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aart roert zijn staart… 
 

Maart… het begint flauw te worden om te zeggen dat de weken 
vliegen, maar een feit is het wel. 
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Zo is het alweer maart; het voorjaar begint zich alweer behoorlijk aan te dienen ondanks dat 
het nog enorm koud kan zijn. 
Wij zeggen dan ‘bokkoud’. Maar de sneeuwklokjes staan in volle glorie, de krokussen 
beginnen voorzichtig en staan soms ook al in volle bloei. 
De knoppen van de struiken en bomen zie je zwellen en aan alles in de natuur is te merken 
dat we qua weer de goede kant opgaan.  
Zo valt er ook veel te scoren op het gebied van de 
wilde groenten en kruiden.  

Afgelopen week wilde ik 
weer eens kijken bij het 
Monument aan de 
Afsluitdijk toen we een 
aantal dagen achter elkaar 
van Bergen naar onze 
nieuwe stek in Friesland 
reden. 
Wanneer je dagelijks deze 

rit maakt dan bedenk je even iets als onderbreking 
en ik was zo ongelofelijk benieuwd hoe de 
winterpostelein er voor stond tussen de 
basaltblokken. 
Dan kun je maar één ding doen: de auto parkeren, 
fototoestel meenemen en kijken. 
Heerlijk fris jong groen piepte weer omhoog, met 
hier en daar wat bladeren van de melkdistel 
ertussen; deze is ook eetbaar en goed voor onze 
lever. Bitter smakende planten hebben een goede 
invloed op onze gezondheid en met name op de 
lever. 
Maar de postelein in een zeer jong stadium lachte 
ons ook toe en ik kon het niet laten even te ‘grazen’… 
;-) 
De weegbree vertoonde mooie stevige bladeren en de vlierstruik trotseert hier alle 
weersinvloeden en liet beginnende knopvorming zien. 

Wat is het toch heerlijk dit te aanschouwen en te 
weten hoe dit alles nu enorm zal gaan groeien. 
Maar we maakten het afgelopen week ook mee dat 
we hier in de hevige regen reden. Zo kan maart ons 
ook nog van alles presenteren. 
  
Ik weet het nog goed: jaren geleden, toen ik mijn 
bedrijf ‘De Wingerd huis- en tuindecoraties’ had, 
stonden wij op de verjaardag van onze zoon op 22 
maart de tuin te sproeien en liepen de kinderen in 
korte broek en dronken we buiten koffie. 
Een jaar later bezorgde een groothandel een dag voor 
zijn verjaardag een flinke partij goederen die op 
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pallets buiten werden gelost. Het betrof een onganse partij houten trappetjes die o zo leuk 
waren voor workshops.  
Prijstechnisch hadden zij mij overgehaald en met de groothandel kon ik er een nog leukere 
deal van te maken als ik ze alle 300 nam, op voorwaarde dat zij ze thuisbezorgden. Ze 
werden voor de deur gelost en moesten allemaal naar de zolder van de stolpboerderij waar 
wij toen in woonden en werkten. Het sneeuwde dat het een lieve lust was en ik was niet blij 
! Op die bewuste middag met die hevige sneeuw ‘vervloekte’ ik mijn slimme deal, we 
waren in een enorme sneeuwjacht aan het werk. 
Twee jaar achter elkaar… òf de tuin sproeien, òf je wapenen tegen enorme sneeuwval… het 
kan allemaal zomaar in maart. 
Dus we juichen nog niet te snel maar toch, er valt veel te scoren; zo ook veldkers. 
Overal groeit dit plantje, familie van de o.a. de tuinkers en waterkers, boordevol vitamine C 

en heerlijk bij veel maaltijden. 
Je komt dit mooie gewas werkelijk overal tegen, op 
bloempotten bij andere planten, tussen de voegen 
van de straat, in de tuin, waar je ook maar kijkt, de 
veldkers is rijkelijk vertegenwoordigd. 
Wil dit plantje ons iets vertellen? 
Alles wat om ons heen groeit, hebben we tenslotte 
nodig. Oude kruidenboeken vertellen dit ook en die 
kennis is al zo oud als de weg naar Rome. 
De veldkers is rijk aan vitamine C. Moeten wij allen 
een flinke dosis gezonde plantjes nuttigen die rijk zijn 
aan vitamine C? 
Wie het weet mag het zeggen, maar je kunt dit 

heerlijke plantje combineren met van alles. Niet koken, maar rauw verwerken! Het smaakt 
overal bij.  
De blaadjes hebben een prachtige vorm; geniet ervan en weet dat dit gezonder is dan de 
tuinkers die wordt gekweekt op steenwol of andere nepbodems.  
Onze gezondheid begint bij de bodem en dat is uitsluitend een goede grond, volle grond 
welteverstaan! Plantjes horen met de wortels hun belangrijke voedingsstoffen uit de bodem 
te vergaren en op die wijze dienen zij ons weer. 
Veldkers… juist in het prille voorjaar valt dit gewas enorm op en voordat het gaat bloeien zijn 
de blaadjes het mooist en lekkerst. Wanneer een plant gaat bloeien, gaat de kracht in 
bloemen zitten om te zorgen dat er zaden worden gevormd voor het overleven. 
Afgelopen week zag ik in de tuin bij een paar plantjes de eerste bloempjes al verschijnen. 
“Nog even wachten,” bedacht ik op dat moment, “nog even genieten” . 
 
Voorjaar staat gelijk aan groei; de GVA groeit ook. We verwelkomen Hans Baars in Sellingen. 
De provincie Groningen heeft over niet al te lange tijd drie locaties, Winsum, Hoogezand en 
Sellingen. 
Hans is tevens spreker binnen ons concept. Hij is dus al langer bekend met dat wat we 
presenteren en zijn enthousiasme is aanstekelijk want toen ik Hans laatst even sprak per 
telefoon bedacht ik… graag 100 van deze enthousiastelingen erbij en we kunnen Nederland 
kantelen!  
Nederland kantelt (http://www.nederlandkantelt.nl/) is een stroming om Bouw, Cultuur, 
Energie, Financiën, Onderwijs, Ruimte, Voedsel, Water en Zorg te belichten en met elkaar 

http://www.nederlandkantelt.nl/
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het roer om te gooien, maar ook wij als GVA kunnen veel laten kantelen als het om 
bewustwording gaat. 
Dat kunnen we alleen met alle locatiehouders, sprekers en allen die ons helpen met 
promoten. 
In Katwijk komt een locatie, de nieuwe locatiehoudster Rosalyn van Duyvenvoorde-Duif stelt 
zich voor in deze nieuwsbrief. 
Ook verdwijnen er hier en daar locaties, de Bilt was van korte duur, soms is een nieuwe 
locatiehouder enigszins teleurgesteld na een eerste keer. Het is nu eenmaal niet zo dat er 
overal meteen grote aantallen bezoekers staan te wachten voor de deur, of een 
locatiehouder krijgt een andere invulling in de eigen agenda; het loopt zoals het loopt en 
niets is voor niets geweest. 
Al heeft ergens slechts één lezing plaatsgevonden, dan nog kan dat de aanzet zijn voor 
diverse personen om zich verder te verdiepen in andere informatie dan we standaard 
gepresenteerd krijgen en is er al weer wat gewonnen. 
We wensen natuurlijk dat allen die starten jaren mee gaan draaien, dat is het uitgangspunt, 
maar in de praktijk is dit niet reëel. 
Toch groeien we qua aantal locaties gestaag en gaan we richting de honderd, al moeten we 
daar nog even wat voor doen. 
 
Waarom die honderd? 
Het honderdste aapverhaal staat hierbij symbool. Wanneer honderd apen een bepaald 
gedrag hanteren gaat dit snel de hele wereld over, andere apen pikken dat dan feilloos op. 
Dus… wanneer we dit vergelijk parallel willen laten lopen zijn er honderd locaties nodig om 
Nederland te laten kantelen!  
En met kantelen bedoelen we in positieve zin van alles weer puur natuur gebruiken, eten, 
drinken, weer in een normale samenleving met elkaar kunnen overleggen, dat we niets 
opgedrongen krijgen, dat we niet in een overlevingsrol schieten, kortom dat leven plezier is, 
dat we kennis delen, elkaar respecteren en leven in overvloed van dat wat om ons heen 
groeit, voorhanden is en bedoeld is om te gebruiken. 
Bedenk ook, dat wanneer je met vijfentwintig personen in een groep zou moeten 
bivakkeren, je met elkaar alles kunt ondernemen, beleven, verzorgen en uitdragen. De een 
weet dit, de ander dat en samen kom je uit alle uitdagingen omdat je interesses verschillend 
zijn, dus je kennis is verspreid. 
Daarom is het zo belangrijk gezamenlijke projecten te ondersteunen of van de grond te 
tillen. 
 
Gezamenlijk een dorps- stadstuin verzorgen, waaruit iedereen die zijn of haar steentje 
bijdraagt kan oogsten. Er is altijd wel iemand die zich toelegt op de bodem. Hoe is deze van 
samenstelling? Weer iemand anders heeft de plantenkennis, een ander is gek op schuurtjes 
bouwen. Wie daar zijn hart in kan verliezen zal liever niet zaaien maar daar is weer iemand 
anders voor te porren. Kortom, met elkaar kom je verder door je kennis en ‘hobby’ te delen. 
Deze projecten zouden grootschalig normaal moeten zijn, dan is er geen voedselbank meer 
nodig met ongezond blikvoer, pakjes en zakjes met vulling waar de nodige E-nummers aan 
zijn toegevoegd waardoor de ontvangers van de regen in de drup worden geholpen als we 
kijken naar hoe gezond deze producten zijn. 
Een tuin voor velen waar ook eetbare wilde groenten en kruiden worden toegestaan en de 
vitamientjes je tegemoet stralen. 
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Zo kunnen we nog wel even verder gaan met bedenken wat allemaal mogelijk is maar bij 
Lamija in Son en Breugel, waar de eerste huiskamer GVA een feit is geweest, gaan de 
belangstellenden met elkaar het moestuin-tuinieren onder de loep nemen, in theorie en de 
praktijk. 
Dus ja, het kan allemaal via ons concept en van heel klein kan heel groot worden! 
Kleine groepen brengen grote dingen voort. 
De huiskamer GVA is een nieuw initiatief naast de avonden met lezingen. 
De bezoekers betalen 5 euro om de onkosten te dekken en dit is inclusief koffie, thee en/of 
water. 
Alles wat zij extra willen ondernemen regelen zij onderling. 
Er komt geen spreker, maar gelijkgestemden ontmoeten elkaar en vullen zelf de avonden in. 
Eens in de maand op een vast moment is het minimale dat we verwachten en wat zij zelf 
vaker willen ondernemen ligt ook bij hen zelf. 
 
In deze nieuwsbrief diverse bijdragen van sprekers en locatiehouders, een verslagje van de 
zaterdagmiddag in Schoten, dat ook alweer achter ons ligt en de woensdagmiddag in 
Exmorra met één van de twee studiegroepen rond wilde groenten en kruiden, natuurlijke 
producten en van alles wat past bij deze onderwerpen. 
De groep die nu in Exmorra standaard bij elkaar komt heeft een mooie saamhorigheid 
opgebouwd. Het is heel gezellig, leerzaam, harmonieus en er komen mooie dingen uit voort. 
De andere groep draait in Nederweert, een gelijkgestemd gevoel. Heel bijzonder hoe we met 
deze twee groepen elkaar inspireren en de kennis delen met derden, want dat is het doel, 
wie mee doet komt niet alleen voor de eigen gezelligheid maar helpt deze kennis 
verspreiden. 
 
Er is dus weer genoeg gebeurd de afgelopen weken en met het komende voorjaar in 
aantocht zal er nog meer ontketend worden. 
We gaan het zien en beleven, eerst nodig ik je uit de bijdragen in deze nieuwsbrief te 
bekijken. 
 
Anneke 
1 maart 2015 

 
  
 

ijn naam is Gerdie Konings  
 
(locatiehoudster Echt en Sittard) 
 

Op dit moment geef ik mijn lezing over natuurlijke antibiotica bij de Gezond 
Verstand Avonden. 
Op 26 februari geef ik een lezing in Heerlen (Marijke is de nieuwe 
locatiehoudster) en op 17 maart bij Dennis Vervlossen in Eindhoven.  
Wie nog interesse heeft om mij te horen spreken, heeft dan nu een kans. 
 
Ik organiseer ook bakworkshops ‘Gezonder gebak maken’. 
De eerstvolgende is op 26 maart in Echt. 

M 
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Daarnaast ben ik locatiehoudster van Echt en Sittard. 
Dit doe ik met veel plezier. De GVA heeft me veel positieve dingen gebracht. 
Het spreken gaat me nu goed af. In het begin vond ik dit nog moeilijk. Na verloop van tijd 
ging me dit ook goed af. Door de positieve reacties na de lezingen groeide ik enorm. Ik sta nu 
met veel plezier voor een zaal met mensen. Door het organiseren en het geven van lezingen 
leer je ook weer nieuwe mensen kennen. Je kunt zo ook je eigen kennis weer verbreden. 
Contacten leggen doe ik met veel plezier en ik hoop dit in de toekomst nog lange tijd te 
mogen doen. 
 
Vroeger was ik erg verlegen en ik stond altijd achteraan. 
Door de GVA (Gezond Verstand Avonden) ben ik flink veranderd. Eindelijk durf ik mijn eigen 
zegje te doen en sta ik niet meer altijd achteraan. Ik sta nu vaak genoeg vooraan en dat vind 
ik zelfs fijn. 
Dit had ik nooit gedacht. 
Ik houd ervan om mensen te helpen. Niet alleen door het gebruik van natuurlijke antibiotica 
maar ook door ze te begeleiden met hun bewustzijn. Dingen positief benaderen is erg 
belangrijk. Probeer iets negatiefs, een positieve draai te geven. Vaak is dat in het begin niet 
zo gemakkelijk. 
Oefening baart kunst. 
 
Ik lees veel in het boek van Louise Hay: Je kunt je leven helen.  
Dit is een prachtig boek. Hier leer je inderdaad hoe je je leven kunt helen. 
Er staan heel wat affirmaties in. Door deze iedere dag te gebruiken ga je je beter voelen. 
Met mijn verjaardag kreeg ik van mijn vriendin Jeanne (zij helpt mij met mijn locaties) het 
boek de helende meditaties van Louise Hay. Iedere dag neem ik een affirmatie en lees ik 
deze. 
 
In de zomervakantie van 2014 heb ik een cursus intuïtieve ontwikkeling gevolgd. 
Dit was heerlijk. Je leert jezelf beter kennen. Ik leerde contact te maken met de ziel van 
mensen die ook aan de cursus deelnamen. Ik heb er veel geleerd en ik voelde me helemaal 
uitgerust toen ik naar huis ging. Dit was mijn eerste rustgevende vakantie. 
Doordat ik veel bezig ben met het bewustzijn en met de gezondheid ben ik iemand 
tegengekomen die mij voorstelde een website te maken. Hij heeft een eigen ICT bedrijf. Hij 
deed dit helemaal gratis. Geweldig. Ik heb hem daarvoor een gratis cursus over de 
Sanjeevini’s aangeboden. Die heeft hij inmiddels gevolgd.  
Het uitwisselen van diensten promoot ik voor de toekomst. Zo kunnen we elkaar helpen met 
gesloten beurzen. Iedereen heeft zijn kwaliteiten die hij kan gebruiken om een dienst uit te 
wisselen. 
 
Zo heb ik dus nu mijn eigen website en ik ben er erg blij mee. 
De website heet www.degoudentoekomst.nl. 
Mocht je willen weten wat ik doe, bekijk dan mijn site. 
 
Een liefdevolle groet, 
 
Gerdie Konings 

 

http://www.degoudentoekomst.nl/
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e kop is eraf… 
 
De eerste zaterdagmiddag in 2015 in Schoten zit er weer op… 

 
Jaarlijks staan er vier zaterdagmiddagen op de 
agenda in het Kasteel van Schoten net boven 
Antwerpen. 
We zeggen graag: “’t ligt maar een half uurtje 
onder Breda.” Dat klopt ook werkelijk maar klinkt 
meteen ‘dichterbij’, wat natuurlijk onzin is, maar 
toch… 
Een half uurtje onder Breda, vier keer per jaar in 
een werkelijk prachtige omgeving, je waant je 
even terug in de tijd in de Ridderzaal die dan 
helemaal voor ons is. 
Zaterdag 21 februari is weer voorbij. Het weer liet 
zich niet heel gezellig aanzien. In de ochtend lag 
er hagel op de A9, blikschade, drie auto’s waren duidelijk aan de zwier gegaan, dat zag niet 
zo gezellig, maar uiteindelijk viel het later op de ochtend mee. 
 
Toen we in Schoten aankwamen was het droog en de zon vertoonde zich met zo’n winterse 
uitstraling. Deze dag vielen er wel enige buien maar daar hadden wij binnen geen last van 
want de middag vulde zich met diverse onderwerpen. 
We verwelkomden Mike Donkers en Monic Bakker als gastsprekers, zij zijn al veel langer 
bekend met ons concept. Sterker nog: Mike ken ik bijna vanaf het eerste uur toen ik voor het 

eerst van mij liet horen in februari 2009, begin 
maart ontmoetten wij elkaar en we komen niet 
meer van elkaar af ;-) 
Mike geeft lezingen en helpt mij ook met het 
opstarten van nieuwe locaties samen met een 
aantal andere sprekers. In dat geval gaat Mike 
tweemaal achter elkaar naar de nieuwe locatie, 
puur om alle begin vragen en zaken waar nieuwe 
locatiehouders wellicht tegenaan lopen te 
begeleiden. 
Wanneer er een nieuwe locatie zich aandient dan 
kijken we welke spreker die helpt met opstarten 
het dichtst in de buurt woont en wanneer deze al 

meer locaties in dat rayon heeft opgestart wil één van de anderen wel inspringen zodat we 
het ook een beetje ‘spannend’ houden voor elke nieuwe locatie en niet in één gebied in 
herhalingen vallen, ook al heeft een ieder zijn of haar eigen netwerk. 
Monic is de partner van Mike en ook zij staat nu al enige tijd op de sprekerslijst waar alle 
locatiehouders uit kunnen kiezen.  
Inmiddels zijn dat er exact 180, samen goed voor nog meer onderwerpen; alleen Mike heeft 
al een heel rijtje verschillende lezingen, wat meer sprekers hebben.  

D 
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Mike en Monic hebben ook al een paar keer samen een middag ingevuld, op de locatie van 
Hoorn en Assen hebben zij op deze wijze samen op de agenda gestaan. 

Dan vullen zij elkaar aan, regelen zelf hoe zij één en ander 
invullen en verdelen. 
Beiden zijn broodnuchter en delen dit dan ook graag. 
De titel van de onderwerpen voor de zaterdag in Schoten gaven 
wellicht een andere gedachte: ‘Spiritualiteit en gezondheid’ en 
‘De spiritualiteit van natuurvolkeren’. 
Spiritueel is al snel een zweverig woord maar wie aards denkt, 
nuchter is en terug kijkt hoe natuurvolkeren leefden en hoe onze 
voorouders één met de natuur waren, komt al snel tot andere 
conclusies. 
Na de eerste pauze gaven wij Mike en Monic het woord en lieten 
hen zelf indelen hoe zij deze uurtjes vulden. 
Monic ging er eens even helemaal voor staan toen ik een foto 
van haar wilde maken, haar reactie was: ‘Belangrijk moment!’ 
Maar voor we aan dit deel van de 
middag toe waren was er al meer 
gebeurd. Helaas moesten we Ellen 

Vader missen. Zij was wel uit Frankrijk naar Brussel gekomen 
zoals altijd, maar op zaterdagochtend bleek zij ziek te zijn. 
Dat was niet leuk, helaas. We zien elkaar nu op 6 juni, daar gaan 
we maar weer van uit. 
Nick van Ruiten, ‘onze’ man in Schoten die als contactpersoon 
fungeert tussen de gemeente en ons om deze locatie te huren, 
zat weer op zijn post bij de entree want allen die zich 
aanmelden doen dat via Nick of Ellen en wij laten ons verrassen 
wie er weer komen, wie er nieuw komen en waar men vandaan 
komt. Velen komen namelijk uit Nederland; om een dag op zo’n 
mooie locatie te vertoeven is dat ook niet zo gek met een 
reistijd van maar een half uurtje onder Breda. 
Fred Meijroos van Uitgeverij Succesboeken is steevast van de 
partij. Een tafel met boeken die passen bij de vele onderwerpen 
die via de GVA worden verspreid past fantastisch en zo kan het ook gebeuren dat een auteur 
spreekt waar Fred een boek van heeft uitgegeven, zoals de volgende keer op 6 juni weer een 
keer het geval is. 
Fred is gek op boeken; logisch als je een uitgeverij hebt, maar mijn gedachte was een tijd 
geleden: welke boeken hebben hem nu speciaal geïnspireerd?  
Deze gedachte ging ook naar mijzelf uit, boekenwinkels, ze zijn mijn leven lang al magisch! 
De hoeveelheid boeken die ik op kruiden, bloemen en andere natuurlijke onderwerpen 
gericht heb is enorm, met daarnaast uiteraard ook andere onderwerpen. 
Deze gedachten leverde op dat wij allebei vijf boeken uitzochten om samen het deel voor de 
eerste pauze in te vullen. 
Twee uren vullen is niet zo moeilijk voor ons, stof tot gesprek genoeg en een boek kan 
zomaar een heel eigen leven gaan leiden zoals bij Fred de boeken over kanker… hoe wij 
misleid zijn in de loop der jaren door de farmacie en onrecht is een verkeerd iets, rijk worden 
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over de rug van andermans gezondheid is crimineel dus is het van het grootste belang dat 
deze informatie gedeeld wordt via boeken die voor allen toegankelijk zijn. 
Zelf grijp ik altijd terug, als ik bedenk hoe mijn pad voorgoed veranderde in februari 2009, 
naar het boek over Chemo, geschreven door Drs. Henk Trentelman. 
Dit boek kocht ik eind november 2008, puur uit nieuwsgierigheid omdat ook ik in de familie 
kanker van nabij had meegemaakt, via bekenden hoorde je hierover, kortom het was een 
aankoop die uit grote belangstelling ontstaan was. 
Mijn verbazing was dan ook groot dat veel hoofdstukken qua informatie aansloten op van 
alles wat mijn interesse had, zoals het feit dat onze gezondheid bij de bodem begint, mest 
injecteren een route is naar ziekte en wellicht dus kanker; vandaar dat dit hoofdstuk in dit 
boek is opgenomen. 
Maar mijn argwaan toen al richting het HPV-vaccin werd eveneens bevestigd en om een lang 
verhaal kort te maken: dit boek is een rode draad geworden door de eerste jaren vanaf 
begin 2009. Nu ken ik de meest genoemde personen in dit boek, ook alweer geen toeval. 
Kortom, wat kan een boek teweeg brengen? 
Chemo?... Of kan ik zélf kiezen? is nog te koop via Succesboeken, maar wie interesse heeft 

moet niet al te lang meer wachten, op is op! 
Voor de vriendelijke prijs van 15 euro kun je in het bezit 
komen van dit boek, dat een aanrader is om te lezen juist als 
je niet ziek bent, niet in het medische circuit loopt.  
Dan ben je namelijk nog objectief en kun je relativeren. Je 
schiet je niet in de angst en je zult juist verbaasd zijn over 
hoe we massaal worden misleid. 
Zowel Fred als ik lieten nog een paar boeken zien, wat samen 
een heel verhaal opleverde. 
Hinka van Haren, deelneemster aan onze studiegroep in 
Nederweert rond wilde groente en kruiden, het maken van 
natuurlijke producten en andere passende ‘zaken’ passend 
bij dit onderwerp kwam met een heel 
assortiment natuurlijke producten. 
Hinka maakt zelf wasmiddel, handzeep 
en veel meer leuke 
verzorgingsproducten. 
Maar met naald en draad is zij al net zo 
handig en een theemuts op een heel 
andere manier gepresenteerd, een tas 
van een spijkerbroek, stoffen zakjes om 
te gebruiken als je groente koopt 
waardoor je plastic kunt vermijden, het is 
Hinka allemaal niet vreemd. 
Deze producten had zij meegenomen 
met als doel deze te koop aan te bieden en 20% daarvan was 
voor onze Stichting Gezond Verstand Avonden. 
Alles paste in elkaar, natuurlijke producten, handige 
gebruiksartikelen, deelneemster binnen de studiegroep en 
de GVA ondersteunen.  
Hinka, dankjewel!  
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Wie interesse heeft in Hinka’s artikelen kan deze ook aantreffen op de 
locatie Nederweert bij Petra Wilmsen. 
Petra Wilmsen en Berbie Vleeshouwers presenteerden een aantal 
biologische producten van eigen erf. Aardperen bij Petra geoogst werden 
in een heerlijke chutney verwerkt en zo waren er nog een paar 
heerlijkheden te proeven en aan te schaffen voor de liefhebbers. 
Al met al vlogen de uren weer om en in de eerste pauze presenteerden 
we een bloemkoolsoep waarvan we het recept hebben beloofd. 
Hieronder de ingrediënten en werkwijze van deze soep.  
 
Wij zijn op 6 juni weer op deze bijzondere locatie met de volgende 
sprekers: 
Guy Cotemans zal zijn passie Permacultuur met ons delen, Nicole 
Hoeymans is trots op zichzelf, wat ze in een boek heeft verwoord na een bijzondere weg te 
zijn gegaan en Nick van Ruiten zal zijn bijdrage leveren.  
Nick helpt mee deze middagen organiseren en is de mede-uitgever van de boekjes van 
dokter Lenkei. 
 
Voor je het weet is het 6 juni maar dan is de zomer in aantocht  
Dank aan allen die geholpen hebben deze middag neer te zetten, te promoten of anders hun 
bijdragen hebben geleverd. 
 
Anneke 
 

Recept Bloemkoolsoep: 
 
Ingrediënten: 

 Bloemkool  

 Uien 

 Lente-uitjes 

 Knoflook 

 Verse gember 

 Keltisch zeezout 

 Witte peper 

 Pittige paprikapoeder 

 Garam Massala (klassiek kruidenmengsel uit de Bengalen.  
Bevat: koriander, kardemom, komijn, kaneel, zwarte peper, 
kruidnagel en zwarte mosterd) 

 Roomboter 
 
Wij maakten een enorme hoeveelheid soep (ongeveer 20 liter) en gebruikten o.a.: 10 
bloemkolen, 5 grote bossen lente-uitjes, 25 uien. Voor een gezin van 4 personen kun je 
uitgaan van 1 grote bloemkool, 4 à 5 uien, een bos lente-uitjes… kortom: alles in verhouding. 
 
Smelt de boter en voeg daar de gesneden uien, knoflook en verse gember aan toe. Even 
roerbakken en vervolgens het Keltisch zeezout en de gedroogde kruiden (naar smaak) 
toevoegen. Goed roeren.  
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Schenk ook alvast wat water bij, zodat een en ander niet gaat aanbakken. Doe dan de 
bloemkoolroosjes erbij en voeg zoveel water toe dat alles net onder staat. Laat het geheel 
dan op zacht vuur garen, totdat de bloemkool gaar is. 
Dan mix je de inhoud van de pan met de staafmixer totdat een egaal gladde soep ontstaat. 
Als deze nog iets te dik is, voeg je wat water toe. 
 
Na het mixen roer je nog de in dunne reepjes gesneden lente-uitjes door de soep. 
Niet meekoken! Door ze op het laatst toe te voegen blijven zij lekker knapperig. 

 
 

oodsoorzaak: orgaanuitname 
 

Wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen 
van de uitname.  

 
Wat betekent dat voor de donor? Dat is het thema van het symposium “Orgaandonatie & 
Sterven” op vrijdag 20 maart 2015 in Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A, 
Baarn.  

Organisator is de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO). 
 
"Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden wel beschikbaar 
voor transplantatie". Dit klinkt heel aannemelijk, goed en vol van 
medemenselijkheid.  
Toch ontbreekt één cruciaal woord in deze zin op het officiële 
registratieformulier van het donorregister: het woord "juridische". 
 De keuze betreft namelijk het juridische overlijden in plaats van het 
natuurlijke overlijden.  
Bij orgaandonatie gebeurt het juridische overlijden na bepaalde 

(mensonterende) testen en het fysieke overlijden op de operatietafel. 
Iemand die toestemming geeft, ziet dus af van een natuurlijk proces van afscheid en 
overlijden.  
 
Het is maar de vraag of iedereen dit beseft. Bij het werven van orgaandonoren gaat veel 
aandacht naar de medisch-technische mogelijkheden en de emotionele behoeften van de 
ontvanger.  
 
Welke immateriële consequenties heeft orgaandonatie? Wat weten we over het 
stervensproces? Wat heeft een stervende nodig? Wat zouden we moeten weten om tot een 
bewuste keuze voor orgaandonatie te kunnen komen? 
 
Stel tijdig je deelname aan het symposium veilig via http://orgaandonorjaofnee.nl/  
 
Voor abonnees van de GVA-nieuwsbrief geldt het vroegboektarief.  
Met accreditatie voor 5 studiepunten als nascholing voor verpleegkundigen en 
verzorgenden. 
 

D 

http://orgaandonorjaofnee.nl/
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DAGPROGRAMMA: 
09.00 – 10.00 Ontvangst en registratie NB: Deze tijd is verruimd 
10.00 – 10.10 Welkom door de SBO-voorzitter en door Hella van der Wijst, dagvoorzitter 
10.10 – 10.35 Ineke Koedam – Een andere kijk op orgaandonatie 
10.35 – 10.45 Anjo van der Mortel – Persoonlijke ervaring 
10.45 – 10.55 Muzikaal intermezzo – Duo del Alba 
10.55 – 11.20 Guus van der Bie – Fenomenen aan het sterfbed 
11.20 – 11.50 KOFFIE  | Boekentafel 
11.50 – 11.55 Muziek intermezzo – Duo del Alba 
11.55 – 12.20 Pieter Dagnelie – Orgaandonatie ‘Uit Vrije Wil’? 
12.20 – 12.45 Victoria Annegarn – De donor en zijn naasten 
12.45 – 12.50 Muziek intermezzo – Duo del Alba 
12.50 – 13.50 LUNCH  | Boeken- en informatietafels 
14.00 – 15.00 Workshop volgens keuze 
15.00 – 15.05 Muziek intermezzo – Diana de Vries (harpiste) 
15.05 – 15.30 Forum 
15.30 – 15.45 Ari van Buuren – Conclusies en aanbevelingen 
15.45 – 15.55 Afronding door dagvoorzitter Hella van der Wijst 
15.55 – 16.15 Napraten | Boeken- en informatietafels 

 
 

ardstralen, het fundament van bouwwerken 
 

Verslagje van de lezing van Inez van den Broek in Anna Paulowna 
 

Op 10 februari jl. is Inez van den Broek in Anna Paulowna geweest. 
Zij gaf haar lezing: Aardstralen, het fundament van bouwwerken. 
 
Het was de eerste lezing die Ineke gaf in het kader van de Gezond Verstand Avonden en het 
was ook voor het eerst dat wij de 
kantine van de IJsbaan gebruikten.  
Het was allemaal prima voor elkaar: 
eko-koffie en thee, suiker en 
koffiemelk, vruchtensappen. Alles 
puur. De bar was bemand en we 
werden goed verzorgd. 
Helaas kwam er een aantal mensen 
niet opdagen. Daar reken je wél op als 
ze zich opgeven en als je met een 
kleine club bent, wacht je ook nog op 
ze, ook al omdat we voor het eerst op 
deze locatie zaten en het misschien toch een beetje lastig te vinden was. 
We zijn dus tien minuten later gestart. 
 
Ineke vertelde over de aardstraalnetwerken. Met name over de Currylijnen (klein diagonaal 
net) en de Hartmannlijnen (klein orthogonaal net).  

 A 
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Ze vertelde ons over haar ervaringen tijdens haar opleiding in België en de laatste jaren op 
de Veluwe en omgeving. Haar verhaal werd ondersteund door foto’s en er was een aantal 
heel bijzondere voorvallen te beluisteren. 
 
Na de pauze liet Ineke ons zien hoe ze werkt met de Lecher-antenne, hoe ze breuklijnen en 
ondergrondse wateraders kan lokaliseren, over hoe ze werkt met haar fluit, de straling 
absorberende steentjes… 
Iedereen hing aan haar lippen en uiteindelijk moesten we er een eind aan zien te breien 
want ze had nog wel een paar uur door kunnen gaan. 
 
Deze lezing, over aardstralen, komt Ineke nóg een keer geven op de locatie Tuitjenhorn. 
In juni, dinsdag de 9e, komt Ineke weer naar Anna Paulowna om dan over Water te 
vertellen. 
 
Het was een geslaagde avond en we kijken uit naar het vervolg. 
 
Carla Boon,  
Locatiehoudster GVA-locatie Anna Paulowna 

 
 
 

in Shin Jyutsu - Oude wijsheid in praktijk (3) 
 
 

Griep, verkoudheid, zere keel pfffff… hoeveel mensen 

worstelen hier mee. 

 

De laatste weken zie ik niets anders om mij heen dan snotterende en 

kuchende mensen. Zijn we toe aan het zonnetje? Allemaal de weerstand 

opgebrand in de donkere wintermaanden? 

Gelukkig is de Japanse levenskunst in mijn leven ik heb geen last van al deze ongemakken en 

voel ik ze toch aankomen dan pak ik gewoon een energieslot en/of mijn wijsvinger vast.  

Jin Shin Jyutsu is een eeuwenoude Japanse geneeskunst, eigenlijk noem ik het liever een 

Levenskunst. Je hebt er namelijk het meeste profijt van wanneer je het integreert in je leven. 

Heel vaak doen we dat al onbewust maar als je eenmaal bewust weet wat je aan, noem het 

maar even ongemakken kan doen heb je er veel meer profijt van. 

De wijsvinger, ja die waarmee we naar anderen wijzen 

wanneer we bang zijn om bijvoorbeeld een flater te slaan of 

de schuld van iets te krijgen. Houd er rekening mee dat 

wanneer je wijst, er altijd drie vingers naar jezelf wijzen.  

 

De emotie die geharmoniseerd wordt door de wijsvinger is 

angst. 

 J 
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Dus heb je angst voor bijvoorbeeld de tandarts of heb je vliegangst om er gewoon maar een 

paar te noemen, houd je wijsvinger vast, het helpt! 

 

Even terug naar de griepverschijnselen. Deze kan je voorkomen door geregeld je wijsvinger 

vast te houden. Mocht je toch al te laat zijn en je de symptomen al voelen in je lichaam dan 

helpt de wijsvinger je om je weerstand te verhogen zodat je snel weer van de ellende af 

bent. 

Om nog een extra hulpje erbij te roepen kan je energieslot 3 vast houden.  

Energieslot 3 woont op het bovenpuntje van je schouderblad aan de kant 

van de wervelkolom. Nummer 3 harmoniseert onder andere het 

immuunsysteem en helpt uitstekend om ontstekingen waar dan ook in je 

lichaam op te lossen.  

Je legt om energieslot 3 vast te houden je hand gewoon over je schouder 

en je bent er al. Met je andere hand maak je een ring door het kussentje 

van je duim op de nagel van je wijsvinger te leggen. Hoe simpel kan het 

zijn :-) 

 

Wil je meer weten over Jin Shin Jyutsu? In september geef ik een 

cursusweek bij La Vie Tara in de Ardèche in Frankrijk. Je leert daar de 

basis van deze geweldige "levenskunst" op een ontspannen manier in 

een prachtige omgeving kennen en toepassen. 

 

Meer info vind je op: http://lavietara.nl/nieuws/cursusaanbod2/herfst/  

 

Marja Frederiks,  

ontspanningscoach 

 

www.marjafrederiks.nl  

info@marjafrederiks.nl  

 
 
 

ven voorstellen: Rosalyn van Duyvenvoorde-Duif,  
 

Locatiehoudster GVA-locatie Katwijk 
 

Hallo allemaal, 
 
 Mijn naam is Rosalyn van Duyvenvoorde-Duif. 
 
Van beroep ben ik Shiatsu massage-therapeut / Reiki master en moeder van 7 kinderen. 
 

E 

http://lavietara.nl/nieuws/cursusaanbod2/herfst/
http://www.marjafrederiks.nl/
mailto:info@marjafrederiks.nl
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Op 1 april 2015 ga ik in Katwijk (Zuid-Holland), openen met: 
“Heel Natuurlijk - Centrum voor bewustwording en 
natuurgeneeswijzen”. 
 
Hier zal ik mijn praktijkvoering weer oppikken (ben er even 
uit geweest doordat mijn gezin groeide) en ga ik in 
samenwerking met een hele hoop geïnspireerde 
therapeuten, docenten en lichtwerkers  een breed scala van 
workshops, cursussen, oosterse bewegingsleringen, lezingen, 
consulten en behandelingen aanbieden om, met name de 
Katwijkers zelf, te laten voelen, ervaren, transformeren en te 
verbinden. 
 
Ik heb er ontzettend veel zin in en met de bijdrage van de Gezond Verstand Avonden hoop ik 
een heleboel mensen te kunnen bereiken. 
 
Ik hoop u te ontmoeten bij Heel Natuurlijk! 
 
Groetjes, 
 
Rosalyn 

 
 
 

ldous Huxley – Een vooruitziende blik? 
 
Via Facebook kreeg ik de onderstaande uitspraak onder ogen: 

 
"Er zal in de volgende generatie of zo, een farmacologische 
methode zijn om mensen te laten houden van hun slavernij en, om 
het zo maar te zeggen, een dictatuur zonder tranen te creëren. 
 
Het creëren van een soort pijnloos concentratiekamp voor hele 
samenlevingen, waarin mensen in feite hun vrijheden worden 
ontnomen, maar zij daar toch van zullen genieten, want ze zullen 
worden afgeleid van elk verlangen om te rebelleren door 
propaganda, of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door 
farmacologische methoden.  
 
En dit lijkt de laatste revolutie te zijn." 
 
Aldous Huxley (1894 - 1963) - vertaald door Frank Bleeker 
 
Aldous Leonard Huxley was een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf 
met de vele romans en korte verhalen die hij schreef.  
Een van zijn bekendste werken is Brave New World, een sciencefiction-roman. 

 

 A 
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oe te leven als het leven stormachtig overkomt? 
 

Boeddhisten spreken van ‘de weg van het 
midden’. Maar wat is het midden?  

 

Dit is onlosmakelijk met ‘jou’ verbonden. Jij in verbinding 
met de eigen innerlijke kracht.  
En deze kracht zul je alleen kennen als je luistert / leert 
luisteren naar je innerlijk. Het innerlijk vindt altijd in het HIER 
plaats. Een ieder zal zeggen dat hij HIER is als je vraagt waar 
iemand is. DAAR is dan de verwijzing naar alles wat je ervaart 
alsof het buiten jezelf ligt.  
Als je HIER zegt, verwijs je met de lichaamstaal direct naar de 
plek op het lichaam waar je hart ligt.  
DAAR, maak je een beweging naar buiten. Alsof jij hier niets 
mee te maken hebt. Feitelijk kan dit niet, daar je alles in het 
leven ervaart vanuit je zelf: HIER.  
Daarom kan je alleen in het HIER echt in verbinding staan 
met de ander. Ook al lijkt het DAAR nog zo echt. Het DAAR 
wordt gevoeld en ervaren door het HIER.  
Als je bij het HIER blijft kan je de verbinding in volle omvang 
ervaren. Alleen dan kun je ook open staan en luisteren naar 
de ander. Daarom ligt de werkelijke verbinding met de ander 
in jezelf. In het HIER. Als deze verbinding, het HIER, er niet was, was de ander en het leven, 
gewoon niet te ervaren.  
Het HIER is het centrum van de wereld. Het centrum ligt in het midden van NIET IETS. Het is 
het vormloze zonder gezicht dat juist inhoud geeft aan ons leven. De Liefde. De ziel van het 
leven. Het wordt weerspiegeld in dat wat wij werkelijkheid of realiteit noemen. Aandacht te 
besteden aan je innerlijk en naar het inzicht te handelen geeft een innerlijke vrijheid die 
onverwacht vele innerlijke vergezichten geeft in de werkelijkheid die in eerste instantie zich 
nogal plat en materialistisch aanvoelt.  

'Aandacht geven aan' en beter kijken door alertheid en inzicht laat een onverwachte 
werkelijkheid ontvouwen. Het unieke en eigen levenspad die je leven kleurrijk en levendig maakt.  

De basis hiervan is om niet meer om je eigen pijn heen te gaan maar er dwars doorheen. Dit 
noem ik vertrekken vanuit je Zelf. Het Zelf dat echt Jij is. Als je dit doet antwoord het leven 
anders dan ervoor. Dit komt omdat het leven een weerspiegeling is van jezelf. Hoe dit werkt 
geen flauw idee. Dat het zo werkt is mijn ervaring. Het wonder en het toverstokje van het 
leven. Veel succes met toveren... 
 

Ga naar: http://gezondheidscooperatief.nl/events. Daar staan de datums op wanneer er 
Zelfrealisatie gegeven wordt. Meld je wel aan. Dit in verband met verhuizing naar Olburgen. 
Weet nu nog niet waar de Zelfrealisatieavond gegeven gaat worden.  
Of in Zutphen of in Olburgen. 
Bij de e-mail GVA neerzetten als je wilt komen. De kosten bedragen 20 euro p.p. 
 
Purusha v.d. Graaf 

 

H 

http://gezondheidscooperatief.nl/events
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e middag in Exmorra met de studiegroep, op  
18 februari, is ook weer voorbij… 
 

Wederom een heerlijke middag mogen beleven met tien andere dames 
in Exmorra. 

 
Het was prachtig weer om de reis naar 
Exmorra te ondernemen en diverse dames 
kwamen ook van verder weg. 
De zon scheen, de lucht was blauw en je 
rook het voorjaar, ondanks dat het nog 
behoorlijk fris was. 
Deze middagen zijn eigenlijk heel speciaal, er 
is wat moois ontstaan en wie deze middagen 
bezoekt deelt de opgedane kennis weer op 
haar eigen wijze. 
Dat is het idee, nu zijn heren ook welkom, 
alleen is dit in Exmorra nog niet gebeurd, 
wel in Nederweert waar de andere groep 
draait. 
Nu is dit niet strak, want wie zin heeft naar 

beide locaties te komen is welkom. 
Exmorra ligt dicht bij Makkum, een heel klein plaatsje; voor je het weet ben je er doorheen, 
maar het is er heerlijk landelijk en het heeft een enorm rustige 
uitstraling; je bent al blij als je daar een rondje loopt rond 
Centrum Wilgenhoeve dat gevestigd is in een Friese boerderij. 
 

Deze middag stonden twee 
verschillende onderwerpen op de 
agenda. Marja Geerdink had spontaan 
voor een ingelaste derde attractie 
gezorgd: zij had kefir meegenomen en 

vertelde vol passie over melk- en 
waterkefir. 
Wie wilde kon een glazen potje 
melkkefir meekrijgen. 
Maar we begonnen uiteraard zoals 
altijd met thee of koffie met wat 
lekkers erbij. Hennie de Kruijk had een 
heerlijke druiventaart gebakken van in 
het afgelopen najaar zelf geoogste 
druiven die zij had ingevroren. 
Hennie gebruikt andere meelsoorten dan die standaard gebruikt 
worden; dit levert dan heerlijke gerechten op. 
Je mag vaker bakken Hennie  

D 
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Marja Frederiks verraste ons met twee heerlijke 
zuurkooltaarten, eentje met rode kool (zuurkool) aangevuld met 
paprika’s.  
Ook Marja experimenteert en wij mochten proefkonijn zijn. ;-) 
De taart met de algemeen bekende zuurkool, wel zelfgemaakt, 
bakte Marja volgens een recept dat we de vorige keer na afloop 
van Gien van den Heuvel kregen; dit naar aanleiding van het zelf 
zuurkool maken wat toen op de agenda stond. 
De taarten van Marja waren bedoeld als afsluiting van een 
heerlijke middag. 
Dus voor deze geserveerd konden worden moesten de handen 
uit de mouwen gestoken worden. Wat is wortels schoonmaken 
en fijnsnijden een heerlijke klus als je met elf gelijkgestemde 
dames bij elkaar bent en kunt kletsen over van alles en nog wat 
met betrekking tot wat ook deze middag als onderwerpen 
voorbij kwamen. 
Wat een heerlijke therapie tussen het verhuizen en de 
werkzaamheden rond het Gezond Verstand Avonden concept. 
Gien van den Heuvel vertelde vol enthousiasme over wat je 

allemaal kon gebruiken om te laten fermenteren en ze liet ons, 
voordat we begonnen met het schoonmaken van de wortels, 

heerlijke resultaten proeven. 
Zo kregen we rode bietjes, paprika’s, 
worteltjes en champignons op een 
schoteltje; allen waren van mening 
dat dit heerlijk was. 
Gien had besloten wortels te kopen 
voor deze middag want bietjes 
geven wellicht zoveel vlekken op de 
witte tafels van Centrum 
Wilgenhoeve. 

De weckpot zag er na afloop feestelijk uit en we zullen over een 
paar weken het resultaat proeven. 
Na deze activiteit luisterden we geboeid naar Jeannette 
Nieuwenhuis met haar onderwerp ‘Smaaklessen’. 
Jeannette heeft landelijk een behoorlijke bijdrage geleverd als 
projectleider in de smaaklessen voor kinderen vanaf groep 1 tot 
en met groep 8. 
Het is belangrijk dat kinderen leren niet meteen ‘nee’ te zeggen 
tegen voeding, nog voordat zij iets hebben geproefd. Voeding 
kan via projecten op school als een rode draad bij alle vakken 
meegenomen worden. 
Jeannette liet ons blind ruiken aan kruiden, koffie en andere 
voedingswaren die zij in bekertjes had gedaan waar overheen 
een stukje folie zat zodat wij niet konden zien wat erin zat. Door 
de gaatjes in het folie geprikt moesten wij alle bekertjes 
besnuffelen en opschrijven wat we dachten dat erin zat. 
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Foto aangeleverd 

Hmm… van de acht miste ik er eentje.  
Die geur kon ik niet thuisbrengen, maar die konden we ook niet weten. Niet geraspte 
nootmuskaat kun je niet ruiken.  
Dit is één van de voorbeelden die Jeannette presenteerde. Geblinddoekt met de neus dicht 
kregen we ook vier verschillende voedingsmiddelen te proeven. 
Dan kun je duidelijk merken dat je reuk bepalend is voor de smaaksensatie, maar we konden 
zo wel even in ‘de keuken kijken van wat Jeannette presenteert via scholen’. 
Heel bijzonder… Het gaf ons weer andere inzichten. 
En zo ging de klok weer richting half zes, een middag is ook zo om. 
Spontaan is de invulling voor 8 april samengesteld, Gien van den Heuvel mag weer ‘aan de 
bak’, maar dat krijg je als je een vuurtje aanwakkert.  
Gien zal etherische olie voor ons meenemen en daar meer over vertellen want het is niet zo 
dat ondanks dat deze oliën puur natuurlijk zijn je alle soorten zomaar onverdund kunt 
gebruiken. 
Gea Eekman gaat een lezing geven over geneeskrachtige kruiden en ik weet nu al zeker dat 
deze middag ons weer van alles zal brengen. 
Dank lieve dames voor de opgedane vitamientjes deze afgelopen middag, ik kijk uit naar 
begin april. 
Joke Oosterbeek zal voor worteltjestaart zorgen en de verdere bijdragen vullen zich vanzelf 
weer in. 
 
Anneke 

 
 

lij en gezond in no time - iedereen kan lachen! 
 

Verslag van een avond met Marnix Lamers 
 

 

Op 26 februari 2015 hebben we met de Gezond Verstand Avond in De Spil in Arnhem de 
lachworkshop Blij en Gezond in no time van Marnix Lamers gehad. 
 
Ik kon me er van te voren niet zoveel bij voorstellen hoe je een groep aan het lachen kunt 
krijgen, het leek me wel heel erg leuk. 
 
We gingen allemaal in een kring op stoelen zitten. 
Marnix vertelde eerst iets over zich zelf: over de grote effecten van 
lachen op minstens 5 lagen in ons en dat de lachworkshop geschikt 
is voor teamuitjes, teambuilding/training, congressen 
en vrijgezellen/familiefeesten. 
 
We begonnen met de lachmeditatie van Osho en dit was heel 
bijzonder. Je voelde na een poosje de lach van binnen omhoog 
kriebelen zonder dat je er iets voor hoefde te doen. 
En als de één begint te grinniken, doet de volgende mee totdat 
iedereen echt aan het schateren is. 
 

B 



Pagina 20 van 28 
 

Later gingen we ook meer bewegen en gingen de stoelen aan de kant. 
Zo zijn we met de "lachbus naar een lach-verjaardag" gegaan. Eentje was de jarige, 2 waren 
chauffeur en de rest mocht heel hard gaan lachen zodat ze met de bus mee mochten. 
Toen we met de bus bij de jarige aankwamen mochten we iets verzinnen met lachen, veel 
improvisatie dus en vooral lachen. 
 
We hebben verder oefeningen gedaan zoals Silly Walks, de Lachspiegel en de Dierenlach, 
heel hilarisch. Ook hebben we emoties “ontladen” m.b.v. de lach. 
De lach begint nu weer omhoog te kriebelen nu ik dit zo schrijf. 
 
We hebben ook een voor- en nameting gedaan op 5 aspecten (zoals ontspanning, stress, 
verbinding) en de verschillen zijn significant positief. 
 
Na afloop kregen we allemaal van Marnix een diploma HART LACHEN. 
En ja, we hebben echt vanuit ons hart gelachen. 
 
's Avonds toen ik naar bed ging en in de spiegel keek, leek ik wel 10 jaar jonger. 
Echt een aanrader om deze workshop te boeken. 
  
Meta Rook,  
GVA locatie De Spil in Arnhem 

 
  
 

quariussymboliek: De Gevleugelde Roos (*) 
 
Eindelijk is de schepping zo ver dat 
deze een ongekende kwantumsprong 

heeft gemaakt en alle levensvormen op elk niveau 
worden door deze verhoogde trilling geraakt, 
ongeacht de hoogte van het bewustzijn. Alles en 
iedereen gaat naar eigen tempo een treetje hoger 
op de jakobsladder existeren. 
  
Steeds duidelijker wordt het dat er wereldwijd 
intense veranderingen gaande zijn. Niet alleen 
door de enorm snelle ontwikkeling van onze 
technologie en de gigantische uitbreiding van het 
communicatienetwerk, maar ook door de 
natuurrampen als gevolg van extreme weersveranderingen. Het heeft er alle schijn van dat 
de aarde een echo weerspiegelt van het onbewuste collectieve emotieveld, het 
massabewustzijn van haar bewoners.  
 
Overal waar disharmonie en liefdeloosheid heeft geleid tot vastgeroeste geloofssystemen en 
ondoorzichtige constructies in bestuurlijke machten, worden nu de onderste stenen boven 
gewoeld om een nieuw gezuiverd fundament te realiseren.  
Dat zorgt dikwijls voor chaotische taferelen. 

A 
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De ommekeer van involutie naar evolutie is een feit geworden. De trillingen van het 
Vissentijdperk maken plaats voor de inspiratie van het Aquariustijdperk, om een kosmisch 
bewustzijn tot leven te roepen.  
Dat betekent dat een gigantische Lichtactiviteit - een megacyclus van lichtimpulsen – de 
aarde infiltreert en overal haar informatie zendt. Er is niets ter wereld dat niet wordt 
aangeraakt door deze immense verschuiving. Anders gezegd er is een grote zuivering gaande 
als voorbereiding tot het creëren van een Gouden Eeuw. Hoe tegenstrijdig het ook mag 
klinken het motte voor deze tijd is: lijden hoeft niet meer! 
 
Elk mens zal in dit transformatiegebeuren een eigen rol spelen. Niemand kan de aanraking 
van de lichtimpulsen ontlopen en zal daarom bewust of onbewust er uitdrukking aangeven. 

In onze duale polaire realiteit is echter 
wel een heldere keuze mogelijk.  
Kiezen we voor licht vol liefde en 
overvloed, of voor het donker 
gekenmerkt door gebrek en 
schaarste…! Kiezen wij voor meegaan in 
de verhoogde trilling of blijven we ons 
wentelen in lage trillingsenergie met 
alle gevolgen van dien.  
Liefde is hier de grote drijfveer, een 
onbaatzuchtige alles genezende Liefde. 
De Liefde waar het hier om gaat, heeft 

niets te maken met lijden en opoffering. Deze Liefde prest niet, schreeuwt niet, kent geen 
tijd, laat ieder vrij, sluit niemand buiten en geneest alles en iedereen.  
Dit is Universele Liefde, de kracht van opgang en groei, de voeding van processen als 
transformeren, transmuteren en creëren van Universaliteit. 
 

(*) Witte Roos, symbool voor de Christuskracht  
     Vleugels symbool voor Geestkracht 

 
Mijn tekenen verstaan 

Op een dag - zittend achter een blank vel tekenpapier- overpeinsde ik het een en 
ander, terwijl mijn potlood automatisch en schijnbaar doelloos figuurtjes 
krabbelde. Ik had namelijk alle afspraken met betrekking tot spirituele 
bijeenkomsten opgezegd, omdat ik vond dat iedereen alles leek te weten, behalve 
ik zelf. Geheel op mijzelf teruggeworpen zag ik mij niet als een waardevolle bijdrage 
en zingeving voor het geheel.  
Ik voelde mij eerder leeg en overbodig en de paar tekeningen die ik tot dat moment 

had getekend, konden dat gevoel niet wegnemen. 
 
Daar zat ik dan, wat nu… Ineens voelde ik een aparte sfeer…heel bijzonder…! 
 Ik hoorde vanuit een diepte in mijn binnenste - maar zonder geluid, het was er gewoon - 
"Gij zult mijn tekenen verstaan!'' Even was ik heel verrast en stil, maar bijna onmiddellijk 
nam mijn mentale vermogen het over en dacht ik aan de dagelijkse tekenen van het leven, 
om niet stroomopwaarts te roeien, maar mee te gaan met de flow. Doch gelijktijdig voelde ik 
heel intens 'het tekenen verstaan' en wist ik tevens dat in mijn tekeningen verhalen 
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schuilgingen. Een vertelling die vanuit meerdere frequenties kan worden begrepen, maar 
altijd iets van de essentie - het diepste trillingsniveau - duidelijk maakt. Het één sluit het 
ander natuurlijk niet uit en de dubbele betekenis gaf gelijk al een hint naar het concept 'voor 
meerdere uitleg vatbaar’! De waarheid van het leven kan op elk niveau zich in een ander 
jasje vertonen, nietwaar! 
 

Vanaf die tijd groeide het aantal getekende 
afbeeldingen. Toen ik kort na deze ervaring ook 
nog Sonia Bos leerde kennen - een groot mystica - 
werd nog eens extra geaccentueerd wat hier 
speelde. Niets is zinloos of toevallig, alles heeft 
zijn waarde. Mijn tekeningen sieren de covers van 
haar prachtige boeken en voor mijn eigen werk 
heb ik heel veel tekeningen gedigitaliseerd en in 
2007 verwerkt tot een prachtige website, die ik 
ook zelf nog met vreugde kan bekijken en 
waaraan ik af en toe een nieuw thema toevoeg.  
De gemaakte Power-Point-Presentaties zijn een 
waardevolle hulp en focuspunt voor de lezingen 
en cursussen die ik met vreugde geef.  

 
De tekeningen beklijven gemakkelijk op je netvlies en werken als 'spiekbriefjes' in goede zin. 
De vormgegeven symbolen appelleren aan je stille gevoel, waarmee je naar je innerlijk kunt 
luisteren en zo wordt de bedding gevormd waarin de aquariusmystiek - de ware innerlijke 
kennis - kan gaan stromen.  
De soms grootse titels en dus thema's worden op heel eenvoudige wijze verbeeld, op het 
eerste gezicht is er een gelijkenis met sprookjesachtige dromen, maar de titels die meestal in 
mijn gedachten glippen als de tekening klaar is, getuigen van diepere onderlagen, die 
uitnodigen tot intense bespiegeling. Willen wij deze ‘dromen’ in onze dagelijkse realiteit tot 
bloei laten komen, zijn uiteraard wel fysieke acties gehuld in liefdestrillingen vereist. 
 
Door de intuïtieve en geïnspireerde vormgeving geven de tekeningen ook een gevoel van 

vrijheid. Ik hoef geen horizon te maken, kan kleuren 
kiezen die een boom buiten niet kent en mijn insect zul je 
in de hedendaagse natuur nog niet vinden.  
 
Deze uitingsvorm van creativiteit geeft een gevoel van 
scheppen en omdat ik altijd alle lichtwezens uitnodig om 
met mij samen te werken, voel ik mij gehuld in een zachte 
energie waarin ik uren achtereen kan werken. 
  
Op die tijden ben ik er zeker van dat mijn energieveld zich 
verdiept door velden van ijlere frequenties. Dan lukt 
ineens iets - naar het lijkt - heel per ongeluk of ik maak 
een wonderlijke verandering die zich plotseling in mijn 
gedachten aandient. Vooral dit laatste geeft een 
dankbaar, sprankelend blij gevoel. 
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Natuurlijk vraagt de huidige tijd ons om deze positieve creërende bewustzijnsimpulsen te 
koesteren, opdat zij kunnen expenderen als Stralende Sterren in een Gouden Eeuw.  
De Eeuw die wij begonnen zijn te creëren. 
 
Gea Hollestelle 
 
 

 
Gea Hollestelle is spreekster voor de Gezond Verstand Avonden. 
Zij staat met vier lezingen op de sprekerslijst. Zij verzorgt lezingen over Aquariussymboliek 
met behulp van vele geïnspireerde tekeningen die samengesteld zijn tot Power-Point-
Presentaties.  

 
 

ynamisch Portret 
 

Met toestemming van Maria Inckmann-van Gaalen (locatiehoudster 
GVA-Noordeloos) overgenomen uit Dynamisch Perspectief, Het 

Ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. 

 

D 
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“Ik ben biologisch, Maria is dynamisch”, opent Kees van Gaalen het gesprek.  
Sinds ze in 1994 het - toen nog gangbare - streekproduct Veenweidekaas in de markt 
zetten, heeft hun kaasboerderij grote ontwikkelingen doorgemaakt. Ze schakelden om 
naar biologisch, vervolgens BD en verhuisden naar Noordeloos.  
Daar lieten ze een bedrijfsgebouw onder organische architectuur bouwen.  
 
Tekst: Mirjam Perry / Foto's: Angéla Wei l 
 
Een regionale oriëntatie en aandacht voor natuur, milieu en weidevogels. Dat wilden Kees van 
Gaalen (60) en Maria van Gaalen-lnckmann (62) begin jaren 90 bereiken, samen met een 
groep andere gangbare boeren uit Het Groene Hart.  
Met tien bedrijven richtten ze in 1994 een coöperatie op om een nieuw streekproduct op de 
markt te brengen: Veenweidekaas.  
De betrokken boeren gingen zelf hun kaas promoten in de steden.  
Daarbij merkten ze dat vooral het publiek van de natuurvoedingswinkels geïnteresseerd was 
in het verhaal van de Veenweidekaas.  
"Dat was voor mij toen een goede aanleiding om over te gaan naar een ecologische 
bedrijfsvoering", vertelt Kees.  
"Dat publiek heeft oren naar het verhaal en wil er ook voor betalen. Het bleek 
markttechnisch onhandig om onder de naam Veenweidekaas zowel een biologische als een 
gangbare variant te hebben.  
Maria kwam op de naam Wilde Weide Kaas en die zijn we toen gaan gebruiken." 
 
Wilde Weide Kaas 
Zo ging het bedrijf in 1996 over op biologische landbouw. Later sloten ook twee andere 
bedrijven uit de groep van de tien Veenweidekaas-boeren zich aan bij de biologische Wilde 
Weide Kaas. Maria is er trots op dat haar gesprekken met die gangbare bedrijven ertoe 
hebben bijgedragen dat zij op een biologische bedrijfsvoering zijn overgegaan. Zelf wilde ze 
nog een stap verder: "De eerste keer dat ik tegen Kees zei dat ik een biologisch-dynamisch 
bedrijf wilde, zei hij: ‘jij wilt biologisch-dynamisch ook al heb je geen hemd meer aan je lijf’. 
Daar ben ik toen wel van geschrokken en het heeft me aan het denken gezet.  
Biologisch-dynamisch is inderdaad heel belangrijk voor mij. Vooral het idee dat alles met 
elkaar samenhangt, spreekt me aan, en dat wat je op aarde doet ook met de kosmos is 
verbonden. Ik wil een zo gezond mogelijk product aan mensen verkopen en daar hoort voor 
mij een biologisch-dynamische insteek bij." 
 
Het balletje ging rollen toen BD-zaadteler René Groenen, die ongeveer een derde van de 
mest afneemt, aangaf dat hij geprepareerde mest wilde gaan gebruiken. Voor Maria was dat 
een mooie aanleiding: "Ik had de wens om biologisch-dynamisch te worden eigenlijk al een 
beetje losgelaten. Toen René vroeg of we de mest wilden prepareren, maakte dat de stap om 
voor het Demeter keurmerk te gaan weer kleiner." 
Kees was nog niet overtuigd: "Ik heb me nooit zo in BD-landbouw verdiept, maar ik heb wel 
getwijfeld over dat maximum van 112 kilo stikstof per hectare. Ik vond dat we met het 
mestgebruik volgens de ecologische richtlijnen goed in evenwicht waren. Met nog een derde 
minder kom je wel heel laag uit." Maar de opbrengst van het biologisch-dynamische bedrijf 
van de buurman was goed en er was vraag naar rauwmelkse Demeter boerenkaas. Dat 
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maakte het voor Kees makkelijker om de sprong te wagen. In 2013 ontving hun bedrijf de 
Demeter-licentie, door Maria's vasthoudendheid. En het heeft goed uitgepakt. "Deze grond 
is erg geschikt voor biologisch-dynamische landbouw", is Kees' conclusie. 
 
Bijzonder gebouw 
Toen ze hun boerderij in Alphen aan de Rijn in 2008 moesten verlaten in verband met de 
bouw van de Maximabrug, wilden Kees en Maria voor hun nieuwe bedrijf en woonplek in 
Noordeloos echt iets nieuws neerzetten, iets dat paste bij het bedrijf en het product. "We 
maken een ambachtelijk product," legt Kees uit, "dus het gebouw moest een ambachtelijke 
uitstraling hebben. We wilden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruiken, dus steen 
en hout in plaats van kunststof windbreekgaas en metalen damwandprofielplaten." Het 
nieuwe gebouw moest bovendien passen in het landschap, van deze tijd zijn en mooi om naar 
te kijken. En de materialen mochten niet van de andere kant van de wereld komen. Ze 
kwamen terecht bij architectenbureau Alberts en Van Huut voor organische architectuur, 
dat het ontwerp maakte voor het gebouw. 
 
In de stal van hout en steen met karakteristieke schuine vormen en veelhoekige ramen staan 
Blaarkopkoeien, een oud en rustig ras. Er zijn er maar een paar duizend van in Nederland. Ze 

geven minder melk dan Holsteinkoeien, maar ze 
kunnen een stootje hebben, omdat ze niet zijn 
doorgefokt. "Ons bedrijf heeft van oudsher al 
Blaarkoppen", vertelt Maria. "Kees ging bij een 
Blaarkopclub voor het behoud van dit ras, omdat het 
aan het uitsterven was. Toen deze club een prijs won, 
ontstond er budget om een beetje aan PR te doen en 
inmiddels is de populatie toch weer wat gegroeid.  
De Blaarkop is een hele goede koe voor biologische 
boeren. Het is een sobere koe die heel goed met 
ruwvoer om kan gaan.  
 

'Met het thema lokale economie ga je ook 
verbanden aan met gangbare boeren en met 

mensen die wel en niet biologisch eten' 
 
De Blaarkop is ook interessant omdat de melk erg 
geschikt is voor het maken van kaas vanwege de vet-
eiwitverhouding." 
De Blaarkopkoeien op het bedrijf van Kees en Maria 
hebben altijd hun hoorns mogen houden. Op de 
boerderij in Alphen aan de Rijn was dat geen 
probleem. Daar stonden de koeien nog aangebonden, 
waardoor ze elk hun eigen plek hadden. Aanbinden is 
volgens nieuwe richtlijnen voor biologische boeren 
echter niet meer toegestaan. Voor Maria was het geen 
optie om de hoorns weg te halen: "Kees is een rustige 
boer en we hebben rustige koeien, dat moet kunnen", 
was haar gedachte. Maar Kees en de stalbouwer zagen 
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in eerste instantie alleen problemen, omdat koeien met hoorns elkaar kunnen verwonden. 
Maria: "Ik heb de stalbouwer gewezen op het onderzoek van het Louis Bolk Instituut en op 
andere stallen voor koeien met hoorns. We 
hebben wel een uur met elkaar gepraat, zonder 
resultaat. Uiteindelijk zei ik: misschien ga je er toch 
nog een keer over nadenken. Vervolgens heeft hij 
me nog drie keer teruggebeld. Hij wilde de 
uitdaging toch aangaan. Ik vind het mooi om te 
merken dat je zo, met praten en geduld, dingen in 
beweging kunt brengen." 
De tuin levert ook haar bijdrage aan de uitstraling 
van de boerderij. "De tuinarchitect heeft eerst naar 
het huis gekeken en toen de tuin ontworpen. Die 
passen heel goed bij elkaar en de tuin is echt een mini-natuurgebiedje geworden", zegt Kees 

trots. "In mei en juni hebben we hele concerten 
van kikkers." 
Maria vertelt enthousiast: "Het huisje voor de 
bijenkorf in de tuin is ontworpen door de 
buurjongen.  
Het groeide van een klein ideetje uit tot een 
project waarbij verschillende mensen betrokken 
raakten.  
De opa van de buurjongen kwam helpen bouwen, 
hijzelf heeft op school foto's laten zien van het 
eindproduct en de leraar is vervolgens 
langsgekomen om het in het echt te zien." Het is 
een voorbeeld van het soort projecten waar Kees 
en Maria zich graag voor inzetten: kleinere en 
grotere initiatieven waar spontaan draagvlak voor 
blijkt te zijn, die je zelf op kunt pakken, en die iets 
moois uitstralen naar de buitenwereld. 
 
Kenniscentrum 
Ook in die buitenwereld hebben Kees en Maria er 
plezier in om dingen in beweging te brengen. Kees 
heeft net een cyclus van drie avonden 
georganiseerd over kringlooplandbouw en lokale 
energieproductie voor een groep van ongeveer 
twintig belangstellenden. Die mensen willen nu 
verder werken aan de thema's 'lokale economie' 
en 'de verbinding tussen stad en platteland'. Kees 
zit al helemaal in het nieuwe onderwerp: "Als je 
het over lokale economie hebt, komen daar ook 
andere dingen bij kijken, zoals de ontwikkeling dat 
zorg naar de gemeentes toe gaat. Hier in het dorp 
Hoogblokland heb je nog een eigen onderlinge 
zorgverzekering. Alleen inwoners kunnen er lid 
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van zijn en die regelen alles zelf. Zulke initiatieven worden nu weer extra interessant. Ik vind 
ons biologische bedrijf een leuk eilandje, maar ik wil wel over de grenzen blijven kijken. Met 
het thema lokale economie ga je ook verbanden aan met gangbare boeren en met mensen 
die wel en niet biologisch eten. Dat heeft vanzelf een uitstraling en kan ook voor anderen 
een aanleiding worden om biologisch te gaan produceren of consumeren." 
 
Maria organiseert al een paar jaar maandelijkse 'gezond-verstand¬avonden’ met 
laagdrempelige informatie over voeding, gezondheid en ziekte, maar ook over geld en 
economie.  
 
"Dat zijn dingen waar ik zelf veel mee bezig ben", vertelt Maria, "en ik vind het leuk om op 
deze manier informatie te delen met mensen die interesse hebben." Maria verzorgt ook 
rondleidingen. Via de website worden mensen uitgenodigd om langs te komen. "Hoe minder 
toeristisch de bezoekers, hoe leuker het is", vertelt ze. "Ik houd niet van coca-colatoeristen, 
maar als mensen echt geïnteresseerd zijn en iets meenemen van wat ik vertel, geeft zo'n 
rondleiding voldoening.' Mensen willen vaak op de eerste plaats iets horen over het gebouw, 
maar ook over het kaasmaken, het biologisch werken en de Blaarkop. Met al deze 
initiatieven willen Kees en Maria inzichten uitwisselen en in de praktijk brengen. Zo hopen ze 
een kenniscentrum te creëren. En met die kennis moet vooral ook iets worden gedaan. Kees 
schreef een brief naar keurmerkorganisatie Skal naar aanleiding van het verbod op het 
aanbinden van koeien voor biologische bedrijven: het wegbranden of afzagen van de hoorns, 
dat daardoor noodzakelijk wordt, is toch eigenlijk veel ingrijpender. Niet vanuit biologisch-
dynamisch oogpunt, maar vanuit gezond verstand. 
 
Maria is blij dat het bedrijf uiteindelijk toch biologisch-dynamisch is geworden.  
Ze hoopt Kees nog eens mee te krijgen naar een avond over biologisch-dynamische landbouw 
en is blij als ze andere boeren voor biologische of biologisch-dynamische landbouw kan 
interesseren: "Sommige bedrijven doen al zoveel in de richting van biologische of biologisch-
dynamische landbouw, maar hebben toch nog een zetje nodig om de laatste stap te zetten."  
Aan de andere kant blijft de waarde van keurmerken voor haar relatief: "Wat je in de 
praktijk doet, dat is waar het om gaat." 
 
Kaasboerderij Noorderlicht 
Maria van Gaalen-Inckmann en Kees van Gaalen 
Gorissenweg 1 
4224 ST  NOORDELOOS 
  0183-511379 
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  
 
Grootte : 60 hectare  
Grondsoort : veen met klei 
Veestapel : 70 Blaarkop koeien, 30-40 stuks jongvee, eigen stier  
Afzet melk  : Eko-Holland Melk op Maat  

(Twee derde van de productie gaat weg als melk; een derde wordt verkaasd 
tot Wilde Weide Kaas) 

  

http://www.kaasboerderij-noorderlicht.nl/
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(Dynamisch Perspectief) 

 
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 
 

Afzetkanalen Wilde Weide Kaas: Biologische groothandel Kroon, Producenten Coöperatie 
Groene Hart, eigen winkel, biologische winkels in de omgeving, Duitsland en Polen 
 
Overig  : (vergader)ruimte, rondleidingen, lezingen, werkgroepen 
 
Dynamisch Filmportret 
Mirjam Perry en Kalle Heesen zijn samen naar Kaasboerderij Noorderlicht gegaan voor dit 
interview.  
 
Mirjam schreef de tekst en Kalle heeft een korte filmimpressie gemaakt van het bedrijf 
en het interview.  
 
Bekijk dit filmportret via YouTube (zoek op Kaasboerderij Noorderlicht) of via 
www.bdvereniging.nl/dp 
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