor hebben ze veel kwalitatief hoogwaardig
stuifmeel en ook nectar nodig. Op zoek dus naar biologische krokussen … Maar wat blijkt:
slechts 1 op de 1000 bloembolgewassen in Nederland is van biologische teelt.
Dat wil zeggen dat 99,9% van de aangekochte bloembollen in meer of mindere mate
leveranciers van gif voor de bijen en de insecten zijn. Wetend dat de honingbijen
hypergevoelig zijn voor chemische verstoring, ontstond het idee om een groter aanbod aan
biologische bloembollen te helpen realiseren.
De feiten:
 Slechts 1 op de 1000 bloembollen in NL is biologisch te noemen, 99,9% bevat meer of
minder gif
 Gifvrije teelt heeft als primair gevolg een verbetering van het oppervlaktewater, het
grondwater en de bodemvruchtbaarheid
Dit jaar start een meerjarenprogramma om meer aanbod van biologische drachtplanten
voor de bijen te helpen realiseren. Het is een samenwerkingsverband tussen de weinige
biologische bloembollentelers in Nederland, de biologische en BD-imkers, de bijenlinten,
Food4Bees en meer partners. Het aanbod bestaat dit jaar met name uit biologische, SKAL
gecertificeerde grootbloemige en botanische krokussen.
Groenbeheerders, instellingen, gemeenten, (ecologische) hoveniers, provincies,
Rijkswaterstaat, landgoederen, enzovoorts, kunnen voor medio mei deze krokussen
bestellen zolang de (toch beperkte) voorraad strekt. De biologische imkers hebben een
overeenkomst met een bedrijf dat de bloembollen onder gras plant, waardoor biologische
krokuslinten in heel Nederland voor een schappelijke prijs kunnen worden gerealiseerd.
Een aantal grote en kleine organisaties draagt mede dit voedselprogramma voor bijen,
waaronder:
• De biologische en bd-imkers
www.bdimkers.nl
• De bijenlinten
www.bijenlint.nl
• Food4Bees
www.food4bees.nl
• Zutphen Bijenstad
www.zutphenbijenstad.nl
• Stichting Gezonde Gronden
www.gezondegronden.nl
• Firma Lubbe
www.lubbelisse.nl

Pagina 10 van 22

Een substantieel deel van de prijs van de biologische grootbloemige en botanische krokussen
gaat naar de biologische en BD-imkers en tevens de andere organisaties die dit
voedselprogramma dragen. Meer informatie op de diverse websites.
Uw belangstelling kunt u laten blijken door een e-mail te sturen naar info@bdimkers.nl en
wij nemen graag contact met u op.
Een uitgebreide, meer informatieve versie, van dit persbericht is te lezen op de website:
www.bdimkers.nl
april 2014

A

nanassalie (Salvia elegans)
De ananassalie is van oorsprong geen Nederlandse plant maar is uit ZuidAmerika afkomstig.

Deze salie is één van de vele soorten
en een aanrader om in de tuin te
planten.
De bladeren en bloemen smaken
echt naar ananas, bijzonder smakelijk
bij veel gerechten zoals salades of bij
hapjes bij de borrel.
De bloemen, zij verschijnen in de
herfst als de omstandigheden goed
zijn, zijn prachtige eetbare bloemen
en wie deze plant in de tuin heeft
moet beslist even alert zijn bij
strenge vorst: goed bedekken en
beschermen.
De bladeren kunnen ook voor thee
gebruikt worden.
Als deze plant in een pot staat kun je hem binnenhalen en koel, vorstvrij wegzetten, maar in
de tuin zal de plant zich veel beter ontwikkelen.
Imponerend groot kan deze salie worden.
Anneke

Quote:
Als iedereen zijn zonden zou opbiechten,
dan zouden we elkaar uitlachen
om ons gebrek aan originaliteit
Kahlil Gibran
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S

interklaas en vaccinatiecommercie…
Afgelopen week sloeg ik ‘De Duinstreek’ open, ‘ het wekelijkse sufferdje’ zoals
we dat noemen.

Eigenlijk kijk ik er meer niet in dan wel want dit is een krantje dat al lang niet meer de
charme heeft zoals het dat in het verleden wel had.
Een krantje dat al langer dan 100 jaar bestaat, in het verleden qua formaat een krant was
maar nu in dezelfde stijl bezorgd wordt als alle andere kranten tegenwoordig (tabloid dus!).
Daarnaast is het opgenomen in het grote ‘Telegraafconcern’, dus plaatselijke berichten staan
tussen grote schreeuwerige reclames; elke regio heeft dergelijke krantjes met alleen de
plaatselijke berichtgevingen aangepast.
De Duinstreek is dus al heel lang De Duinstreek niet meer, oftewel: vergane glorie.
Wat mij ook al langer stoort zijn de vaccinatiereclames bij de rouwberichten. Persoonlijk kan
ik hier heel slecht tegen!
Vaccins geven verstoringen, veroorzaken klachten en het kan gebeuren dat zelfs de dood
erop volgt, en dan staat het ook nog bij deze berichtgevingen.
Je kunt overal wel achteraan willen, mijn dag is ook maar 24 uur met de nodige
verplichtingen en vele werkzaamheden… loslaten zeggen we dan.
Maar afgelopen week, toen ik toch wat verder bladerde, kwam ik Sint tegen, bij de dokter in
Schoorl.
Nou ja zeg, hoe is dit mogelijk?
Nu weten we dat huisartsen 10 euro bonus krijgen per griepvaccin; was deze dokter uit
Schoorl zijn vakantie aan het promoten?
Een Sinterklaasfiguur ‘zet iets neer’ voor velen, dus hoe onethisch is het om dan via deze
weg de griepvaccins aan te prijzen?
Het krantenbericht deelde ik op Facebook wat Marja Brekeveld meteen aanspoorde om te
rijmen.
Dank Marja, ik heb je rijmpje er maar even bijgenomen ;-)
Een 'prikrondje' van het huis?
Dan is het vast niet pluis!
Vele huisartsen verdienen met griepspuiten hun wintersportvakantie
Maar voor de gevaccineerden is gezondheid bepaald geen garantie!
Vaak zijn mensen na de griepspuit door ziekte geveld
En veel klachten worden bij het Lareb gemeld
Steevast hoor je dan: aan het vaccin ligt het niet,
"Gelooft u dat nou echt Sint? " riep zwarte Piet
De farmaceutische industrie hoeft niet lang te denken,
Ze geeft artsen gewoon geschenken ...
Dat is inmiddels wereldwijd
'gewoon' het heersend beleid
Nee, vaccinatie is geen loterij zonder nieten
Dat weten zelfs zijn zwarte pieten!
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A

fgelopen week twee fantastische locaties bezocht…
De Gezond Verstand Avonden/Middagen zijn
vertegenwoordigd in de meest uiteenlopende

locaties.
In boerderijen, wijkcentrums, grote praktijkruimtes, aula’s
in scholen, oftewel veel is geschikt.
Dinsdagavond werd ik in Capelle aan den IJssel verwacht,
deze locatie zit in een voormalig bankgebouw dat is
omgetoverd tot een sfeervolle horecagelegenheid. De kluis
doet dienst als wijnkelder, de sfeer is buitengewoon prettig en
de GVA heeft de beschikking over een gezellige ruimte met een
mooi scherm, beamer, een gezellige entourage.
Deze locatie lokt het uit dat men met een wijntje in de hand zit te
luisteren naar de lezing wat eigenlijk heel normaal over
kwam, terwijl ik dat tot heden nergens heb meegemaakt.
Een super leuke locatie, zeker het bezoeken waard.
Marijn en zijn
buurvrouw Sylvia zijn
samen de
locatiehouders maar
de vrouw van Marijn is
al net zo enthousiast.
Maar het kerkje van Swichum in Friesland is ook zeker het
bezoeken waard.
Daar gingen we donderdagavond naar toe, totaal andere
sfeer, maar mooi… werkelijk prachtig en deze locatie
verdient in deze streek van Friesland vele bezoekers.
Ook alweer ongelofelijk sfeervol, mooi scherm en
eveneens een beamer, maar de kleuren, de persoonlijke
sfeer en liefde die tot uiting komt in alles wat Sietske en
Jan, locatiehouders en beheerders van dit kerkje, erin
stoppen.
Dit kerkje gaan we in het noorden een middag bespreken
om diverse sprekers te presenteren in 2015.
Een dergelijke middag hebben we nog niet in Friesland op
de agenda gehad en dit kerkje is hier uitermate geschikt
voor.
Afgelopen week twee nieuwe locaties bezocht, beiden zeer verrassend en werkelijk heel
gezellig.
Anneke
http://www.restaurantdebank.nl/de-wijnkamer / http://www.kerkjevanswichum.nl/
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R

oep van moeder aarde
Purusha van de Graaf

Met dit schilderij start ik mijn
maandelijkse column die ik ga
schrijven voor de GVA. Waarom
deze maandelijkse column?
Omdat wij mens zijn met elkaar
en de zachte kracht die in ons
allen aanwezig is, nog heel vaak
over het hoofd wordt gezien. De
dagelijkse ervaringen vragen
nog veel te veel om aandacht.
Middels deze column beschrijf ik
keer op keer de zachte kracht.
En een innerlijke wetmatigheid
is: dat wat je aandacht geeft
groeit.
Nu terug naar het schilderij
‘Roep van Moeder Aarde’.
Roep van Moeder Aarde (1996), acrylverf op papier, 76 bij 102cm

Moeder Aarde roept en vraagt
om antwoord. Hoe komt het dat de mens zijn vermogens gebruikt om de lucht te vervuilen?
Hoe komt het dat de mens zijn talenten gebruikt om het water te vervuilen? Hoe komt het
dat ons voedsel allang niet meer die kracht in zich draagt die de natuur aan ons voedsel
geeft? Hoe komt het dat er zoveel schadelijke straling in en op onze aarde aanwezig is?
Kortom wat vertelt dit over ons zelf?
Denken
Hoe komt het dan dat ons denken zo vervuild is (lucht)? Waar is jouw en mijn denken
vervuild? Als je tv kijkt zie je hoe ons denken vervuild is met koopzucht, angst voor te kort en
erotische seksualiteit.
Bij de erotische seksualiteit wordt de ander tot object van lust gemaakt waardoor echt
contact niet mogelijk is…
Hoe is dit ook mogelijk als Facebook, LinkedIn belangrijke communicatiemiddelen worden in
het sociale verkeer en de tv de afleiding is om maar geen contact te maken met ons zelf… Als
deze middelen geen voldoende afleiding bieden gaan wij hardrennen of sporten. Daar
verwerven wij veel lof mee. Terwijl velen niet rennen omdat het bij hen past maar dit
letterlijk doen om voor hun innerlijke problemen weg te rennen. Kijk zelf maar waar je zelf
de mist in gaat. Waar jij je denken vervuild.
Voelen
Hoe komt het dat het voelen (water) van ons zo vervuild is? Een Japanse onderzoeker,
Emoto,die helaas pas is overleden, laat zien dat onze gedachten er toe doen. Als je water
zegent ontstaat er water dat een zegening is. Vervuild water kan zijn eigen oorsprong weer
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vinden door deze te zegenen. Waarom zegenen wij niet elke dag het leven met de vogels, de
lucht, de zon, de maan, de sterren, de regen, de wind? Waarom zegenen wij ons zelf niet?
Waarom blijven wij gevangen in onze eigen problemen van alledag en vergeten wij onze
innerlijke kracht? Doordat wij teveel in beslag genomen worden door het leven en de
ervaringen van alle dag verliezen of vergeten wij onze kracht in ons zelf, de zachte kracht.
Hoe komt het dat ons voedsel niet meer die kracht in zich draagt die de natuur aan ons
voedsel geeft? Wat weerspiegelt dit ons? Wat zegt dit over ons zelf? Leveren wij onze
innerlijke kracht in omdat wij ons zelf niet vertrouwen waardoor wij slappe aftreksels
worden van ons zelf?
Schadelijke straling
Hoe komt er zoveel schadelijke straling is in ons leven? Dit is een subtieler niveau dan de
vervuiling. Kan dit de weerspiegeling zijn van ons zelf? Dat straling een kracht is die tot uiting
komt omdat wij ons zelf voor de gek houden? Ons beter voordoen dan wie wij zijn? Geldt dit
voor jou, dan is het verstandig om hiermee aan de slag te gaan. Welke angst of verlangen zit
achter het beter voor doen of slechter voordoen dan je bent. Dat wat niet voor jou geldt leg
dit naast je neer.
Er zijn mensen met meerderwaardigheidscomplexen en denken dat niets wat beschreven is
voor hen geldt en er zijn mensen met minderwaardigheidscomplexen en denken dat alles
voor hen geldt. Beiden hebben het mis. Denken is een product en is niet het Leven zelf. Het
is onderdeel van het leven.
Spiritualiteit is het leven zelf vol-ledig leven met alle kleurentonen van het kleurenspel. En JIJ
die in het centrum staat van het universum: De zachte kracht. Al die lelies die te zien zijn op
het schilderij ‘Roep van Moeder Aarde’ zijn verbonden met elkaar door de zachte kracht.
Mensen zijn verbonden op moeder Aarde, het hele universum is verbonden met elkaar, door
de zachte kracht. Deze verbinding zorgt voor liefde, integriteit en eerlijkheid tussen mensen.
Moeder Aarde roept om ons te laten zien en (h)erkennen dat wij het antwoord zijn.
Heb je interesse in een zelfrealisatieavond bij te wonen, dan kan dit.
E-mail dan naar Purushavandegraaf@hotmail.com. De volgende Zelfrealisatie-avonden in
Zutphen vinden plaats op donderdagavond 11 december, 8 januari, 29 januari,19 februari,
12 maart, 2 april, 23 april,14 mei, 4 juni.
Aanvang: 20.30 uur, kosten: 20 euro per avond per persoon.

6

december 2914…
Op de echte verjaardag van de Goedheiligman heeft Gezond Verstand

Avonden ook een cadeautje: een Gezond Verstand Middag in het Kasteel van
Schoten, net boven Antwerpen.
Voor slechts € 10,00 kun je daar vanaf 11.30 uur terecht voor een rijk gevulde middag die
begint om 12.00 uur precies.
Je bent tot ongeveer 17.30 uur ‘onder de pannen’ in de sfeervolle Ridderzaal!

Het thema is: WATER, GROENTEN en MAGNESIUM
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Er komen drie sprekers:
Thomas Hawker:
 Water en gezondheid
Thomas Dijkman:
 De 45 meest geneeskrachtige
groenten
Karin van der Plas:
 Magnesium als oplossing...?
Fred Meijroos van Succesboeken is er
met een uitgebreide boekentafel en
Anneke Bleeker verzorgt een bijdrage.
Ook is er tijdens de pauze altijd ‘iets
lekkers’!
Wie wil daar nu niet heen?
Opgeven kan per e-mail:
nick@rechtopgezondheid.info of
teamverontrustemoeders@yahoo.fr
Graag tot zaterdag 6 december!

E

etbare bloemen, ze zijn er nog steeds...
Zo lang het niet vriest kun je nog steeds de bloemen van
Oost-Indische kers aan de maaltijd toevoegen.

Deze bloemen smaken heerlijk peperig maar ook het blad is niet te
versmaden.
Vele maaltijden kan deze plant een vrolijke noot geven door de kleur
maar de smaak is ook van dien aard dat het al snel ergens heerlijk bij
combineert.
Mocht je nog een enkele goudsbloem hebben bloeien… de
bloemblaadjes los geplukt geven ook een vrolijk beeld aan welke
maaltijd dan ook.
Leuke bijkomstigheid is dat Oost-Indische kers een natuurlijk antibioticum is en de
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bloemblaadjes van goudsbloem ons o.a. vitamine C schenken.
Een vrolijke noot met gezondheid.
Anneke

E

ven voorstellen: Cas Gebbink
Spreker voor de Gezond Verstand Avonden
Cas Gebbink is Psycholoog, Amanae emotioneel lichaamswerk therapeut en
EMDR therapeut.
Mijn naam is Cas Gebbink en in mijn praktijk in Arnhem (en deels in
Amsterdam) houd ik mij bezig met mijn passie én missie: “Zoveel
mogelijk mensen de kans te geven te leren leven in Innerlijke Vrijheid.”

Dagelijks zie ik mensen die worstelen met de complexe wereld waarin
we leven. Aanspraken en (vaak onuitgesproken) eisen en wensen
vanuit relaties, werk, cultuur en vanuit innerlijke normen en patronen
zorgen voor spanning en gevoelens van onbehagen.
Anders gezegd: De wereld waarin we leven brengt ons non-stop aan
het trillen. Vandaag schijnt de zon en morgen regent het. Vandaag zit ik
goed in mijn vel en morgen heb ik een baaldag. Vandaag zit de relatie in
een up en morgen in een down.
Dit is een gegeven waar niemand aan kan ontsnappen! Het duale van onze
wereld ís en zál een golvend patroon blijven.
Veel mensen ervaren dit gegeven als een last en hebben het gevoel ‘slachtoffer’ te zijn van
deze rimpelingen.
Ze ervaren Innerlijke On-vrijheid doordat ze hun innerlijke wereld laten bepalen door de
wereld om hun heen. Veelgehoord is de zin: ”Ik kan niets doen aan mijn gevoelens van
stress, angst of ongemak. Dat komt door... en vult u maar in... de baas, de buurman, de
economie, mijn vaardigheden etc. ...”
Deze vorm van slachtofferschap zorgt voor een vicieuze cirkel.
Spanningen worden groter, patronen om de spanningen te vermijden of te negeren worden
sterker en het lijf krijgt meer en meer last van de (fysieke!) stress (en dat levert op zijn beurt
ook weer extra spanning op).
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Er is een uitweg uit deze cirkelbeweging.
Deze is overigens niet ‘gratis en gemakkelijk ... want deze uitweg vraagt om een
fundamenteel ander perspectief in te nemen op drie niveaus:
Mentaal: Een eerlijk inzicht verkrijgen in de ‘doelen’ van gedachtepatronen. “Wat heeft mijn
brein met me voor?”
Emotioneel: Aanvaarding en verzorging van opgeroepen gevoelens en emoties in plaats van
ontkenning en onwil om ze te voelen.
Fysiek: Het lijf als verantwoordelijkheid en bron van kennis behandelen (met adem en
aandacht) en leren zorgen voor de spanningen die het voelt.
Met veel plezier heb ik inmiddels op twee avonden mogen vertellen over dit perspectief. In
gesprek met de geïnteresseerden over, hoe elke lastige persoonlijke situatie uniek is, maar
door een nieuwe op- en in-stelling fundamenteel kan veranderen.
Van slachtofferschap naar eigenaarschap. Van ondergaan naar het heft in eigen hand.
Het is een nieuwe weg voor velen. Niet gemakkelijk en zeker confronterend, maar mogelijk
voor iedereen.
Waarom? Omdat het ons geboorterecht is.
Met hartelijke groet,
Cas Gebbink / www.CasGebbink.nl

B

io-energetisch tandarts Bert Heintzberger:
De mond als spiegel van gezondheid

Door: Els Smits / RODE DRAAD: DE MOND ALS SPIEGEL VAN GEZONDHEID

Wat maakt de bio-energetische tandheelkunde anders dan de reguliere
tandheelkunde? Bio-energetische tandartsen hebben zich naast
hun studie tandheelkunde gespecialiseerd in complementaire
geneeskunde, zoals homeopathie, acupunctuur, chiropractie
of neuraaltherapie.
Met die kennis kunnen ze testen of een patiënt bepaalde
vulmiddelen kan verdragen en in welke mate deze belast is
met kwik door amalgaamvullingen of met giftige stoffen die
uit de tand vrijkomen na een zenuwbehandeling.
Maar niet alleen dat; ook psychische problematiek kan via de
mond tot uiting komen, aldus voormalig tandarts Bert
Heintzberger.
Lees het volledige artikel op:
http://www.gezondverstandavonden.nl/2014.11.30-BERT-HEINTZBERGER-VNGK_0614_P21.pdf

Met toestemming van Bert Heintzberger gepubliceerd.
Oorspronkelijk verschenen in: Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 06/NOV/DEC 2014
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E

en gezonde pizza proeverij op locatie Nederweert in de
planning op 16 december…
Petra, locatiehoudster van Nederweert, verzint ze af en toe waar je bij staat .
Ze zeggen dan ook niet voor niets:
‘soort zoekt soort’.
Af en toe moet ik lachen om wat
ze allemaal bedenkt maar
tegelijkertijd is het ook weer zo
herkenbaar. En zo houd je elkaar
gaande en creatief.
Al enkele jaren achter elkaar werd
er in december op deze locatie
een proeverij georganiseerd.
‘Proeverij in de kerststal’ kan ik mij
nog herinneren.
Dit jaar moest het anders, heel
anders:
Gezonde pizza’s, gebakken in een
heuse pizzaoven op het overdekte
terras, grenzend aan de ruimte
waar de lezingen worden gegeven.

Dus… op naar de pizzaproeverij,
maar… aanmelden is verplicht en vol
is vol want met 35 tot 40 personen
wordt het echt wel wat.

Op 16 december gaat het heel gezellig worden in Nederweert!

Pagina 20 van 22

Z

ondag 23 november…
met Frits van der Blom naar Winsum bij Jolanda Roggeveld geweest…

Jolanda is één van de locatiehoudsters die binnen ons
concept Gezond Verstand Avonden/ Middagen een keer
in een maand een lezing op de agenda heeft staan.
Nu ga ik niet naar de locaties als er andere sprekers
spreken maar in Winsum is het traditie geworden dat ik
mee kom wanneer Frits spreekt, iets ontstaat soms
ergens uit en vervolgens maak je er samen een vaste
gewoonte van. Heel leuk… en volgend jaar november is
alweer genoemd, dus... we zetten de traditie voort!
Frits verzorgde zijn lezing
over het lezen van
etiketten. De etiketten
op verpakkingen. Waar
worden we mee om te
tuin geleid?
Je denkt iets goeds te
kopen maar wanneer je
goed leest kom je
regelmatig tot andere bevindingen.
De aanwezigen waren opgewekt en enthousiast ondanks
de minder leuke informatie; het was een heerlijke
middag met een fijne sfeer in de kaaswinkel; voor alle
bezoekers was een plek
om te zitten. Na afloop
van de lezing was er
gelegenheid kaas, vlees,
Keltisch zeezout en
diverse andere
producten te kopen.
Kleikracht is één van de
locaties die qua sfeer
super passen bij de lezingen, met de eigen kaasmakerij waar
de kaas van rauwe melk en met Keltisch zeezout wordt
gemaakt, waar de koeien op gezonde basis worden gevoed en behandeld, waar de natuur
hoog in het vaandel staat!
Jolanda en Martin, dank voor jullie gastvrijheid!
Wij zijn blij met jullie als schakel binnen ons concept want in Groningen hebben jullie al heel
wat mensen de weg naar bewustzijn gewezen.
Dank daarvoor!
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
Geïnspireerd geraakt? Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?
Andere vragen? Uit het bestand?
Mail Anneke:

Anneke@gezondverstandavonden.nl
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