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Zaterdag 6 juni zijn we weer in Schoten
Verslag GVA Peize 19-05-2015 – Ger Lodewick
Melde, verguisd en aanbeden...
Rode doradesteaks in zevenbladmarinade
Quote
Leef jij in de “droomstaat” of ben je in “bewustzijn”??
Cadeautip!
Eens een andere thee?
Topsporters van de Melkindustrie
Salade met bloemen
Poster informatie GVM Schoten – zaterdag 6 juni 2015
Zo dochter, zo vader (Ingezonden reactie in Noord-Hollands Dagblad)
Colofon

aterdag 6 juni zijn we weer in Schoten…
Vier keer per jaar een zaterdag naar het Kasteel van Schoten is al een echte
traditie geworden.
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Voor mijn gevoel zijn we er net geweest, 21 februari, maar zaterdag 6 juni komt toch echt in
beeld.
Diverse sprekers zullen dan hun bijdrage leveren en de onderwerpen zijn divers.
Guy Cotemans spreekt helemaal in mijn straatje, of liever gezegd tuintje, want tuinieren,
bloemen en planten zit in mijn genen en daar waar Guy over spreekt past 100% bij mijn
lezingen, boeken en wandelingen langs wilde groenten en kruiden, eetbare bloemen uit de
tuin en van alles en nog meer wat hierbij past.
Guy spreekt vol passie en wellicht gaat hij ook nog wel met ons naar buiten zoals hij in
Alkmaar op mijn locatie ook deed. Daarom kan ik ook uit eigen ervaring zeggen dat Guy vol
passie spreekt en je alleen maar blij kunt worden van zijn lezing.
John van den Bosch spreekt idem, in die zin ook vol passie en ook dat kan ik zeggen omdat
John ook in Alkmaar heeft gesproken.
John komt ook op de agenda van Schoten voor 12 september, een vervolg op zijn bijdrage
van 6 juni.
Nick van Ruiten, mede organisator van deze
middagen, oftewel onze steun en toeverlaat in
Schoten, zal ook spreektijd op zich nemen.
Al eerder sprak Nick in Schoten en dat was ook de
aanleiding om op de sprekerslijst te komen staan
zodat locatiehouders Nick kunnen uitnodigen.
Frank Bleeker krijgt van mij ook spreektijd. Frank
gaat voor het eerst mee naar Schoten en tja… dan
ga je voor de bijl! ;-)
Al eerder heb ik Frank voor het blok gezet,
namelijk op 10 november 2009. Die avond was ik
uitgenodigd in Midwoud te spreken over
vaccinaties en diezelfde dag kreeg ik een uitnodiging om mijn bijdrage aan het programma
Netwerk te leveren.
Beiden moesten natuurlijk doorgaan; een lezing afzeggen was ondenkbaar maar een
landelijke bijdrage leveren via een televisieprogramma kon ik ook niet laten schieten.
Een mens kan nu eenmaal niet op twee plaatsen tegelijk zijn, maar voor alles is een
oplossing. Zo kwam het dat toen Frank uit school kwam (hij stond voor de klas in Volendam
waar hij Engels gaf) van mij te horen kreeg dat hij naar Midwoud zou afreizen om mijn lezing
te geven.
Je kunt het, je maakt ook mijn PowerPoint (op mijn aanwijzingen ;-)), je hebt alles gelezen
wat in mijn boek komt (het boek; Wat je niet verteld wordt over vaccinaties, dat op 25
november 2009 uitkwam), dus je beheerst alles en ik kom na afloop naar Midwoud.
Wanneer je voor een Tv-programma wordt uitgenodigd haalt men je op met een taxi, dus
Frank kon met onze auto naar Midwoud en ik kon naar Hilversum.
Toen we Bergen uitreden reed er een auto voor ons met ‘GSK’ in het nummerbord. Voor de
meesten een gewoon ‘iets’ maar ik zei tegen de taxichauffeur: “Kijk nu eens, ook geen
toeval.”
Dit moest ik natuurlijk wel uitleggen en GSK is de afkorting van GlaxoSmithKline, oftewel de
leverancier van die bewuste griepvaccins in 2009.
Enfin, ik kon mijn bijdrage leveren en Frank verzorgde de avond in Midwoud waar ik mij op
de terugweg liet afzetten. Het laatste half uur mocht ik daar nog wat vertellen.
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Maar Frank weet nu van te voren dat hij wat spreektijd krijgt en heeft toegestemd, dus geen
medelijden alsjeblieft! 
Frank leest op dit moment een boek waarover hij mij dagelijks wel iets vertelt en om die
reden heb ik voorgesteld wat voorbeelden te noemen en uit te leggen waarom dit boek zo
belangrijk is om onder ieders aandacht te brengen.
Met Frank zal ik deze week natuurlijke bonbons maken voor bij de thee die we zullen
presenteren en allen die dat willen kunnen dat recept met nog een paar extra mogelijkheden
erbij op papier mee naar huis nemen.
Afgelopen weken ben ik aan het zaaien geweest en tja… als ik eenmaal zaai dan loopt dat uit
de hand dus ik moet bekennen dat ik zeker tot nu toe 170 potjes klaar heb staan met
eetbare gewassen die ik mee zal nemen en voor een leuk prijsje neer zal zetten.
Op en top biologisch. De mariadistel is één van de soorten die mee naar Schoten zal komen.
Daarnaast ganzenbloem, rode melde, malva en als het nog lukt zal ik afrikaantjes verplanten.
Als je gaat verhuizen heb je alles in je handen; zo overkwam ons dat uiteraard ook en ik als
boekenhamster ben schoon schip aan het maken.
Boeken die van eigenaar mogen wisselen nemen we ook mee, ook hier gelden leuke prijsjes
voor, op mijn locatie in Alkmaar en daar waar ik sprak was dit al een groot succes en voor
Schoten zoeken we nog wat dozen uit.
Opgeruimd staat netjes en een ander is er weer blij mee.
Het nieuwste boek over Natriumbicarbonaat, uitgegeven door
Uitgeverij Succesboeken is ook aanwezig deze middag, daar kunnen
we niet omheen want dergelijke informatieve boeken moeten we wel
delen met derden.
Zaterdagmiddag maken we er weer een gezellige middag van, wij
hebben er zin in!
De beloofde nieuwsbrief die ik zelf ga uitgeven, in eerste instantie
eens per maand, met informatie wat uitsluitend met eetbare wilde
groenten en kruiden, eetbare bloemen uit de tuin, tuinieren en alles
wat daarbij hoort, schuift nog even op.
Het is mij echt niet gelukt in de afgelopen twee weken de eerste
editie te kunnen presenteren maar het streven is dat deze spoedig
komt. Eenmalig zal ik nummer 1 met de Gezond Verstand Avondennieuwsbrief meezenden ter kennismaking.
Bert van Tol heeft het in deze nieuwsbrief over het verzetten van laddertjes en dat doe ik
stiekem ook qua informatie verspreiden.
Via mijn Facebook pagina melden zich dagelijks tussen de 10 á 20 nieuwe ‘vrienden’ en waar
ik al lang achter ben is dat men afkomt op de recepten rond de eetbare planten, het
tuinieren, kortom: we moeten steeds meer voor onszelf zorgen als het gaat om gezonde
voeding.
Monsanto gedraagt zich steeds opdringeriger en irritanter, de Nederlandse (R)overheid wil
geen verbod op Roundup uitvaardigen; de verdragen die stiekem achter gesloten deuren
worden getekend zetten ons burgers compleet buiten spel, maar ook wij gaan door en deze
natuurlijke informatie die al zo oud is als de weg naar Rome moet nog meer gedeeld
worden.
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Daar ga ik mij hard voor maken en hoe dit ‘handen en voeten’ gaat krijgen zal zich de
komende weken ontvouwen.
In deze nieuwsbrief enkele voorbeelden van wat je met
bekende en onbekende planten culinair kunt doen, thee zetten
is al het meest simpele en lekker dat dit is.
Veel leesplezier met de diverse bijdragen en zo vader zo
dochter, mijn pa heeft ook zijn bijdrage ingeleverd voor onze
nieuwsbrief.
Lees maar over de examens.
Tot de volgende versie of op mijn locaties in Alkmaar.
Zondag 7 juni wandel ik langs de tuinen waar we de kantine
gebruiken. We gaan kijken wat eetbaar is, we sluiten af met
thee en ook natuurlijke bonbons waar tevens de recepten zullen
liggen.
Vrijdagavond 12 juni presenteer ik op mijn andere locatie een
geheel nieuwe PowerPoint met vooral veel zomerse soorten om
de komende maanden te gebruiken.
Wie ooit een presentatie heeft gezien, niet te
vergelijken.
Bovendien wie echt met eetbare gewassen aan
de slag wil kan niet vooruit met één lezing,
wandeling of boekje.
Wekelijks zie je de natuur veranderen, er zijn
honderden zo niet duizenden soorten te
gebruiken en dat kan ik onmogelijk in twee
uurtjes tijd compleet op iemand overbrengen.
Wie serieus is zal vaker of een lezing en
wandeling moeten volgen, meer boeken lezen en
ook naar collega’s in het land gaan want samen
verspreiden we eeuwenoude kennis.
Om die reden zijn er ook twee studiegroepen
met geïnteresseerden die de gedeelde kennis
delen met derden.
Woensdag 10 juni draait er weer zo’n groep en
we laten in de volgende nieuwsbrief weer zien
wat we hebben uitgespookt.
Zondag 7 juni en vrijdag 12 juni betaal je niet de
gebruikelijke 10 euro entree maar je koopt één
van mijn boeken bij de entree, er zijn er vijf voor
10 euro per stuk en twee voor 15 euro per stuk
en welke je kiest bepaal je zelf.
Vrijdag de 12e zijn er ook natuurlijke bonbons,
alleen geen thee omdat we in het Wijkcentrum de afspraak hebben dat alle aanwezigen daar
de consumptie in de pauze kopen.
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Tot ergens, in Schoten, in Alkmaar of…
In juni spreek ik ook in Emmen, Amsterdam en Harderwijk met mijn nieuwste lezing.
Anneke

V

erslag GVA Peize 19-05-2015 – Ger Lodewick
Ger Lodewick slaat met zijn nieuwe GVA-lezing “Ontmantel de negatieve
kracht van je herinneringen” een andere weg in.

Een andere manier om met
ziekte, aandoeningen en
andere ongemakken om te
gaan. Een lezing waar hij,
vanuit eigen ervaringen, graag
het land mee intrekt om dit
belangrijke thema aandacht te
geven. Met hart en ziel!
Ger is bekend geworden door
zijn boek en lezingen over
Orgaandonatie. Vanaf 1996
heeft hij zich ingezet om de
gangbare opvattingen over
orgaandonaties vanaf een
andere kant te belichten.
Hij heeft zelf te maken gehad met reuma (1993) en kanker (2005 en 2007). Hoe hij daar mee
om is gegaan (hij noemt het zelf zijn "tumoristische" ervaringen) vormt de basis van deze
nieuwe lezing. Zijn eigen verhaal vertellend neemt hij je mee naar het
DNA van je cellen en de magie van het "weten".
Immers, iedere nieuwe cel “weet” niet alleen of het onderdeel is van je
longen of van je grote teen, het heeft ook herinneringen die het
meegekregen heeft.
Alle herinneringen in je totale systeem, tijd en ruimte onafhankelijk,
bepalen voor een groot deel hoe je reageert op situaties. Dat die
herinneringen soms behoorlijk negatief zijn, mag duidelijk zijn. Bij de
aanwezigen is er veel herkenning in de voorbeelden die spontaan
genoemd worden.
Emoties zijn vaak de signalen dat er wat wordt aangeraakt bij je. De
vraag is wat?
Wat speelt er, op onderbewust niveau, mee waardoor je reageert
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zoals je reageert? Mogelijk met fysieke gevolgen zoals ziekte, tumoren, kwalen,
ongemakken.
Zonder in te gaan op de exacte herinneringen, laat Ger je ervaren dat je in gesprek kunt gaan
met je lichaamsbewustzijn.
Hoewel ik zelf redelijk nuchter ben, ging ik moeiteloos mee in de mooie meditatie die me bij
een aantal programma’s brachten die bij mij op de achtergrond (onderbewuste)
meedraaien. Altijd!
Een heerlijke avond. Verrassend. Met kennis, beleving en een workshopachtig gedeelte na
de pauze. Integer, ruimte latend voor eigen inbreng en andere meningen.
Maar Ger neemt iedereen wel mee naar de boodschap achter wat wij ziekte etc. noemen.
Waardoor ik in ieder geval mijn lichaam (nog meer) als mijn beste vriend zie. En beste
vrienden vertrouw je, onvoorwaardelijk.
Dolf Flinker

M

elde, verguisd en aanbeden...
Wie niets heeft met eetbare wilde groenten en kruiden zal de melde
veelal verguizen in de tuin.

Wie de gezondheidswaarde kent staat anders tegenover de melde, familie van de spinazie
en quinoa.
Melde kan in pesto's, stoofschotels, als
laatste ingrediënt, fijn gesneden aan welk
gerecht dan ook worden toegevoegd,
oftewel de melde is breed inzetbaar en
zeer gezond.
Er zijn veel meldesoorten, horend in de
melganzenvoetfamilie.
Boomspinazie, Brave Hendrik en andere
wel bekende tuinplanten horen eveneens
in deze grote plantengroep.
Eet smakelijk wanneer je deze pionier in
je tuin tegenkomt of op stukken vrije
natuur waar je ongestoord kunt oogsten
en geen last hebt van negatieve invloeden
van weilanden in de omgeving waar men wellicht met gif heeft gespoten.
Altijd alert blijven en goed opletten, maar er valt genoeg te scoren als jij dat wilt.
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R

ode doradesteaks in zevenbladmarinade
Recept van Niels en Anja Sneyders de Vogel
(voormalige locatiehouders Hurwenen)

Kort geleden kregen wij onderstaande twee mailtjes:
Ze gaan straks op de grill: daurade rouge steaks.

Rode dorade

Ze liggen nu in de zevenblad marinade .
Zie bijgaand plaatje.
Benodigdheden voor de marinade:
 olijfolie
 jong zevenblad – vooral niet te weinig – fijnhakken
 vers gemalen peper naar smaak
 scheutje soja saus (mengt beter dan zout)
 sap van een halve limoen
Leg de doradesteaks in een schaal en breng er ruim marinade
op aan. Enige tijd laten intrekken. Grillen op de BBQ.
Smullen maar!!
Vervolgmail:
Het resultaat was verrukkelijk; indien op de BBQ, zoals wij hebben gedaan: uitkijken dat de
kolen een laagje as hebben gekregen, anders is het vuur te heet. Dan is de vis van binnen
nog rauw en van buiten – inclusief zevenblad-mengsel – verbrand.
Het lijkt me dat je er ook gerust andere vis voor kunt gebruiken, forel, zeeduivel, enz.
Zeeduivel is overigens ook prima voor in de tajine deze is namelijk vrij stevig en valt niet zo
gemakkelijk uit elkaar.
Zoals altijd: de eigen fantasie erop loslaten !
Groeten, N&A

Quote:
Als je totale beveiliging wilt, ga dan naar de gevangenis.
Je wordt er gevoed, gekleed, voorzien van medische zorg en ga zo maar door.
Het enige wat je ontbreekt is vrijheid!
Dwight D. Eisenhower
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L

eef jij in de “droomstaat” of ben je in “bewustzijn”??

We worden geboren als “een natuurlijk
wezen” … zie hoe onbevangen een kind kan
ZIJN …
Maar al gauw wordt ons die onbevangenheid
afgeleerd en worden ons “levenspatronen”
opgedrongen. Dat wij ons dienen te gedragen
naar wat “de wereld” van ons vraagt en in
onze westerse leefwereld gaat ’t dan al gauw
om “geld en carrière”.
Vooral de commerciële wereld is het goed
gelukt om met hulp van psychologen, ons een
wereld voor de ogen te houden waar geld,
carrière, aanzien en uiterlijk vertoon moet
vertellen “wie je bent”…
En zo kunnen we soms zo gedreven bezig zijn
met een bepaald idee of het najagen van een
bepaald doel dat we de vele wegwijzers
onderweg niet meer opmerken, die ons
aangeven dat dit het ware leven NIET is, maar
een schijnleven dat ons opjaagt en in competitie tegenover elkaar zet. Maar ….
Hoeveel mensen ken jij die “dit doel” hebben bereikt en dan overvallen worden door een
gevoel van leegte …. zich afvragen waar “het gevoel van voldoening” blijft???
Het is belangrijk op regelmatige basis bij jezelf te rade te gaan, je af te vragen:
Wat wil ik?
Welke ideeën heb ik?
Wat voegen die toe aan de wereld?
Haal IK daar voldoening uit?
Is het duurzaam wat ik doe?
Hebben andere ‘wezens’ op deze aarde er voordeel van, wat ik doe?
… dit omdat er een belangrijke stelregel is waar nog te weinig rekening mee gehouden
wordt, namelijk: “Ik leef niet alleen in deze wereld, maar alles hangt met elkaar samen”.
Er is geen jij en geen IK tegenover elkaar, want zonder al het andere om mij heen kan IK niet
leven … en is het leven ook de moeite niet waard.
De levenspatronen die ons van kleins af aan worden ingeprent, zijn “vast” als overtuiging in
ons komen te zitten, de commerciële jongens hebben ons goed in de greep weten te krijgen
en zelfs greep op de politiek weten te krijgen. Dáár wordt nog veel meer ingezet op het
grote geld en wordt het werkelijke leven “in welzijn” als tweede- en derderangs item onder
de mat geschoven.
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Er wordt ingezet op constante verandering en verandering als constante en dat maakt dat
we in een erg onzekere en onrustige wereld leven ….
Mensen zijn gaan vastzitten aan het idee dat “DIT” de wereld van vooruitgang is, maar als
we kijken wat er met de natuur gebeurt, hoe wij mensen op “rooftocht” zijn en onze aarde
en ons leefmilieu uitputten, dan kunnen we dit “inzicht van vooruitgang” toch moeilijk
overeind houden.
De gevoeligen en de bewusten onder ons beginnen in te zien dat dit niet echt hun ding meer
is. Dat wat ons als zo vertrouwd voor de ogen gehouden is, blijkt helemaal niet te
vertrouwen te zijn!!
Maar we zijn al zo lang op deze manier bezig … en durven de onzekerheid van ‘verandering’
niet aan.
We zijn bang voor de opinie die over ons heen komt en ergens in ons DNA ligt vast dat wij
een kuddedier zijn, die meedraaft met de massa. Dus beulen we lekker verder in hetzelfde
stramien. Dat dingen moeizaam gaan, dat vinden de mensen normaal want het leven is
moeilijk en lastig.
Dat we elke dag een oogje dichtknijpen voor het milieu, is ook al ‘normaal’ geworden …
En zonder dat we het zelf doorhadden zijn we in de commerciële valkuil van EGO-centrie
gevallen.
Er komt een moment dat je ontdekt dat je je ladder tegen de verkeerde muur hebt gezet, de
muur die je probeerde te beklimmen naar een beter leven, naar meer overvloed, … ten
koste van het voortbestaan van je eigen kinderen en je kleinkinderen … en al het andere wat
leeft op deze aarde.
Er komt een moment dat je inziet dat je met wat geld gooien in een collectebus, niet kan
‘wegkopen’ wat je daarvoor aan schade hebt aangericht, er komt een moment van
“INZICHT”.
Dan komt er een opening naar een ander leven, dat soepel en rustig kan verlopen als je je
buikgevoel volgt.
Daarom is het zo belangrijk om regelmatig bij jezelf af te toetsen of je huidige weg wel
aansluit bij je groei, bij wie jij nu bent en wat de wereld NU nodig heeft. Durf de oude
ingesleten patronen los te laten, durf van richting te veranderen en andere paden in te
slaan.

Soms blijkt de langste weg uiteindelijk de kortste te zijn ….

“Sommige mensen bereiken de hoogste trede
en ontdekken dan dat hun ladder tegen de verkeerde muur stond”

Bert van Tol
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C

adeautip!
Sla in een bloempot, het groeit geweldig en staat decoratief...

Ook leuk om cadeau te geven, sla in een
bloempot, of snijbiet, spinazie, het maakt
niet uit maar zo kun je iemand blij maken
met een portie of paar porties groenten.
Wat te denken van raapsteeltjes, een struik
boerenkool of...
Oogsten kan op het moment dat voor de
persoon geschikt is en altijd verse groenten
direct op het bord of in de pan.

E

ens een andere thee?

Thee van tijm, duizendblad en citroenmelisse...
Heerlijk!

Thee van verse salie, lavendel en rode
venkel...
Alles geplukt uit eigen tuin, heerlijk vers en
kruidig.
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B

ijdrage van Bert van Tol
Vanmorgen werd ik getriggerd door een uitzending van ZEMBLA.

Zelf geboren op een boerderij heb ik dat "landleven" sterk zien veranderen.
Het welzijn van dieren telt niet meer mee, een dier is onderdeel geworden van een
spreadsheet...
En als de cijfers niet meer kloppen, dan wordt er ingegrepen...
In de uitzending van Zembla is te zien welke vormen het aangenomen heeft.
Ook hoeveel medicijnen er nodig zijn om de koe als melk-leverende-machine op top te laten
produceren...
...en hoeveel van die medicijnen komen er dan ook nog in ons voedsel terecht?... in welke
vorm dan ook??

Dit stuk heb ik geschreven en op Facebook gezet:
Koeien, ... de Topsporters van de Melkindustrie
Hier wordt ik triest van...
Een aantal jaren geleden ging ik met een
kennis op bezoek naar een kalvermesterij. De
dieren stonden in kooien, letterlijk op 1,5
vierkante meter.
Er stonden zo'n 200 kalveren in die stal en ik
zag de triestigheid in hun ogen... van het
alleen maar in de stal staan op die 1,5
vierkante meter en géén daglicht zien... nooit,
in hun korte leventje niet.
Want ze zouden niet eens uitgroeien tot een
volwassen koe, nooit gras zien, nooit gras eten.
Een dier met hersens in z'n hoofd en gevoel in zijn lijf, dat met opfokvoer zo snel mogelijk
VLEES moet produceren...
Met een depri-gevoel ging ik aan het eind van de dag naar huis, diep medelijden had ik met
dit onwaardige bestaan van deze dieren. Ik herinnerde mij de boerderij van mijn vader, waar
de koeien 's zomers buiten liepen te grazen... maar waar het kalf al wel meteen na z'n
geboorte bij de moeder werd weggehaald...
Toen de EEG werd opgericht, was het gedaan met de boerderij van m'n vader, want de
grootschaligheid werd geïntroduceerd en mijn vader had te weinig land om daarin mee te
kunnen.
De grootschaligheid bracht boeren naar de bank om hun bedrijfsuitbreidingen te kunnen
financieren. En zo kwam er een cyclus op gang van steeds méér en steeds maar groter, tegen
kleinere marges en dan ook nog een afbetaling bij de bank.
Zo werden boeren tot slaven en de dieren gedreven naar een lijdzaam bestaan... en bestaan
kun je het eigenlijk niet eens meer noemen!
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En vandaag kwam die triestigheid weer boven, toen ik keek naar een Tv-uitzending van
ZEMBLA.
Daar zag ik de nog verder doorgevoerde mechanisering, waar de productiviteit van de koe in
computers wordt bijgehouden en zodra het dier z'n productie niet meer haalt, wordt ie
afgevoerd... Ik zag de gezondheidsproblemen bij die koeien, die eigenlijk alleen nog maar
melk producerende machines zijn.
Hoe zou het zitten met het geluksgevoel van deze dieren?
Kijk hier eens...
http://www.npo.nl/zembla/27-05-2015/VARA_101374317
Bert van Tol

S

alade met bloemen

Sla van eigen teelt, opgefleurd met de bloemen van de margrietjes, akelei, bieslook
(bloemen uit elkaar geplukt) en de vlier, scherm in stukjes geknipt.
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Let op: van de akelei kun je alleen de bloemen als eetbare versiering gebruiken, de verdere
plant negeren wat dat betreft.
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Z

o dochter, zo vader…
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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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