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aaien, zaaien en nog eens zaaien… 
 

We noemen regelmatig op dat we samen met alle locaties, sprekers en 
luisteraars via de Gezond Verstand Avonden zaaien, zaaien en nog eens 
zaaien. 
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De ene keer met klein resultaat, dat op langere termijn heel groot kan worden. Een andere 
keer is direct zichtbaar wat een lezing veroorzaakt kan hebben maar feit is dat er altijd wel 
ergens iets gebeurt in positieve zin. 
Zaaien, de laatste tijd doe ik dit ook regelmatig maar dan heel letterlijk. De pluk-sla staat er 
al prachtig bij, de eerste radijsjes waren een feest om uit de grond te halen en met alles wat 
net boven de grond komt, nog komen moet en zelfs nog gezaaid zal worden zullen we 
komende maanden qua groenvoer behoorlijk zelfvoorzienend kunnen leven. 
De bekende groentesoorten, aangevuld met wilde groenten en kruiden en we eten elke dag 
feestelijk. 
De roze postelein groeit om de hoek in het bos waar we ook fluitenkruid, look-zonder-look 
en andere soorten scoren. 

Paardenbloemen en zevenblad samen met nog meer ‘onkruiden’ toegelaten in onze tuin 
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waar ik inwendig om moet lachen want vroeger deed ik ongelofelijk mijn best dergelijke – in 
mijn ogen toen – plaaggeesten te laten verdwijnen. 
Een mens kan veranderen; wat je vroeger weerde sta je nu te eren en ben je blij dat het bij 
je groeit. 
Laatst mijn lezing in Arnhem gegeven op de gezellige locatie van Meta Rook en vorige week 
in Anna Paulowna bij Carla Boon. 
Twee hele gezellige avonden mogen beleven met geïnteresseerde luisteraars. 
Deze week naar Maastricht waar Anneke Fokkema locatiehoudster is. 
 
Regelmatig krijg ik de vraag of ik weer een wandeling langs wilde groente en kruiden op de 
agenda plaatsen wil. 
Daar heb ik nu gehoor aan gegeven; op zaterdagmiddag 30 mei zal dat in Rijs (Gaasterland) 
plaats vinden.  
Het bos en de locatie er omheen zijn schitterend en ligt dicht bij de plaats waar wij wonen, 
vandaar dat ik in Bergen NH uitgewandeld ben. 
Nu wil dat niet zeggen dat ik in de toekomst daar niet nog eens een keertje uit een soort 
‘nostalgie’ een wandeling op de agenda zal plaatsen maar deze zomer heb ik daar geen 
plannen voor gemaakt. 
 
Eerst staat 30 mei hier in de agenda, start 14.00 uur, ik zal een half uur eerder aanwezig zijn 
en wie mee wil wandelen, kan zich uitsluitend opgeven per mail. 
Een paar dagen voor deze datum krijgt iedereen de exacte gegevens aangeleverd waar we 
verzamelen. 
Aan het eind van de wandeling krijgen allen de gelegenheid minimaal één van mijn boeken 
te kopen, dit is in ruil voor de wandeling. 
Je betaalt dus geen bedrag voor de wandeling maar koopt ‘verplicht’ één boek zodat je met 
enige informatie huiswaarts keert. 
Dit is ook een reden in mijn eigen woonomgeving deze wandelingen te presenteren want 
alleen dan kan ik dit op deze wijze aanbieden. 
Geen autokosten en geen reistijd voor en na het wandelen; ik ben met vijf minuten weer 
thuis. 
 
Zaterdagmiddag 30 mei is de eerste gelegenheid, volgende datums worden nog gepland. 
Er is een enorme behoefte aan informatie omtrent wilde groenten en kruiden, dit merk ik 
dagelijks op mijn Facebook aan het aantal ‘vriendschapsverzoeken’ die heel gericht afkomen 
op deze informatie.  
Elke dag eindig ik het liefst met een gerecht bestaande uit bekende groente en geplukte uit 
de vrije natuur en/of de tuin.  
 
Door de grote belangstelling heb ik besloten een eigen nieuwsbrief te gaan maken.  
De eerste zal ik eenmalig met de Gezond Verstand Avonden nieuwsbrief meegeven zodat 
wie deze blijvend wil ontvangen zich kan aanmelden. 
 
De website www.project7-blad.nl gaan we de komende tijden vorm geven. Deze site is al 
enige tijd in de lucht maar wegens tijdgebrek blijven er dingen ‘sloffen’ zoals we dat dan 
noemen. 

http://www.project7-blad.nl/
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De nieuwsbrieven zullen ook Project7-blad gaan heten; deze naam is bewust gekozen. 
Het is een project om het onderwerp ‘wilde groenten en kruiden’ bekender te maken, te 
ondersteunen. De Romeinen hebben zevenblad aan het begin van onze jaartelling over 
Europa verspreid zodat de soldaten altijd groenten konden oogsten en zevenblad is niet uit 
te roeien. 
Dat laatste vinden we ook wel toepasbaar op onze activiteiten. 
Als alles volgens plan verloopt, zal bij de volgende mail deze eerste nieuwsbrief verschijnen 
met recepten en alleen maar informatie rond dit onderwerp. 
Natuurlijk tuinieren hoort daar ook bij en laten we de kinderen niet vergeten. 
Om die reden ben ik met een boek bezig, speciaal voor kinderen en hun ouders uiteraard, 
want het is goed als ouders de weg naar bepaalde boeken weten of andere tips die handig 
zijn om de kinderen te helpen met tuinieren en het plukken van wilde groenten en kruiden. 
Het lijkt bij ons op het moment wel een soort van proeftuin, want drie vierkante meter 
bakken met elk zestien vakken zijn allemaal gevuld met een ander grondmengsel en 
verschillende planten. 
Mijn fototoestel is steeds in de aanslag en ik leef me helemaal uit. 
Kinderen onthouden datgene wat indruk maakt; zo weet ik nog als de dag van gisteren dat 
mijn boerenkool die ik in een klein tuintje had staan bij mijn opa en oma echt veel lekkerder 
smaakte dan die mijn moeder die winter kocht. 
En het op zien komen van het radijsjesblad, het oogsten van de eerste radijsjes, het blijft je 
altijd bij als je daar plezier aan hebt beleefd. 
Onze gezondheid begint bij de bodem en om die reden is het van groot belang dat we de 
generatie na ons de weg wijzen naar deze belangrijke zaken. 
Op speelse wijze kunnen we hen inspireren en leren dat de paardenbloem niet bestreden 
moet worden maar dat de bladeren al meer dan honderd jaar geleden als molsla werd 
verkocht, iets dat nu in bepaalde Europese landen nog gebeurt. 
De jeugd is de toekomst, daar spelen we op in. 
Via de lezingen zijn het de ouders en opa’s en oma’s die de Gezond Verstand Avonden/ 
Middagen bezoeken, maar toch is het niet geheel onbelangrijk aan de kinderen te denken. 
Er zijn ook sprekers met specifiek lezingen gericht op de jeugd en daar zijn we blij mee want 
een diversiteit aan onderwerpen is belangrijk. 
We lopen richting de zomer, de maand juni staat nog in het teken van lezingen en in juli en 
augustus is het wat dat betreft rustig, zoals elk jaar. 
Maar de komende weken staat er nog genoeg op de agenda, van het noorden tot het zuiden. 
We wensen je veel leesplezier met de bijdragen in deze nieuwsbrief. 
Van mij enkele natuurlijke tips en recepten. 
Wel geef ik in Noord Holland op de tweede vrijdagavond in juni (de 12e) mijn vernieuwde 
lezing rond de wilde groenten en kruiden. 
De entree bepaal je dan zelf, je koopt bij aanvang één van mijn boeken, 10 of 15 euro. 
Dus daar is het in ruil voor een boek de lezing en op de eerste zondagmiddag van juni (de 7e) 
wandelen we langs de tuinen waar mijn zondagmiddaglocatie is gevestigd. 
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Daar hanteren we deze ‘regel’ ook, in ruil voor een boek krijg je de wandeling en we 
eindigen met diverse soorten verse thee. 
Lees verderop in deze nieuwsbrief wat we per september met de zondagmiddaglocatie gaan 
doen. 
 
Anneke 
18 mei 2015 Gaasterland 
 

 

 

annenkoeken van boekweit met kruiden... 
 

Fijn gesneden rozemarijn, kerrie (plant), tijm en maggi (lavas) gingen door 
het boekweit pannenkoekbeslag. 

 
De pannenkoeken buiten op het stoofje gebakken, belegd met sla van eigen oogst en een 
sausje van mayonaise, ketchup en whisky. 
Simpel maar heerlijk. 
Stoofje: zie www.tuinkoken.nl 
 

 

P 

http://www.tuinkoken.nl/
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Quote: 
 

Het is gevaarlijk gelijk te hebben,  
als de overheid het bij het verkeerde eind heeft. 

 
Voltaire 

afeltje voor onder het stoofje... 
 

Tafeltje voor onder het stoofje; Frank Bleeker leefde zich uit. 
 

Vier opsluitbandjes gekocht bij een tuincentrum en deze gecombineerd met restanten hout. 
De vier opsluitbandjes liggen los, maar wel klem 
tussen het hout.  
Aan de korte kanten zijn de randen lager zodat je 
deze 'tegels' er altijd weer af kunt halen. 
In plaats van opsluitbandjes kun je uiteraard ook 
twee 40*60 betontegels gebruiken, de zogenaamde 
‘moordenaars’ (van je rug welteverstaan).  
 

Wanneer je het stoofje zomaar op een tafel zet dan ben je na afloop wellicht niet blij.  
De vuurvaste bodem wordt behoorlijk warm, vandaar dat het aan te raden is een stenen 
(betonnen) ondergrond te gebruiken en het stoofje niet direct op een mooie houten 
tuintafel te zetten. 
Ook kunnen er vonken uit het vuur spatten, die brandplekjes kunnen achterlaten. 
 
Op deze manier bepaal je ook zelf de hoogte en staat het stoofje stevig. 
 

 

T 
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             ven voorstellen: Joke van der Schelde  
 

  Locatiehoudster van de nieuwe locatie Zwartewaal 
 

Hallo, ik wil me even voorstellen:  
 
Ik ben Joke van der Schelde, woonbegeleider van beroep.  
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met een iriscopiepraktijk. Door mijn opleiding als 
orthomoleculaire voedingsadviseur ben ik me gaan interesseren voor voeding en gezondheid 
en de relatie daartussen.  
 
Momenteel hebben mijn man en ik een webwinkel in natuurlijke en biologische producten.  
Maar ik wilde wel graag de boodschap doorgeven en mijn kennis vergroten.  
Daarom zijn mijn man en ik samen Gezond Verstand Avonden gaan bezoeken. Kortom, wij 
waren erg enthousiast over dit concept en toen ontstond het idee om zelf een locatie te 
beginnen.  
 
Nu hebben wij een leuke locatie gevonden in Zwartewaal waar onze eerste Gezond Verstand 
Avond al heeft plaatsgevonden. We hopen dat het erg druk gaat worden.  
 
Naast het organiseren van de Gezond Verstand Avonden heb ik nog een grote hobby. Om 
mensen bewust te maken van goede voeding en gezondheid ben ik begonnen met het 
organiseren van workshops.  
 
Op 21 maart was de eerste, een biologische high tea. De gasten mochten zelf lekkere hapjes 
maken. Ik had zelf gebakken en na de activiteiten gingen we gezellig high teaen.  
Natuurlijk was deze workshop suikervrij, lactosevrij en glutenvrij.  
 
 

 
 

E 
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De tweede workshop was op 2 mei.  
Dit was: Superfoods uit de natuur.  

 
Ik ben begonnen met een stukje over Anneke 
haar boeken en het idee om uit de natuur te 
eten. Mijn man zou bijvoorbeeld nooit (als 
hovenier) zevenblad gaan eten.  
Ondertussen lekkere kruidenthee geschonken 
en de dames alvast wat uit de natuur laten 
proeven.  

Daarna zijn we naar het bos vertrokken.  
De gasten hadden geplastificeerde kaartjes om 
te weten wat ze tegen konden komen.  

 

Vervolgens zijn we op de locatie aan het 
kokkerellen geslagen.  
 
 
 
 

We hebben een heerlijke kruidenboter 
gemaakt met paardenbloem en zevenblad. 
Een lekkere pesto met zevenblad, brandnetel, 
basilicum en walnoten.  
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Tot slot een lekker omeletje dat we meteen hebben opgegeten.  
Na afloop van iedere workshop krijgt iedereen een receptenboekje mee naar huis.  
 
De volgende workshop is ook erg leuk. Een Bio Beauty middag. De bedoeling is om een 
reinigingsmelk te maken van komkommer, dan een perzik masker, een natuurlijke deo en 
een potje dagcrème. Dit alles op natuurlijke basis. En iedereen krijgt de recepten mee naar 
huis.  
Deze workshop is eigenlijk bedoeld om te leren wat voor rommel men op het gezicht smeert 
en hoe het ook anders kan.  
 
Lijkt het u ook leuk?  
U kunt zich opgeven via jtsnatuurvoeding@gmail.com.  
 

 

k ben bezorgd… 

Een mail uit de mailbox van Anneke.  
Bert van Tol deelt hierin zijn bezorgdheid… 
 

Hallo Anneke, 
 
Net als jij en de mensen om jou heen, ben ik mij bezorgd om al het geknoei en geknutsel 
door farmaceuten en GMO-knutselaars en welk een invloed zij op de natuur uitoefenen. 
Geld als hoofdmotief en beslist geen lange-termijn visie, dat is wat zij aan houding en 
intenties laten zien... 
De natuur heeft echter in miljoenen jaren zijn eigen balans ontwikkeld, die stabiliteit en 
duurzaamheid garandeert en waar stammen in de rimboe naar leven.  

I 

mailto:jtsnatuurvoeding@gmail.com
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Leefwijzen en culturen die al duizenden jaren bestaan en nog wel duizenden jaren op HUN 
manier door kunnen bestaan.  
Wat de zogenaamde "ontwikkelde" landen laten zien is niet alleen het managen van 
bedrijven en inmiddels ook mensen, maar zelfs de natuur moet tot in detail in de klauw 
worden genomen en juist dat is waar wij met onze vingers vanaf moeten blijven. We hebben 
totaal geen overzicht van de gevolgen van het technisch geknutsel, rampen hebben zich al 
afgetekend, en wat volgt er nog meer...?? 
Wanneer deze generatie zijn handen bezeert aan de bezweringen die men op de natuur 
denkt te bereiken, zal het uit balans raken van die natuur als een boemerang hard op ons 
terugkomen!  
Dat is geen waarschuwing of vaag dreigement, dat is een natuurzuivere werkelijkheid... 
 
http://www.nu.nl/wetenschap/4037234/bijen-raken-verslaafd-nectar-met-pesticiden-
.html 
 
Bert van Tol 
 

 
 

ocatie Alkmaar per september aanstaande 
 

In Alkmaar draaien twee locaties, eentje op de tweede vrijdagavond van de 
maand, die zo zal blijven bestaan en eentje op de eerste zondagmiddag van 
de maand die qua middag hetzelfde blijft maar niet wat betreft de invulling. 

 
Op de tweede vrijdagavond in Wijkcentrum Overdie houden wij sprekers op de agenda zoals 
we daar al geruime tijd draaien. 
In de kantine bij de volkstuinen gaan we de ‘huiskamer versie’ invoeren, oftewel we bepalen 
met de aanwezigen wat we gaan ondernemen of bespreken. 
Deze vorm van de Gezond Verstand Avonden is nieuw maar draait wel al een paar weken. 
Lees het verslagje van Linda uit Heerhugowaard elders in deze nieuwsbrief. 
 
Wie onder de aanwezigen een onderwerp wil belichten, welkom.  
Natuurlijke recepten kunnen gedeeld en wellicht uitgewerkt worden, van alles is denkbaar 
en de bedoeling is dat er een groepje ontstaat dat deze middagen samen gaat dragen. 
Er is al geopperd een keer natuurlijke bonbons te maken. 
Maar een boeiend onderwerp op ‘tafel leggen’ behoort ook bij de mogelijkheden. 
 
Deze middagen wil ik eens per maand op deze locatie laten draaien. 
De kantine is daar zeer geschikt voor, het Wijkcentrum houden we aan voor de lezingen. 
De bijdrage op deze zondagmiddagen is 5 euro als basis bedrag. 
Dit is voor de onkosten en de thee. 
Wanneer we wat maken waar materiaal voor gekocht moet worden dan betalen we allemaal 
een onkostenvergoeding voor dat onderdeel naast de 5 euro entree. 
Op deze wijze kunnen we het laagdrempelig houden. 
 
Zondagmiddag 6 september is de eerste keer dat we dit gaan uitvoeren. 

L 

http://www.nu.nl/wetenschap/4037234/bijen-raken-verslaafd-nectar-met-pesticiden-.html
http://www.nu.nl/wetenschap/4037234/bijen-raken-verslaafd-nectar-met-pesticiden-.html
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Graag wel vooraf even aanmelden: 
Anneke@gezondverstandavonden.nl 
 
Anneke Bleeker 
 

 

 

ij feliciteren de locaties Oud Beijerland en 
Zwijndrecht... 
 

Locatie Oud Beijerland met Rineke en Piet als locatiehouders 
feliciteren wij met hun nieuwe stappen. 

 
Rineke en Piet hebben hun zaak verhuisd naar Zwijndrecht waar zij ook op 3 juni een nieuwe 
GVA locatie beginnen, met Frits van der Blom als eerste spreker. 
Tevens blijven zij in Oud Beijerland hun locatie voortzetten. Twee locaties voortaan onder de 
leiding van Rineke en Piet. 
Mooie berichten. Daarnaast verzorgt Rineke diverse lezingen en helpt zij met het opstarten 
van nieuwe locaties. 
 
Dank jullie wel en veel succes! 
 

 

 

eer Mens Met Magnesium 
 

Hoe komt een historicus en bedrijfskundige in 
het magnesium? 

 
Misschien omdat ik jarenlang zonder het te weten bovenop de 
meest zuivere magnesiumbron ter wereld woonde. Misschien 
omdat ik verbaasd was over de werking bij mezelf – geen 
spierkrampen en hartritmestoornissen meer – of omdat het zo 
mooi is om met magnesiumchloride als grondstof producten te 
ontwerpen. Hoe dan ook: na een loopbaan als manager en 
bestuurder in de revalidatie en zorg heb ik in 2005 het 

grootschalige verlaten en samen met een partner 
een eigen bedrijfje opgericht, Zechsal.  
 
 Wij zitten in Veendam en halen ‘ons’ 
magnesiumchloride rechtstreeks uit de Zechstein 

bron. Kijk maar even op de site www.zechsal.eu.  
Sinds een aantal jaren organiseren we voor 
therapeuten excursies naar de bron, schrijf ik artikelen en geef ik 
lezingen over dit wonderlijke mineraal.  

W 

M 

mailto:Anneke@gezondverstandavonden.nl
http://www.zechsal.eu/
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Ik baseer me daarbij op de meest recente literatuur en – misschien nog belangrijker – op de 
vele verhalen en ervaringen van klanten en therapeuten.  
In mijn lezingen ga ik de directe confrontatie aan met een belangrijk effect van magnesium, 
ontspanning. Want als het even kan laat ik de mensen tijdens mijn verhaal via een 
voetenbadje kennismaken met de transdermale opname van het lichaamseigen 
magnesiumchloride.   
De meeste mensen vinden dat mmmm... (Meer Mens Met Magnesium). 
Bovendien: als u in slaap valt heb ik een excuus. 
 
Jaap van Slooten 
Zechsal 
  

 
  

lles zelf geplukt... 
 

De sla als basis, geplukt uit de pot bij de 
deur.  

 
Zelf gezaaide sla, direct vers op tafel aangevuld met 
vogelmuur, enkele blaadjes en bloempjes look-
zonder-look, roze postelein en een paar bloemen van 
het fluitenkruid. 
 
Al deze wilde gewassen geplukt in het bos 'om de 
hoek'. 
 
Heerlijk! 
 

 
 

at een heerlijke luxe! 
 

Wat een heerlijke luxe om naast de 
deur je groente te oogsten... 

 
Slablaadjes en radijsjes laatst gezaaid in potten en nu 
kunnen we oogsten.  
De eikenboom geeft heerlijke malse blaadjes en dit 
samen met de komkommer uit de winkel en gepeld 
hennepzaad toverden we om tot een salade. 
Ook enkele mooie radijsblaadjes gingen in deze 
schaal. 
Gebakken aardappelen met knoflook en ieder een 
avocado maakten de maaltijd compleet. 

 

A 

W 
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erslag Lezing Monic Bakker  
 

op dinsdag 28 april 2015 – GVA Venray 
 

Monic opent haar verhaal met ons even stil te zetten met de vraag: wie ben ik, wie zijn wij? 
Hebben we een missie of doel hier of helemaal niet?  
Spiritualiteit: daar zit het woordje spirit in, dat staat voor moed of kracht. Het is iets wat in 
jou zit. Zonder spirit is er geen leven. Wij zijn een ziel in ons lichaam, dat is iets voor eeuwig. 
De ziel is onbreekbaar. We krijgen veel ervaringen in ons leven zowel positief als negatief, 
maar dat is juist het mooie van het leven. 
 
We zijn gewend snel te oordelen of te veroordelen maar wat zou het zou mooi zijn als 
iedereen naar zijn eigen kern kijkt en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor alles wat 
hij/zij zegt, denkt, doet en voelt. 
 
Kinderen worden tegenwoordig vaak onder druk gezet want er wordt al vroeg veel van ze 
verwacht. Dat kan ook al op jonge leeftijd een stressfactor zijn en stress is belastend en niet 
fijn voor je lichaam! 
Heel veel mensen zitten tegenwoordig in de overlevingsstand, ze zijn erg op zich zelf. Het is 
belangrijk om in te zien dat we elkaar nodig hebben. Daarmee zou je uit de eenzaamheid 
kunnen komen. Het lijkt er op dat we ons zelf steeds aan het verdedigen zijn, alleen weten 
we eigenlijk niet tegen wie en wat. 
 
Monic is erg geïnspireerd door mensen met een eigen visie en die daar veel experimenten 
mee hebben gedaan o.a.: 
 Masaro Emoto heeft aangetoond wat woorden kunnen doen met bevroren 
watermoleculen. Deze hebben dan een mooie perfecte structuur. Hij heeft met 
experimenten laten zien dat watermoleculen beschadigd raken door negatieve gedachtes, 
woorden en teksten en dat positieve gedachtes, muziek en of positieve woorden juist alles 
mooi intact houden. Het feit dat wij voor 70% uit water bestaan zegt al genoeg! Gedachtes 
en emoties hebben dus zeker ook invloed op ons lichaam. 
Wij zijn volgens Monic zowel radiozenders als ontvangers. Wij vangen (on)bewust veel op. 
Denk bijvoorbeeld aan al het negatieve nieuws via de media. Dat komt allemaal bij ons 
binnen! Maar we zenden ook heel veel (on)bewust en (on)gewild uit.  
Compassie is heel erg belangrijk. Kijk eens wat een simpele glimlach naar elkaar doet. Hoe 
fijn het is als je gezien, erkend, bemind en geliefd wordt! 
  Anita Moorjani schreef haar boek: "Dying to be me".  
Anita moest letterlijk eerst doodgaan om helemaal zichzelf te worden. Het verhaal vertelt 
over haar ernstige ziekte en sterven. Tijdens haar overlijden heeft ze de mensen naast haar 
bed zien staan, ze zag haar broer die onderweg was naar haar. Ze had een gesprek met met 
haar overleden opa, die haar vertelde waarom ze ziek geworden was. Ze heeft "daar" de 
keuze gekregen om terug te gaan of daar te blijven.  
Ze is terug gegaan met een missie en heeft zichzelf genezen en ze geeft nu lezingen over de 
hele wereld. 
 Bruce Lipton: dit is een bioloog die bezig is geweest met epigenetica, de invloed van 
omgevingsfactoren. Hij heeft bewezen dat DNA zich kan aanpassen aan de omgeving. 

V 
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 Wim Hoffman, de iceman, die zegt dat wat hij kan dat iedereen dat in zich heeft. De 
iceman heeft een programma dat je kunt volgen om te leren dingen makkelijker te 
accepteren. Hij beweert dat het zenuwstelsel en onze afweerreactie beïnvloed kan worden 
door concentratie en meditatie. Weer zo'n voorbeeld wat gedachtes allemaal kunnen doen! 
 Edgar Cayce, een ziener ook wel de "slapende profeet" genoemd, die o.a voorspelde 
dat alle mensen zich bewust gaan worden van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van 
elkaar en dat deze bewustwording het hele denkproces van de mensheid zal veranderen. 
  
Na de pauze mochten we even lekker goed gaan zitten op onze stoel en zette Monic een 
mooie cd op (Free spirit). Zo konden we zelf even ervaren wat mooie muziek met je doet en 
wat het met je doet als je even helemaal terug bent bij jezelf. 
 
Monic vertelde daarna ook dat het belangrijk is dat je zelf kan begrijpen en vergeven. 
Je hoeft geen heilige te zijn. Door te vallen leer je het meeste, door je eigen fouten of juist 
door de fouten van andere mensen om je heen. Belangrijk is te weten dat we allemaal 
broeders en zuster van elkaar zijn en dat we allemaal EEN zijn. 
Probeer je gedachten positief te houden en voed zo je ziel.  
Wees vooral ook dankbaar. Tel de zegeningen van het leven. 

En zoals ze in Hawaï zeggen: Ho'oponopono:  
Het spijt me - Vergeef me - Ik hou van je - 
Dankjewel. 
Zeg dit vaak, vooral in lastige situaties.  
Zeg het ook vaak tegen jezelf, desnoods tegen je 
spiegelbeeld.  
Het maakt een wereld van verschil. 
 
Hartelijk dank aan Monic voor haar boeiende 
lezing, waarin we werkelijk in ons hart geraakt 
werden door haar warmte en zachtheid. 
 

Anja Peters 
Lia Lucassen 
 
GVA Locatie Venray.  
 

 
 

ekend als de bonte hond… 
 

‘Bekend als de bonte hond’ is een uitspraak waar we afgelopen dagen een 
aantal malen aan moesten denken zo ook zaterdag 16 mei. 

 
Samen met Frank stond ik die bewuste zaterdag in Akkrum, een lieflijk plaatsje in Friesland 
boven Heerenveen, waar we voor de tweede maal het GVA concept onder de aandacht 
brachten op het evenement Reuzedei.  

B 
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Vorig jaar was het stralend weer, dat was nu wel even anders: het 
regende en het was koud, maar wie A zegt moet ook B zeggen, dus 
we togen optimistisch naar Akkrum.  
“Wat nu valt, valt straks niet,” zeggen we dan, maar voor het 
droog werd gingen er nog wel enige uren voorbij. 
 
Alleen een concept promoten en op deze wijze mailadressen 
verzamelen werkt in mijn beleving niet dus we hadden diverse 
eetbare planten te koop staan om zo bezoekers ‘te lokken’. 
Want alleen door belangstelling krijg je mensen op je pad en 

belangstelling moet je creëren.  
Een grote wissellijst met de mededeling dat men het mailadres kon opschrijven lokte vele 
reacties en het viel ons op dat menigeen een locatie ergens in Friesland, Groningen en/of 
Drenthe had bezocht. O, Gezond Verstand Avonden, ja dat kennen we wel… 
 
Bekend met de GVA en men wist namen van sprekers te benoemen van lezingen die indruk 
hadden gemaakt. 
Dit was heel leuk om te vernemen, dus… bekend als de bonte hond! 
Naast de bekendheid konden we ook uitleggen wat we nu precies doen aan degenen voor 
wie de naam geheel nieuw was en waar locaties zijn.  
 
Friesland is weer een beetje meer op de kaart gezet, de mailadressen zijn ingevoerd en 
menige locatiehouder zal weer een belangstellende bezoeker kunnen verwachten hier in het 
noorden. 
Friesland en Gezond Verstand, het combineert goed!  
 
Anneke 
 

 
 
 

proep: Ervaringen met ADHD en Ritalin 

Het aantal ADHD-gediagnosticeerde kinderen is het laatste decennium 
geëxplodeerd. 
  

Als gevolg hiervan krijgt nu bijna 5% van de Nederlandse jeugd het middel 
Ritalin toegediend.  
Aan deze ontwikkeling zijn vele nadelen voor de betrokkenen en voor de 
samenleving verbonden. 
 
ADHD (hyperactiviteit en dromerigheid zijn in dit begrip samengevoegd) is 
een complex verschijnsel, waarop wij hier nu niet diep kunnen in gaan.  
 
Eén van de punten waaraan te vaak wordt voorbijgegaan is dat Ritalin een 
drug is, een stimulerend middel dat onder de Opiumwet valt.  
Het middel verhoogt de concentratie, maar heeft vele mogelijke 

O 
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bijwerkingen.  
 
Vanwege die bijwerkingen stoppen ouders met die medicatie van hun kind, wat problemen 
met de school en zelfs met de wet kan opleveren.  
Een verontruste journalist en mediamaker wil een programma hieraan wijden. Hij zoekt 
hiertoe mensen met slechte ervaringen met de diagnose en met de medicatie. 
  
Als je wilt meewerken aan dit programma, kun je je melden via:  
 
Paul Rood - prood16@gmail.com  
  

 
 
 

ezing over Ziekte van Lyme  
 

door Hayo Bol in Haule, op 30 april 2015 
 

Afgelopen donderdag hebben we een prachtige lezing gehad met wel 24 
toehoorders!  
 
Hayo had de vaart er goed in, gaf duidelijk tekst en uitleg aan de hand van 
een mooie presentatie. 
Hij stipte heel even de geschiedenis aan, en ging toen uitleggen dat het 
een bacterie is die op veel manieren overdraagbaar is, en in heel veel 
vormen kan voorkomen.  
 
Er blijken 370 symptomen te bestaan die allemaal te herleiden zijn op 
Lyme.  
Geen wonder dus dat het vaak niet gediagnostiseerd wordt als zodanig, 
maar dat er gedacht wordt aan Parkinson, Alzheimer, ALS en zelfs kanker.  
Een Lyme spirocheet kan zich inkapselen in een cyste en lijkt daardoor op een tumor. In deze 
vorm is het niet meer ontvankelijk voor antibiotica.  
 
Heel kort samengevat: De eigen immuniteit zo sterk mogelijk houden, goede voeding etc. is 
hier het devies. Vooral de darmen schoonhouden, detox onder begeleiding en zoek een 
ervaren (Lyme) therapeut waar je je goed bij voelt. 
 
Hayo gaf de toehoorders een heel aantal links naar goede informatie over Lyme, een 
bezoekster deelde een uitnodiging voor een lotgenotendag en nog weer een andere 
bezoeker bood aan om een heel verslag te schrijven en dat te delen.  
 
Hartverwarmend!  
 
Anita Bijma (locatiehoudster GVA-locatie Haule) 
 

 

L 

mailto:prood16@gmail.com
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it kan iedereen... 
 

Wel of geen tuin, wellicht vervuilde grond… in potten kan iedereen 
groente kweken. 

 
Maak wel gebruik van natuurlijke potten zoals bijvoorbeeld terracotta, wil je hout, neem dan 
de onbehandelde versie en biologische grond. 
Onze gezondheid begint bij de bodem daar staat of valt alles mee. 
Zakjes biologisch zaad zijn via veel wegen te verkrijgen maar de meeste natuurwinkels 
verkopen ook een mooi assortiment dus kun je direct aan de slag. 
Lees goed vanaf welk momentje de gewassen kunt zaaien. Als je labeltjes of stokjes in de 
potten plaatst met de naam van de groente erop weet je altijd waar wat staat voor je 
zichtbaar kunt zien welke groente het is. 
Zo vers gesneden op je bord, een grote rijkdom, handig en gecombineerd met wilde groente 
en kruiden kun je oneindig veel variaties maken. 
Wij genieten volop van de sla en radijsjes. Eerdaags de eerste raapsteel oogsten voor een 
stamppotje; de snijbiet is nog lang niet groot genoeg maar lacht ons al toe met zijn mooie 
blaadjes. 
Spinazie en nog veel meer staat zich te ontwikkelen en diverse planten met eetbare bloemen 
zullen over een aantal weken de eerste bloemen laten zien. 
Laat maar komen! 
Maar dit kan iedereen, biologische maaltijden zijn op deze wijze zeer toegankelijk op 
dagelijkse basis. 

D 

Raapsteel 
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co, ja, ja... 
 

Helaas zijn er nog hele volksstammen die wilde groenten en kruiden te lijf 
gaan met gif. 

 
Paardenbloemen eten? 
Ben je gek, die moet je verbannen! 
Zevenblad gezond? 
Het is onkruid en dat moet verdwijnen. 
Brandnetels, je maakt er toch geen soep van? 

Zo denken helaas nog velen en de fabrikanten 
spelen hier heel handig op in. 
 Gif om te bestrijden… vecht er tegen; maar 
wat men niet in de gaten heeft is dat de natuur 
hardhandig terug slaat, maar dat nu even ter 
zijde. 
Producten waar eco op staat, hoe eco is eco? 
Wanneer je de etiketten leest dan zie je hoe 
eco – niet dus – daarop grote waarschuwingen 
ons vertellen dat het product schadelijk is voor 
in water levende organismen. 
Daar alle verkeerde stoffen eveneens in het 
grondwater terecht komen en daardoor de 
ellende per kerende post weer bij de mens op 
het bordje gepresenteerd zal worden, wordt 

het hoog tijd massaal deze producten te verbannen. 
Bekend is dat wanneer we enkele weken 
biologisch eten (en hieronder vallen ook 
wilde groenten en kruiden die onaangetast 
kunnen groeien) de mens de opeenstapeling 
van pesticiden in het lichaam weer kan 
minderen. 
Wanneer je dan dergelijke producten in 
tuincentra ziet staan dan word je daar toch 
wel een beetje verdrietig van. 
Een beetje? Een beetje boel! 
 
Overigens zijn tuincentrums ook grote 
gifbelten, want eet de eetbare planten daar 
vandaan alsjeblieft niet. 
Jaren geleden ging ik wekelijks naar 
Aalsmeer, inkopen doen voor mijn bedrijf. 
Ook ik ontwikkelde bij bepaalde gewassen allergieën.  
Overigens hebben meer bloemisten daar last van, zomaar opeens kun je niet meer tegen 
bepaalde bloemensoorten, niet meer tegen droogbloemen of andere gewassen. 
Hoe komt dit? 

E 
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Omdat deze soorten niet puur zijn, niet zuiver, door pesticiden gebruik heb je gif gewassen 
in de hand. 
Bij veelvuldig vasthouden kun je zo wel begrijpen wat er gaat gebeuren als het even tegenzit. 
Kijk voor eetbare bloemen en andere planten bij biologische kwekerijen, winkels en zelf 
biologische zaden zaaien is al helemaal een fantastische optie en hoe goedkoop wil je dan 
veel bloemen om je heen hebben? 
Zaai je samen met anderen kun je de soorten delen en later plantjes ruilen. 
Zomaar wat ideeën en wanneer je omgeving in balans is heb je geen enkel gif nodig. 
Dus laat die zogenaamde eco-producten maar staan waar ze staan en ga op zoek naar  
ouderwetse huismiddeltjes als je toch wat wilt ondernemen. 
Feit is wel dat wanneer je van het ene te veel in je tuin hebt je van het andere een te kort 
hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld: bij overdadig veel slakken is de kans groot dat je veel te 
weinig vogels op bezoek krijgt. 
Dus kun je beter vogels lokken dan slakken met gif verjagen. 
Vogels komen af op een gevarieerd aanbod van hagen, bomen en struiken. 
Coniferenhagen zijn geen vogellokkers. Vroeger, toen er meer met liguster, meidoorn, vlier, 
sleedoorn en ander struikgewas werd gewerkt hing er een heel andere sfeer in de tuinen van 
de dorpen en steden. 
Tegenwoordig zorgen de schuttingen, liefst ook nog met gif geïmpregneerd, de betonnen 
tuinen in plaats van 
bloemperken en 
borders voor veel 
onbalans. 
Een ander nadeel is dat 
overdadige regen geen 
kant uit kan met al dat 
beton en zo raakt alles 
nog meer uit balans, 
dat in combinatie met 
het grijpen naar 
gifspuiten is niet 
bevorderlijk voor onze 
gezondheid. 
En daarom... 
organiseren we o.a. nu 
ook wandelingen langs 
wilde groenten en 
kruiden zodat men 
deze als voeding gaat 
waarderen en de maaltijden gaat vervolmaken in plaats van de heerlijke soorten uit te 
roeien. 
Hoewel, uitgeroeid krijgen we zevenblad, paardenbloem en brandnetel nooit! 
Zij vechten terug door massaal nog harder te groeien. 
 
Anneke 
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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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