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Z

omer 2015…
Zomer (althans, volgens de kalender) maar op dit moment klettert de
regen naar beneden en voelt het koud wanneer je je hoofd om de hoek
van de deur steekt.

“Goed weer voor de tuin,” zeggen wij steeds als het
wat frisser is en het regent.
Kunnen de net geplante planten weer even
bijkomen en zich vastzetten in de grond.
Elk nadeel heeft zijn voordeel want als je met een
tuin bezig bent en het is heel warm dan is dat ook
niet handig.
De tuin aanleggen… inwendig moet ik wel lachen
om de manier waarop we bezig zijn.
Het lijkt wel patchwork, elke keer een ‘lapje’ dat
omgetoverd wordt in een stuk grond met planten
en bloemen.
Omdat ik met een
boek voor kinderen bezig ben hebben wij nu verschillende
technieken ten aanzien van moestuin tuinieren.
Vierkante bakken, terracotta bloempotten, een houten
piramide en nog veel meer. Alles moet op de foto en daar
vanuit kan ik aan de slag.
In het verleden hadden we dit alles heel anders aangepakt,
maar ik moet zeggen: dit bevalt ons veel beter en we hebben
snel resultaten.
Al diverse malen groenten van eigen ‘bodem’, lees uit eigen
potten of bakken gegeten.
Afgelopen avond andijviestamppot en een andere keer is het
gemengde sla van snijbiet, spinazie en sla aangevuld met
eetbare wilde groenten en kruiden, wel of niet opgevrolijkt door
één of meer eetbare bloemen.
In vroegere tijden zouden we ook eerst de grond twee steken
diep omspitten, zoals onze opa’s dat deden. Tegenwoordig
denkt men daar anders over. Dit zou de structuur van de grond
teveel aantasten en het bodemleven daarin. Er zijn zelfs
tuinders die het omspitten aan de wormen overlaten.
Maar goed, er kon niemand zo goed spitten als mijn opa. 
Althans als ik indertijd mijn oma mocht geloven want niemand
kon tippen aan zijn werkwijze nadat hij was overleden.
Toevallig kon de opa van Frank ook goed spitten en achteraf
gezien zwierven we in vroegere tijden wellicht al om elkaar
heen, want zowel zijn opa en als die van mij had een tuin in de
polder bij Aagtdorp, indertijd gemeente Schoorl.
O, wat ging ik graag met opa mee naar de tuin als ik bij hen was,
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ik liep van het ene naar het andere plekje achter hem aan te
sjouwen in de tuin bij huis en had ik daar ook een piepklein
tuintje.
Mijn boerenkool smaakte veel lekkerder dan die mijn moeder in
de winter kocht en de radijsjes keek ik de grond uit.
Deze herinneringen staan mij nog bij, vele jaren later.
Kinderen zijn trots op dat wat zij oogsten. Dit doet mij ook
denken aan de madeliefjes die ik in het gras bij hen plukte en
met veel plezier op een vaasje zette. Daar genoot ik van, nog
steeds eigenlijk moet ik bekennen.
Laatst ook een bosje madeliefjes geplukt en in een vaasje van
oma gezet. Jeugdsentiment noemt men dat geloof ik.
Maar toch… om die reden werk ik nu graag aan een boek voor
kinderen want kinderen zijn onze toekomst en zo leren zij dat
worteltjes niet in glazen potjes groeien.
Afgelopen week op drie avonden mijn lezing gegeven, op drie
verschillende locaties. Eerst Emmen, daarna Amsterdam en als
laatste Harderwijk.
Overal was het gezellig, een leuke opkomst en enthousiaste
reacties achteraf en in mijn mail.
Men mocht mij mailen om bepaalde recepten te ontvangen en
daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.
Zaterdag 27 juni zal ik mijn bijdrage leveren op de locatie van
Siegerswoude in Friesland bij Ida de Vries en Romke Wijma in
Theeschenkerij Bellefleur.
We gaan wandelen in de tuin en wellicht een stukje buiten de
poort langs eetbare wilde groenten en kruiden maar ook
bekende tuinplanten die eetbaar zijn komen aanbod, net wat
we tegenkomen.
Daarna gaan we kokkerellen in de heksenketel van Ida en
Romke.
Dit belooft een heerlijke zaterdag te worden en ik ken deze
locatie, daar aanwezig zijn is al een feestje. Zal zeker mijn
fototoestel meenemen want er valt vast weer genoeg te scoren
wat dat betreft.
Na deze zaterdag is het voor mij even zomerstop ten aanzien
van lezingen en andere activiteiten.
Wel zal ik enkele datums plannen eerdaags om hier in Gaasterland te wandelen langs wilde
groenten en kruiden.
Komende maanden laat ik dus wel wat van mij horen maar qua lezingen is het even over.
In september beginnen de lezingen weer, zoals op alle locaties het geval is.
Hier en daar gebeurt nog wel wat en deze informatie blijven we delen de komende weken.
In september presenteren we onze halfjaarlijkse actie.
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Wie iemand meeneemt die nog niet eerder ergens een GVA locatie heeft bezocht mag deze
persoon als gast meenemen.
Dus ken je iemand die wellicht interesse heeft maar er nog niet toe is gekomen een locatie
te bezoeken dan mag jij hem of haar als gast introduceren, alleen in de maanden september
en december presenteren we deze actie.
Jij als vaste bezoeker betaald wel de entree maar het kan laagdrempelig zijn als iemand een
keer als introducee mee mag komen.
Wel vragen we dan om zijn of haar emailadres voor het lokale en/of landelijke bestand.
Allemaal een mooie zomer gewenst, we blijven de nieuwsbrief presenteren in de
zomermaanden en veel leesplezier gewenst met alle bijdragen in deze versie.
Hartelijke groet,
Anneke
Gaasterland 19 juni 2015

K

asteel van Schoten, 6 juni 2015…
Op zaterdag 6 juni stond de middag met diverse sprekers in het kasteel van
Schoten weer op de agenda.

Een traditie die al een aantal jaren bestaat; vier keer per jaar een zaterdagmiddag in de
Ridderzaal van het mooie kasteel in een eveneens mooie
omgeving.
De sfeer is altijd heerlijk, zelfs ongedwongen, een ‘ons kent ons
gevoel’ waar diverse aanwezigen elkaar juist daar weer
ontmoeten.
Het weer zat mee, prachtig, niet te warm maar wel zomers.
Het kasteel en de omgeving zijn in elk jaargetij prachtig; in de
mist is het ook een sprookje, maar toch is het in de zomer wel
extra gezellig met bloembakken onder de ramen en allerlei
planten passend bij het jaargetij in de omgeving.
De bomen dragen volop hun bladeren en je waant je hier
stiekem toch even terug in de tijd.
Wij reisden het land door naar beneden en ach… Schoten ligt
maar een half uurtje onder Breda zeg ik altijd en dat is nog
steeds zo, ook nu we in Friesland wonen.
Fred van Uitgeverij Succesboeken was verhinderd deze dag bij
te wonen maar Frank ging met mij mee.
De auto hadden we volgeladen met attributen om thee te zetten: thermoskannen, fluitketel,
en de rest wat nodig is want we moeten wel overal zelf voor zorgen als we dat soort extra’s
willen presenteren.
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Verse munt en citroenmelisse stonden in een emmer water samen met een boeket van
fluitenkruid en varenblad voor op de piano.
Kratjes met zelf gezaaide plantjes, boeken, kortom voor je het weet heb je een auto vol en
lijk je weer te verhuizen.
Zelfgemaakte bonbons en ijsthee gingen mee in de koelbox, er kon niets meer bij.
Een dagje Schoten houdt altijd wat in, in positieve zin ;-)
De reis verliep voorspoedig. De Ridderzaal in orde maken ook, ondanks wat obstakels.
Omdat men bezig is het verwarmingssysteem te
renoveren kwam er door de opknapwerkzaamheden geen
water uit de kraan in de keuken bij de zaal en de beamer
kon niet in één keer worden aangesloten. Toch mochten
we niet mopperen.
De sprekers waren op tijd aanwezig, de bezoekers bijna
voltallig dus we konden een kwartier later dan gepland
starten.
Nadat ik even een kort openingspraatje had gehouden
kondigde ik met veel plezier Guy Cotemans aan met zijn
onderwerp ‘Permacultuur’.
Permacultuur is een natuurlijke manier van tuinieren en
dus je gewassen verbouwen. Guy ging na zijn boeiende
PowerPoint presentatie met allen naar buiten. In de
praktijk spreekt het nog leuker natuurlijk, midden tussen
de bomen, planten, wilde groenten en kruiden en de
aarde waar alles in groeit.
Onze gezondheid begint bij de bodem dus is bij
Permacultuur dit onderwerp ook van groot belang. Balans
moet er zijn, een goede natuurlijke voedingsbodem en
alles tezamen schenkt ons gezonde planten.
Na de bijdrage van Guy was het pauze en kon men thee,
ijsthee en bonbons nuttigen, elkaar spreken, even naar
buiten en genieten van het zonnetje, om drie kwartier
later weer plaats te nemen en naar Nick van Ruiten te
luisteren.
Nick sprak over overgewicht en de
kracht van jouw metabolisme.
Overgewicht is een groot probleem
wanneer we naar het algemene
straatbeeld kijken en ook hier
komen verschillende facetten aan
bod.
Na een korte pauze nam John van
den Bosch het stokje over en vertelde met behulp van een
overzichtelijke presentatie hoe deze wereld geregeerd wordt, door
wie en waarom.
Wie denkt dat hij of zij in een vrij land woont, weet na een presentatie
van John wel heel zeker dat dit niet zo is.
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Guy, Nick en John kunnen door de locatiehouders ook uitgenodigd worden, dus wellicht
komen zij bij je in de buurt als je toch nieuwsgierig geworden bent.
Na de prachtige, heldere bijdrage van John, net als van voorgaande sprekers, gingen we
meteen verder en liet ik via foto’s zien wat je met kinderen kun doen als we het hebben over
tuinieren en het gebruik van wilde groenten en kruiden.
Frank heeft het boek Altered Genes, Twisted Truth (Veranderde
Genen, Verdraaide Waarheid) en vertelt mij daar regelmatig iets over,
wat mij op het idee had gebracht om in Schoten wat te vertellen over
dit boek wat volgens Frank door iedereen gelezen moet worden.
Maar ik lees het boek niet dus wie kun je dan beter vragen dan de
persoon die dat wel doet?
Zo gebeurde het dat Frank zijn bijdrage verweven zat in mijn
presentatie, spraken we toch nog eens samen .
De middag liep op zijn eind, er was weer genoeg gedeeld en gezegd.
Traditiegetrouw sloten we de dag af met een groepje in het
restaurant naast het kasteel.
Ellen Vader uit zuidelijk Frankrijk was uiteraard ook weer van de
partij. Deze vier middagen zijn voor ons tevens de momenten in het
jaar om elkaar te ontmoeten.
Dank aan alle sprekers, helpers en enthousiaste bezoekers.
Volgende keer zijn we er weer op 12 september, wederom met John
van den Bosch. Na de informerende lezing van 6 juni komt John dan met oplossingen.
Want moeten wij echt slaafs leven en dansen
naar de pijpen van hen die de regels voor ons
bedenken?
Is het normaal dat anderen bepalen wat wel
en niet goed voor ons is?
Kortom, we zijn nog niet uitgesproken met
elkaar en Nicole Hoeymans is trots op zichzelf
na haar belevenissen in het verleden waar zij
graag over komt vertellen.
Zelf zal ik naar buiten gaan als het weer
meewerkt en een wandelingetje verzorgen
langs eetbare wilde groenten en kruiden.
De zomer is net begonnen en als het 12
september is dan gaan we alweer richting de
herfst dus we wensen eerst iedereen een
mooie zomer en geniet van al het moois om ons heen dat ons kan voeden, via de maaltijden,
maar ook via de ogen.
Het oog wil ook wat; genoeg om te bekijken en wellicht te ontdekken.
Anneke Bleeker
7 juni 2015
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V

an secretaresse tot Sjamaan
lezing door Astrid Marx, Peize, 16 juni 2015
Astrid Marx sprak op 16 juni voor de eerste keer binnen het GVA circuit. Locatie
Peize had de primeur van haar lezing “Van secretaresse tot Sjamaan”, een
vertelling naar aanleiding van haar gelijknamige boek.

Ze was net terug uit Noord-Amerika waar ze, zoals ze zelf zegt ‘weer even bijtankt’.
Want je zult maar een door Indianen
opgeleide Sjamaan zijn in Nederland!
Haar levensverhaal boeit van begin tot
eind.
Op een persoonlijke manier, slechts af en
toe begeleid door eigen foto’s of een zelf
gezongen lied, vertelt ze haar jarenlange
zoektocht naar antwoorden op universele
vragen als “wie ben ik” en “waarom ben ik
hier”.
Die “vision quest” bracht haar op vele
plaatsen en in contact met bijzondere
mensen over de hele wereld.
Ze bestudeerde diverse spirituele stromingen, verdiepte zich in Oosterse filosofieën en
leefde met natuurvolken.
Hoewel de vele reizen en de bijzondere ervaringen die ze heeft meegemaakt behoorlijk
uniek zijn, heb je constant het gevoel dat je naar een hele gewone vrouw kijkt en luistert.
Dat maakt het mooi toegankelijk voor alle aanwezigen.
Iemand die eerst de grond onder zich weg voelde zakken, die twijfelde en wanhopig zocht
naar de zin van het bestaan. Maar die vanuit die chaos waardevolle levenslessen leerde en in
harmonie met zichzelf en de natuur kwam.
Dit deelt ze zonder haar inzichten op te dringen en met een hoge herkenbaarheid. Want
ondanks haar opmerkelijke verhaal is de boodschap dat we allemaal een sjamaan in ons
hebben.
Een boeiende avond met een bijzondere vrouw waarbij het niet zozeer om
kennis(overdracht) gaat als wel om de beleving van de avond.
Een plek binnen de GVA meer dan waard, getuige ook de positieve reacties van de bezoekers
na afloop.
Dolf Flinker, GVA-locatiehouder Peize
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B

ij toeval kwam dit langs ... het raakte me ...
Het herinnerde mij er weer aan hoe moeilijk mijn ouders het hebben
gehad toen door ambtelijke regels het voortbestaan van hun
familieboerderij onmogelijk werd gemaakt en het gezin er bijna aan
onderdoor ging.

In deze documentaire (zie link hieronder) is een
gevecht te zien tussen een boerengezin en de
overheid, waar deze eerlijke, milieubewuste,
dier- en mensvriendelijke mensen het haast
onmogelijk wordt gemaakt om "buiten de
industrialisatie" van het boerenbedrijf te blijven,
opgelegd door politieke leiders en
wettenmakers.
Deze mensen worden ontzettend door
ambtenaren en op macht beluste politieagenten
in het nauw gedreven ... en alleen het sterke
karakter van de boer, zijn volhouden en het
contact zoeken met de media heeft ervoor gezorgd, dat ze (nog) bestaan ...
Graag wil ik hier weer bekendheid aan geven.
Bij uitzending gemist (via internet) zijn diverse reportages te vinden over "De kleine oorlog
van boer Kok" en ik kan je zeggen, het greep mij aan ... de overheid zo TEGEN de mensen en
hun eerlijkheid in te zien gaan...
Ik hoop dat je hier uitgebreid aandacht aan kan besteden, zodat zoveel mogelijk mensen
inzien met welk een gijzeling de regelmakers bezig zijn, onze natuur vernielend!!
Mestinjectie - de wormen springen de grond uit en het dringt de ammoniakuitstoot niet
terug!!
Hier op het dorp reed een loonbedrijf de - te grote - mesthoeveelheden van
'industrieboeren' gewoon 's nachts uit en juist door mestinjectie, merkten de mensen het
niet ... Het bodemleven en het oppervlaktewater des te meer !!!
Zoals zo vaak ... de politiek - die er de ballen verstand van hebben, maar er wel over moeten
beslissen, steken de kop in het zand en kiezen telkens weer de kant van het grote geld, dus
de natuur-vernietigende industrie ...
http://www.npo.nl/artikelen/2-doc-de-kleine-oorlog-van-boer-kok
Hartelijke groet,
Bert van Tol
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Vervolg op de uitzending …
RTV Utrecht heeft een vervolg gemaakt op
de uitzending van tien jaar geleden …
Zo dom is deze boer dus toch niet ...
(Klik op de foto voor deze uitzending.)

N

adenkertje:
“Intelligence is the capacity to receive, decode and transmit
information efficiently.

Stupidity is blockage of this process at any point.
Bigotry, ideologies etc. block the ability to receive; robotic
reality-tunnels block the ability to decode or integrate new
signals; censorship blocks transmission.”
― Robert Anton Wilson

Vertaling:

Intelligentie is het vermogen om informatie efficiënt te
ontvangen, te ontcijferen en door te sturen.
Stupiditeit is een blokkade van dit proces op elk gegeven
punt.
Hypocrisie, ideologieën etc., blokkeren de mogelijkheid te ontvangen; robotachtige
realiteitstunnels blokkeren het vermogen om nieuwe signalen te decoderen en te
integreren; censuur blokkeert het doorsturen.
― Robert Anton Wilson
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B

oek: De genezing van artritis
door Dr. Bruce Fife
Bruce Fife, CN, ND is schrijver, spreker, gediplomeerd voedingsdeskundige en
natuurarts.

Hij heeft meer dan twintig boeken geschreven. De meeste over kokosvet.
Hij is voorzitter van het Coconut Research Center, een organisatie die ten
doel heeft om zorgverleners en het publiek over de positieve voedingsaspecten van de kokosnoot te onderwijzen.
Hij was de eerste die het medisch onderzoek naar de gezondheidsvoordelen
van kokosolie bij elkaar bracht en het op een begrijpelijke en leesbare
manier aan het grote publiek aanbood.
Daarom wordt hij als een van de toonaangevende autoriteiten op het gebied
van de gezondheidsvoordelen van kokosolie beschouwd.
Zodoende wordt er ook wel naar hem verwezen als de kokosnootgoeroe en
noemen velen hem respectvol dokter Coconut.
Tot nu toe wisten artsen niet wat de oorzaak van artritis en fibromyalgie was en dat maakte
het praktisch onmogelijk om een geneeswijze te ontwikkelen. Maar recent medisch
onderzoek heeft duidelijk aangetoond wat de oorzaak en het gevolg van artritis zijn.
Medicijnen helpen niet; ze zijn alleen maar in staat om de symptomen en de pijn te
bestrijden. Er zijn natuurlijke therapieën, die echt werken en in staat zijn de ziekte te
stoppen en het herstel van je gewrichten te bevorderen.
In dit boek lees je:
 wat de verschillende vormen van reuma: artritis, reumatoïde artritis, jicht, de ziekte
van Bechterew, artrose en fibromyalgie gemeen hebben
 wat de oorzaak van deze ziekten is
 wat het verband tussen je gebit en artritis is en waarom de oorzaak van
gewrichtsontstekingen veelal in de mond ligt
 wat je moet doen om je aangetaste gewrichten te herstellen
 hoe je tegelijkertijd gewicht kunt kwijtraken
 hoe mensen met de ziekte van Lyme hun genezing kunnen bevorderen
 waarom je geen wortelkanaalbehandeling moet laten doen
 suggesties voor mensen met een kunstgewricht of een andere geïmplanteerde
prothese
 en nog veel meer
Begin vandaag nog met het Artritis Strijdplan en ontdek wat je moet doen om je ziekte te
stoppen en je gezondheid terug te krijgen.
Uitgever
ISBN

: Succesboeken.nl
: 9789079872862
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T

ransition Town Vollenhove werkt
aan lokale veerkracht
Op een of andere manier weten mensen
die het belangrijk vinden om kennis te
delen, elkaar wel te vinden.

Vanuit de transitiegroep Vollenhove is Tineke Filarski
twee jaar geleden begonnen met een praatplaatje op
papier te zetten. Door haar wensen uit te spreken en
open te staan, zonder oordeel.
Niet dat daarna alles zomaar vanzelf van een leien dakje
loopt, want er moet wel een grote mate van
gedrevenheid achter zitten. Daar weet Anneke Bleeker
alles van. Maar positieve energie is aanstekelijk en door
ieder in z’n eigen waarde te laten kan er een hechte groep
ontstaan waar kwaliteiten elkaar aanvullen.
Wat aanvankelijk begon met een middag samen bosbessen plukken en daar heerlijke jam
van te maken, is inmiddels behoorlijk gegroeid. Door meteen deel te nemen aan de training
van Transition Town Nederland werd in Vollenhove de basis gelegd voor dit concept. Lokaal
en kleinschalig, zelf aan de slag gaan op alle gebieden van het leven. De kennis die door
Tineke en Marja wordt opgedaan in Exmorra, sluit hier goed bij aan.
Behalve eigengemaakte producten uit de tuin en opbrengsten van wildpluk acties, wordt er
zalf, vloeibaar zeep, wasmiddel en nog meer gemaakt. Het basis product hierbij is baking
soda (zuiveringszout). Het hergebruik van pompjes en eigen potjes wordt gestimuleerd om
zo minder afval te produceren. Keltisch zout is een ander product dat de aandacht krijgt
omdat het bij veel mensen nog niet bekend is en het veel toegevoegde waarde heeft.
Inmiddels is er al veel bereikt.
Er is een Beleeftuin
gerealiseerd, gebaseerd op de
principes van de
permacultuur, deze is vrijdag
12 juni officieel in gebruik
genomen. Hier worden op
biologische wijze groenten
verbouwd, waaronder ook de
“vergeten groenten” zoals
eeuwig moes en pastinaak.
In januari van dit jaar kreeg het team tijdelijk een eigen ruimte midden in het centrum van
Vollenhove aangeboden, deze is Het Lokaal genoemd. In het winterseizoen worden er Open
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Avonden georganiseerd, zoals workshops, filmavonden en lezingen. Iedereen is daarbij
welkom.
Voor bezoekers is de winkel open voor verkoop van producten, koffie of thee en er is vooral
veel informatie te vinden over bewuster leven. Soms is het alleen al fijn dat je gezien en
gehoord wordt.
Op deze manier krijgt het team
Transition Town Vollenhove een gezicht.
Er is een plek waar mensen naar toe
kunnen gaan om informatie te vragen en
het gevoel van saamhorigheid te delen.
Daarnaast is er in de digitale wereld
hard gewerkt door Christiane, er is een
website een eigen logo, Facebook en
email. Iedereen kan zich aanmelden en
krijgt dan de nieuwsbrief.
Meer informatie:
www.transitiontownvollenhove.nl
transitiontownvollenhove@gmail.com
Namens de initiatiefgroep Transition Town Vollenhove
Tineke Filarski
Marja Geerdink
Christiane Gathmann
Enkele foto’s van de Beleeftuin:
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Hieronder enkele foto’s van Het Lokaal:
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e

xpert Monsanto beweert :
Genetisch gemodificeerde mieren kunnen honingbijen vervangen
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V

ier jaar locatie Nederweert, en nu?
Na vier jaar lezingen georganiseerd te hebben ben ik daar in april van dit
jaar mee gestopt.
Niet omdat het niet meer leuk was, nee ik heb het met zoveel plezier
gedaan!

Ik heb zoveel lieve mensen leren kennen, dat is echt
TOP!
Het heeft me zó goed gedaan al die lieve contacten,
echt geweldig!
Ik leerde Anneke kennen 
Anneke leerde ik kennen op de Onkruid beurs in
Houten in 2011, het concept draaide toen een half
jaar en ik kon er mij helemaal in vinden. Dit was
precies MIJN ding.
Anneke sprak mij aan bij de stand van
Succesboeken, ik stond te kijken bij haar
vaccinatieboek.
Er stond een jonge moeder naast mij die vertelde haar kinderen niet te laten vaccineren.
Ik weet nog dat ik dat geweldig vond, mijn kleinkinderen zijn gelukkig niet gevaccineerd.
Zij zijn zelden of nooit ziek, hebben geen verkoudheden en loopneuzen, oorontstekingen etc.
Als er iets is wordt dit met homeopathie opgelost, belangrijk
is dat de “belasting” die ze van hun ouders dragen nog
opgeruimd wordt. Hier zijn geweldig mooie methodes voor,
maar hier wijk ik alweer af in mijn verhaal. Dat zijn al die
geweldige lezingen die binnen de GVA aan bod komen.
Noot: de naam Gezond Verstand Avonden kwam me erg
bekend voor in het verhaal van Anneke die dag op de
Onkruidbeurs, maar waarvan? Geen idee…
Dagen later ruimde ik mijn bureaula op en wat kwam ik tegen
een briefje waar de site www.gezondverstandavonden.nl op
stond. Hahaha…nu wist ik waar waarvan 
Het had al eerder mijn aandacht getrokken…
Twee dagen na onze ontmoeting belden we met elkaar en
zodoende startte ik in april van dat jaar met de lezingen
binnen het GVA concept.
Ik heb zoveel mooie contacten hieraan overgehouden, echt
super! Mensen die graag die veranderingen willen zien in de
maatschappij, die wij ook voor ogen hebben.
Die mensen kwamen hier op mijn locatie in Nederweert, maar ook op andere locaties in het
land, of als er een middag werd georganiseerd met meerdere lezingen, of vier keer per jaar
in Schoten bij Antwerpen in België.
Inmiddels draait in de omgeving Antwerpen de locatie Bazel en in Hamont kan men ook GVA
lezingen bezoeken.
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Opstarten van locaties
Ik heb een tijd mee “opgestart” als er een nieuwe locatie startte in de omgeving, tot een uur
en een kwartier met de auto vanaf thuis.
Dit was ook mijn gevoel (rijafstand ) bij de lezingen waar ik mee op de sprekerslijst stond.
Ik ben een echt ochtendmens en ’s avonds laat doe ik het toch een stuk minder 
Dit bevestigde een politieagent toen ik locatie Noordeloos
opstartte ’s avonds laat rond de klok van twaalf alleen in
mijn auto.
Hij hield me die avond aan en vond dat ik niet zo netjes
reed, ik raakte nog net een verdrijvingsvlak want ik zag nog
net op tijd dat ik een andere baan moest hebben om weer
thuis te komen.
Waarom doet u dat mevrouw, vroeg hij, tja waarom?
Omdat ik niet bekend ben in deze omgeving, hij moest eens
weten waar ik voor op pad was!
Ook voor hem en zijn gezin wilde ik verandering. Maar dat
kon ik hem waarschijnlijk niet uitleggen, dus dat heb ik ook
maar niet geprobeerd.
Dat grapje kostte mij veel geld, ja je moet er wel wat voor
overhebben! Een missie hebben….
Er waren zoveel mensen met een belangrijke boodschap,
dat bleek bij alle lezingen.
Wat een informatie komt er via deze weg bij de
toehoorders! Het is een erg belangrijk middel om
belangrijke informatie te delen met anderen. Dit mag
gehoord worden!
Drukke jaren
Voor mij waren het drukke jaren, en nu mag het even een
beetje rustiger aan; wat ik voel is om dit alles in mijn eigen
omgeving nog meer te gaan delen.
“Men” is er aan toe, gelukkig eindelijk  Ik heb nooit veel
bezoekers gehad hier uit het dorp of directe omgeving. Ik
adverteerde één keer per maand in een plaatselijk weekblad,
hiermee kon ik dan ook een redactioneel stukje insturen.
In dit schrijven deelde ik toch veel van de avonden en hun
boodschap 
Heerlijk zo kwam het toch nog bij de lezers van ons regionaal
krantje.
Er gebeurt veel in onze maatschappij, ik hoor en zie het overal!
We hebben met zijn allen veel in beweging gebracht.
Nu mogen anderen links en rechts het stokje overnemen. Ik
vind het heerlijk dat er nog steeds nieuwe locaties startten,
geweldig! Steeds meer enthousiaste mensen die de blijde
boodschap verspreiden via deze weg.
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Nieuwe uitdagingen
Voor mij komen er nieuwe uitdagingen. Het blijft zeker in deze lijn,
het is mijn levenswijze die kan je niet veranderen.
Gezonde en eerlijke voeding, aangevuld met wat de natuur ons te
bieden heeft, dat is het ultieme .
Vrouwenmantel
Onlangs zijn we voor het eerst bij elkaar geweest met een groepje
vrouwen, we hebben het de Vrouwenmantel gedoopt, voeden en
gevoed worden. Het samen delen van alle kennis die we met
elkaar hebben. Dit doen we al met de studiegroepen van Anneke
meerdere keren per jaar.
Nu dan ook in onze eigen omgeving met de Vrouwenmantel.
Spreekt dit je aan? Neem contact op en kijk of de groep iets is voor
jou.
We doen het echt met elkaar, willen het ook samen invullen. Waar
ligt jouw behoefte, wat vind jij belangrijk om te delen. Waar zou je eens meer over willen
weten? Sluit je bij ons aan zou ik zeggen.
Thema avonden over bescherming tegen straling
Regelmatig organiseer ik Thema-avonden over de Neutralisatie mogelijkheden van het
Wholism Project. Dit is een methode om ons volledig te beschermen tegen straling, ook
buitens huis.
De avonden heten: “Altijd en overal beschermd tegen omgevingsstraling”.
Tijdens deze thema avond krijg je de unieke kans om gratis 24 uur lang volledige
bescherming tegen omgevingsstraling te ervaren. De Neutralisatie Verbinding Huis is een van
de belangrijkste Verbindingen.
Deze Verbinding beschermt de bewoners tegen alle verzwakkende omgevingsstraling en
brengt het leefklimaat in harmonie. Uniek van de Neutralisatie Verbinding huis is dat je ook
buitenshuis, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, volledig beschermd bent tegen
straling die jezelf niet kunt of mag neutraliseren.
Via een urine onderzoek enkele jaren terug, kwam er bij mij totaal geen elektrobelasting
naar voren!
Dat schijnt erg knap te zijn, en zo goed als niet voor te komen .
Mijn droom 
Tevens wil ik hieraan mijn droom koppelen: een B&B
waarin men kan overnachten, maar gelijktijdig kan
men ervaren hoe het is om te slapen zonder enige
belasting van omgevingsstraling.
Steeds meer mensen onder vinden hier grote hinder
van, of er zijn klachten of grote vermoeidheid
waarvan men niet weet waar die vandaan komen.
Ik hoop deze droom zomer 2016 aan te kunnen gaan
bieden, met natuurlijk, een eerlijk en heerlijk
biologisch ontbijtje, ons eigen B&B in een mooie en oude verbouwde schuur, in het heerlijke
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buitengebied van Nederweert.
Het zou mooi zijn als ik hier mijn mans hobby in mee kan nemen, zodat mensen hun paard
mee kunnen nemen naar Nederweert. Er zijn nog stallen vrij .
Ook zijn we tevens bezig met een paar enthousiaste en lieve dames die me elke week helpen
in de tuin om er een echte inspiratie plek van te maken. Zodat mensen helemaal opgeladen
en geïnspireerd weer naar huis kunnen. Is het goed bevallen dan is het natuurlijk mogelijk
om deze energie ook thuis neer te zetten. Je kan het zelfs 24 uur op proef ervaren in je eigen
huis.
Er zijn al een paar enthousiaste mensen die al willen boeken voor een overnachting .
Wholism Project
Voor mij is het Wholism Project al een jaar of acht een belangrijk deel van mijn leven.
Het is een Spiritueel Geleid Project dat zorgt voor Neutralisatie van je huis en/of werkplek,
mobiele telefoon en je auto. Maar ook een project van persoonlijke Ont-Wikkeling.
Het heeft al veel voor mij betekend. www.wholismproject.nl
Regelmatig geef ik de Workshop Transmuteren, deze workshop is ook ontwikkeld door het
Wholism Project.
In deze workshop krijg je uitleg over de achtergronden en mogelijkheden van transmuteren
en de nieuwe energie. Je leert een fantastische manier om je onverwerkte verleden op te
lossen. Een manier waar je altijd toegang tot hebt en waarmee je ook je naasten kunt
helpen. Héél bijzonder!
Lekker water op de Gerrisstraat in Nederweert 
Het water dat via deze weg geneutraliseerd en geoptimaliseerd wordt zou je eens moeten
proeven.
Een enthousiaste vriendin is eens aan het testen geweest met teststrips. “Mijn” water kwam
er als beste uit het kleurde ontzettend mooi  en ook nog erg lekker.
Geregeld heb ik die opmerking mogen ontvangen als ik weer eens bezoekers had uit het hele
land.
Najaar 2015
Voor het najaar zullen er erg leuke, interessante en creatieve dingen op de agenda komen.
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief of kijk gewoon geregeld op mijn site.
Je ziet ik ben nog niet van plan om stil te gaan zitten, alhoewel dat ook niet verkeerd is af en
toe .
Ik hoop nog veel aan te mogen bieden om er samen een mooiere wereld van te maken.
Heb je interesse: www.praktijkinbalans.nu
Hartelijke groeten en graag tot ziens in Nederweert of elders in het land .
Petra Wilmsen
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Even een aanvulling van ons (Anneke en
Frank) …
Petra’s verhaal over het water kunnen wij
volmondig beamen!
Ook wij hebben onze waterleiding laten
neutraliseren en optimaliseren.
In Bergen zat er steeds ketelsteen op de
bodem van onze fluitketel. Op onze
nieuwe stek, met hulp van het Wholism
Project, verdween de ketelsteen ‘ als
sneeuw voor de zon’ en dat ZONDER
poetsen of boenen!
Zie de bijgaande foto.

Petra, heel hartelijk dank voor alles wat je voor Gezond Verstand Avonden hebt
gedaan. Wij wensen je veel succes met alle nieuwe dingen die je gaat ondernemen.

N

adenkertje:
Als vaccins werkelijk zo veilig zijn,
waarom kunnen ouders dan geen rechtszaken aanspannen tegen de
farmaceutische industrie?
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W

atermunt...
Watermunt groeit bij of in het water of in moerassige gebieden.
Watermunt is net zo te gebruiken als alle muntsoorten en je kunt deze
gewassen ook fantastisch drogen om voor de winter een voorraadje aan te
leggen.

De bloempjes en/of blaadjes kun je ook in een gemengde salade verwerken maar doe dit
spaarzaam omdat de smaak anders snel zal overheersen.
Wat dacht je van een ijsje met watermunt? Een paar bloempjes staan ook helemaal leuk en
eventueel chocola erbij verhoogt de feestvreugde.
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K

inderen worden ziek van kattenverdrijver
Door: Bennie Hoek
Het gaat mij aan het hart dat de GGD zomaar cijfers verandert en vele kinderen
ziek worden door het geluid van de kattenverdrijver.

Klinisch Fysisch Audioloog Jan de Laat geeft aan dat een kattenverjager schadelijk kan zijn en
tot tinnitus verschijnselen kan leiden; www.geluidnieuws.nl/2015/april2015/ultra.html
B. Hoek, Meldpunt hoge tonen, 30 maart 2015
In het tijdschrift Milieu magazine van maart 2015 is een artikel verschenen over een
kattenverjager die werkt met hoge tonen. Hieronder een samenvatting van dat artikel.
Op industrieel gebied worden steeds meer ultrasone geluidstechnieken toegepast. Zo kun je
tegels snijden met ultrasoon geluid. Werknemers worden zo een hele dag blootgesteld aan
het ultrasone geluid. Is het geluid ook gevaarlijk? Volgens de huidige opvattingen zijn deze
geluiden ongevaarlijk.
Verder heb je dan nog de "personenverjagers", de Mosquito. De gedachtegang is, dat als je
iets niet hoort het ook niet schadelijk is, ook al is het geluid nog zo hard.
De heer Lex Groenewold adviseur van de landeljike GGD werkgroep geluid kent deze
personen- en kattenverjagers. Het is een nieuwe geluidsbron.
Hij geeft aan dat kattenverjagers werken rond de 18Khz dat mensen over het algemeen niet
kunnen horen. Je moet zo'n apparaat niet gebruiken in de buurt van kinderen en baby's.
Volgens het artikel in Milieumagazine zijn er helaas types in de handel die ook op lagere
frequenties kunnen uitzenden en daarmee hinder veroorzaken bij mensen,
Volgens Jan de Laat, audioloog/klinisch fysicus van het LUMC (Leiden) gaat het om
kattenverjagers die niet goed functioneren. Door een defect werkte hij opeens op een veel
lagere toonsoort. Op dat moment kwamen er veel klachten en leidde het uiteindelijk tot
tinnitus verschijnselen. Volgens hoogleraar Pim van Dijk aan de RUG (Groningen) is het
geluid niet schadelijk zolang het niet hoorbaar is. Hij acht het wel denkbaar dat het geluid
schadelijk is indien het te hard is.
Kattenverjagers werken doorgaans met een hoge geluidssterkte van over de 100 decibel
Bron: Milieu magazine van maart 2015

Vorige week kwam ik in het bezit van schrijven van de GGD Amsterdam.
Wat meteen opvalt, is dat hier dingen worden veranderd die ik heb opgestuurd.
Zie bijlage. Zo zegt Frits van den Berg dat deze systemen maar kort piepen. Dat is niet waar
je hebt ook systemen die continu piepen.
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Verder geeft hij aan dat een geluid van 100dB bij 20KHz wordt geadviseerd. Hiermee slaat hij
totaal de plank mis het moet 70dB zijn en dat is 30dB zachter waarvan elke 3dB een
verdubbeling van het geluid betreft.
Tevens komt hij met ultrasone lassers aanzetten die geen gehoorbeschadiging hebben. Maar
die dragen gehoorbeschermers dus is dat wel met elkaar te vergelijken?
Ik hoop dat u hiervoor aandacht wilt hebben. Klachten procedure bij de GGD leverde niets
op. Tevens heeft Dion Graus (PVV) de GGD vragen gesteld. Alleen is er geen meerderheid in
de tweede kamer voor een verbod.
Hoogfrequent geluid: Deze trillingen zijn sneller en dus ook schadelijker.
Verder stellen ze dat ik alle klachten doorgeef en afkomstig is van een persoon. Ook weer
onjuist: ik heb politie rapporten doorgestuurd naar de GGD's. Dus worden ze gezien als één
persoon. Helaas mag de GGD die klachten niet registreren die bij bekend zijn bij de politie.
Dit zou inbreuk geven op de privacy van de burger.
Veel onbekendheid over ultrasoon/hoogfrequent geluid:
http://www.ears-project.eu/emrp/ears-home.html

Ultrasone dierenverjagers maken gebruik van een hoogtonig geluid om ongewenste
(zoog)dieren te verjagen, waaronder katten, marters en wasberen. Leveranciers suggereren
vaak dat het geluid voor mensen onhoorbaar is, maar dat is niet altijd waar.
De Mosquito gebruikt vergelijkbare techniek, maar is bedoeld wèl door (jonge) mensen te
worden gehoord (en daarom gemeden).
Op de bijeenkomst van de GGD M&G regio Noordwest van 3-9-2014 werd gevraagd naar de
stand van zaken betreffende kattenverjagers en Mosquito i.v.m. klachten hierover bij
meerder GGD-en.
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De klachten over kattenverjagers lijken alle van dezelfde persoon afkomstig en betreffen
vooral de mogelijke gehoorschadelijkheid van het geluid. De klacht heeft hij ook voorgelegd
aan een tv-programma en de Reclame Code Commissie.
Dit regiobericht bevat de informatie die bij mij bekend is. De Werkgroep Geluid buigt zich
binnenkort eveneens over dit onderwerp. Mogelijk wordt daarbij een verdergaande aanpak
vanuit de GGD voorgesteld.
Conclusie en advies
Ultrasone verjagers zullen bij normaal gebruik (inclusief onjuist ingesteld) geen
gehoorschade veroorzaken.
Wel kunnen ze hinderlijk zijn voor (vooral jongere) mensen in de directe omgeving die hoge
tonen nog goed kunnen horen. Het is aan te bevelen om dierenverjagers te gebruiken die
alleen ultrageluid uitzenden, zonder een hinderlijke piep van lagere (dan ultrasone)
frequenties.
Als het apparaat al is aangeschaft moet het bij voorkeur ingesteld worden zo dat
hoofdzakelijk ultrasoon geluid wordt geproduceerd met zo weinig mogelijk hoorbare tonen
van lagere frequenties.
Het gebruik van de Mosquito dient zoveel mogelijk te worden vermeden omdat het weren
van groepen in de openbare ruimte sociaal onwenselijk is.
Uitgezonden geluid
De door leveranciers in Nederland opgegeven geluidniveaus van dierenverjagers variëren
van 80 tot 140 dB bij frequenties van 8 tot 65 kHz; de meeste echter van 90130 dB en 15-25
kHz.
Het betreft (kennelijk) het hoogste geluidniveau op 1 m afstand van de verjager.
In opdracht van de Belgische overheid zijn metingen verricht aan zeven dierenverjagers,
waaruit blijkt dat de niveaus in de praktijk wat lager zijn en meestal variëren van 60 tot 110
dB. Ook blijkt dat tegelijk vaak geluid van lagere frequenties wordt uitgezonden: bij twee
verjagers al vanaf 6 kHz, bij de overige vanaf 10 kHz.
Sommige verjagers kunnen op verschillende standen worden ingesteld, waarbij niet alleen
de sterkte van het geluid maar ook de frequentie kan variëren met de instelling.
Bij de Mosquito is het geluidsniveau in hoogste stand op 1 m afstand ca. 100 dB bij een
frequenties van 16-18 kHz.
De atmosferische demping is bij hoge frequenties sterk, maar op meters afstand toch niet
erg bepalend. Op 5 m. afstand is de afname (spreiding geluid + absorptie) 16 ±1 dB (voor
frequenties van 10 – 25 kHz), op 10 m 24 ±3 dB.
Hoorbaarheid
Het puur ultrasone geluid van de verjagers, d.w.z. het geluid met een frequentie van 20 kHz
of hoger, zullen veel mensen niet kunnen horen. Voor goed horende (lees: jonge)
volwassenen ligt de gehoordrempel bij 20 kHz op ca. 80 dB, zodat zij geluid van die
frequentie van een verjager binnen ca. 10 m zouden kunnen horen.
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Oudere mensen zullen het al gauw niet meer horen omdat juist bij de hoogste frequenties
het gehoor het meest achteruit gaat: de gehoordrempel stijgt bij hoge frequenties (vanaf ca.
8 kHz) snel met de leeftijd.
Omdat dierenverjagers ook bij lagere frequenties geluid kunnen uitzenden, kan het geluid
toch ook voor ouderen (niet alleen jongeren) hoorbaar zijn. Het gaat dan echter niet om
ultrageluid, maar om een ‘piep’ van ‘gewone’ –zij het hoge- frequenties.
Geen gehoorschade
Door enkele groepen (IRPA, UK Advisory Group on Non-Ionizing Radiation) is een maximum
niveau geadviseerd voor ultrageluid (vanaf 20 kHz) van 100 dB voor de algemene bevolking.
Dat kan binnen enkele meters van sommige kattenverjagers voorkomen, maar niet op
afstanden van 4 m of meer. Hoewel genoemd advies bij mijn weten voor momentane
geluidniveaus geldt, zal een kortdurend hoger niveau (wat heel dichtbij een verjager
mogelijk is) zeer waarschijnlijk toch geen schade veroorzaken. Daarbij wordt dan wel erg
afwijkend gebruik uitgesloten, bijvoorbeeld als een kind er een oor tegen blijft houden en
het apparaat blijft piepen (maar dat geldt ook dichtbij gewone luidsprekerboxen met harde
muziek). Ultrasoonlassers blijken bij jarenlange blootstellingen aan ultrageluid tot 110 dB
geen significante (extra) gehoorschade hebben.
Uiteraard geldt voor een persoon die het kan horen, dat deze de blootstelling kan
verminderen door afstand te houden.
Bij ‘gewoon geluid’, met frequenties beneden de 20 kHz, wordt algemeen aangenomen dat
bij langdurige blootstelling beneden tenminste ca. 80 dB geen gehoorschade optreedt.
Gezien de werking en toepassing van dierenverjagers zal een zo hoog geluidniveau
gemiddeld nooit worden gehaald.
De Belgische Hoge Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat van dierenverjagers geen
gezondheidsschade wordt verwacht en vindt de conclusie van een eerder advies
betreffende de Mosquito ook op dierenverjagers van toepassing: “gehoorverlies door
blootstelling aan het geluid van de Mosquito is onwaarschijnlijk. Zelfs bij een blootstelling
van 2 uur per dag, dag in dag uit, gedurende vele jaren, zal volgens de beschikbare kennis
slechts zeer beperkt additioneel gehoorverlies bij de blootgestelden waarneembaar zijn.”
Bij de Mosquito stelt de Raad dat deze de bedoeling heeft hinder te veroorzaken (bij
ongewenste jongeren), waarbij het de vraag is of dat in ethisch opzicht verdedigbaar is.
Wel hinder
Het is juist de bedoeling van de dierenverjagers dat dieren het geluid vervelend vinden: de
dieren moeten er van weglopen. Maar ook voor mensen die het kunnen horen is het een
vervelend geluid.
Een verjager zendt echter maar soms geluid uit, namelijk als er iets binnen pakweg 5 à 10 m
beweegt en dan voor korte tijd. Het is aannemelijk dat sommige verjagers best hoorbaar
zullen zijn, zeker voor kinderen/jongeren.
Dat zal dan echter vooral aan het hoogtonige piepen liggen, niet aan het specifieke
ultrageluid.
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Advies
Bij aanschaf kan men er op letten een verjager te kopen met zo weinig mogelijk geluid in het
hoorbare gebied (met name beneden 18 kHz).
Als buren er een hebben en die geeft een hoorbaar geluid af, dan is overleg met de
buren de aangewezen weg. In elk geval is het de moeite waard na te gaan of een andere
instelling minder hinderlijk is, maar ook kan de verjager mogelijk op een andere plek worden
gezet of op bepaalde tijden uitgezet.
Als dat niet helpt, kan mogelijk de gemeente ingrijpen op basis van de APV.
Jongeren hebben evenveel recht op het gebruik van de openbare ruimte als anderen. Het
gebruik van de Mosquito om hen van delen van de openbare ruimte te verdrijven is
onwenselijk.
BRONNEN:












Zie bericht in Geluidnieuws: www.geluidnieuws.nl/2013/nov2013/kat.html
ik heb hiervoor op internet gezocht en de door leveranciers verstrekte gegevens van
tien verschillende verjagers gevonden; slechts één leverancier geeft op dat het
geluidniveau wordt gegeven op 1 m afstand vóór de verjager; bij de andere neem ik
aan dat hetzelfde bedoeld is. Het is echter niet onmogelijk dat het
geluidvermogensniveau bedoeld is (dat is, bij uitstraling rondom, 11 dB hoger dan
het niveau op 1 m); zo ja, dan zouden de genoemde geluidniveaus op 1 m dus 11 dB
lager zijn.
T. Schyvens, S. Claes (2011): Meetverslag Karakterisatie van (ultra) geluidsemissies
van ultrasone dierenverdrijvers; rapport in opdracht van FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Zie website leverancier: www.rhinegroup.nl/mosquito/p/51/Werking--Veiligheid K
Ashihara, K Kurakata, T Mizunami, K Matsushita (2006): Hearing threshold for pure
tones above 20 kHz, Acoustical Science and Technology 27(1) , 12-19
M Pawlaczyk-Luszczynska, A Dudarewicz, M Sliwinska-Kowalska (2007): Theoretical
Predictions and Actual Hearing Threshold Levels in Workers Exposed to Ultrasonic
Noise of Impulsive Character— A Pilot Study, International Journal of Occupational
Safety and Ergonomics 13(4), 409–418
In feite is deze 80 dB van toepassing op werknemers met een 40-urige werkweek.
Kinderen zouden gevoeliger kunnen zijn. Bovendien wordt uitgegaan van 80 dB(A)
waarbij de A-weging de gevoeligheid van het gehoor meeweegt. Dezelfde
geluidniveaus uitgedrukt in dB (zonder weging) zijn in feite hoger, hoewel de weging
bij hoge frequenties relatief klein is.
Hoge Gezondheidsraad (2012): Gezondheidsrisico’s van ultrasone dierenverdrijvers Assessment of the risks to human health associated with ultrasonic animal repellers,
Advies nr. 8827
Hoge Gezondheidsraad (2008): Invloed van hoogfrequent geluid, geproduceerd door
het toestel Mosquito, op de gezondheid, Advies nr. 8415
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P

roject 7-blad...
Deze naam is als volgt
ontstaan:

Zevenblad is door de
Romeinen aan het begin van onze
jaartelling over Europa verspreid
zodat de soldaten altijd voedsel
konden vinden.
Zevenblad is niet uit te roeien en
dat is symbolisch niet verkeerd.
Daarnaast is het een project om
de informatie te delen over wilde
groenten en kruiden, eetbare
bloemen, bomen en struiken.
Er groeit zoveel om ons heen…
Alles wat we als mens nodig
hebben is voorhanden in de
groentetuin en heel gewoon in de
vrije natuur en/of eigen tuin.
Een tijdlang heb ik de naam 'Wilde Woensdag' met plezier gebruikt, maar deze is niet door
mijzelf bedacht.
Brigitte Habets, woonachting bij Monschau, in Duitsland, kwam met het idee om onder deze
naam alle ‘wilde’ eetbare groenten, kruiden en bloemen eens extra in het zonnetje te zetten.
Daartoe werd enkele jaren een woensdag in het jaar uitgeroepen tot ‘Wilde Woensdag’ en
met veel plezier heb ik hier mijn steentje aan bijgedragen.
Deze naam laat ik los om de volgende redenen:
Omdat wij intensiever met dit onderwerp aan de slag gaan, ga ik vanaf heden onder een
eigen naam verder. Wie wil mag deze naam gebruiken voor zijn of haar activiteiten.
De komende maanden zullen jullie veel meer horen over onze activiteiten. Het doel is dat
(gezamenlijk) tuinieren meer gestimuleerd wordt, wat ook een project genoemd mag
worden.
Wij draaien met twee studiegroepen rond eetbare wilde planten, natuurlijke middelen
maken en van alles en nog wat, dat met deze onderwerpen te maken heeft.
Eens in de twee maanden komen we bij elkaar in Exmorra en Nederweert, twee
verschillende groepen.
De dames en ook enkele heren die hieraan meedoen, verspreiden de gedeelde kennis weer
met derden, getuige de tuinen in Vollenhove. (Bijdrage van Marja in deze nieuwsbrief).
Marja en Tineke zijn daar enorm actief maar beide dames komen ook naar Exmorra.
Nu is het niet zo dat zij in Vollenhove niet kunnen draaien zonder naar Exmorra te komen. Zo
moet het niet opgevat worden. Maar de deelnemers aan deze groep stimuleren en
inspireren elkaar en zo kan het zomaar gebeuren dat beide dames iets doorgeven in
Vollenhove dat we in Exmorra hebben behandeld en omgekeerd.
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In deze nieuwsbrief het laatste verslag van 10 juni in Exmorra en een mooie bijdrage van
Marja van de activiteiten in Vollenhove.
Naast deze twee groepen mag er een derde groep ontstaan ergens in het midden van het
land als dat gewenst is.
Wat daarvoor nodig is, is iemand die haar of zijn ruimte beschikbaar wil stellen en zelf ook
meedoet met deze groep.
Interesse?
Mail mij en ik leg uit hoe we dit aanpakken.
Anneke@gezondverstandavonden.nl
Project-7 blad zal als website de komende maanden uitgebreid worden maar als Facebook
pagina is dit al in de lucht.
Dagelijks plaats ik daar natuurlijke tips op in de vorm van eetbare planten met receptentips.
Welkom en als je wilt kun je helpen deze pagina verspreiden. Ik dank je alvast hartelijk want
het is een gezamenlijk project om de goede informatie te verspreiden over het land, net als
de Romeinen indertijd deden met het zevenblad.
Overigens is dit gewas heel gezond en zeer veelzijdig om te verwerken.
Zevenblad staat samen met de brandnetel en de paardenbloem uitvoerig beschreven in mijn
boek: Help, er groeit superfood in mijn tuin.
https://www.facebook.com/pages/Project-7-blad/870328323059625?pnref=story

H

oe autonoom is de burger?
De lezing voor de GVA: ‘Hoe autonoom is de burger’, is gebaseerd op het
boek Is de aarde een slavenplaneet van Aad Orgelist
(Boek: ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt)

Hoe groot is onze autonomie?
In onze maatschappij heerst op dit moment veel onrust. Veel mensen
klagen over stress op het werk en ontevredenheid over hun welzijn. Toch
hebben we het materieel gezien nog nooit zo goed gehad, zoveel luxe, vrije
tijd, overvloedig voedsel en techniek die het zware werk uit handen neemt.
‘Waarom heb ik dan een boek geschreven met zo’n onheilspellende titel,
‘is de aarde een slavenplaneet?’’ Omdat we als de burgers moeten
oppassen dat onze samenleving niet afglijdt naar een autoritaire
maatschappij. Dit gevaar ligt continu op de loer. Immers we leven in een
maatschappij waarin individualisering geen vrijheid of autonomie is en
waarin veel burgers sterk afhankelijk zijn van de markt en de overheid.
De mens heeft in zijn bestaan altijd hang naar autonomie gehad om op
basis van eigen verantwoordelijkheid te beslissen hoe hij wil leven en
welke keuzes hij wil maken. Hoe onafhankelijk zijn we in onze huidige
maatschappij? Een ding is zeker honderdprocent autonomie is een utopie.
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Er zijn vele zaken die onze autonomie negatief beïnvloeden, zoals de conditionering die we
van jongs af aan meekrijgen in onze opvoeding. Ook religie kan behoorlijk moraliserend zijn.
Maar de grootste boosdoener die onze autonomie onderdrukt is een bureaucratische
samenleving die mensen het gevoel van angst en onveiligheid geven.
Nederland staat bol van wet- en regelgeving. In diverse organisaties worden op een extreme
manier werkprocessen gemonitord. Monitoren verdoezelt de eigenlijke betekenis van het
woord, hetgeen in de praktijk neerkomt op het controleren en bewaken van de werknemers.
Op de werkvloer wordt de beslissingsvrijheid en creativiteit van de werknemers behoorlijk
ingeperkt. Er wordt een enorme angstcultuur in onze samenleving gecreëerd. Door
flexibilisering van de arbeid is er een onzekere situatie gecreëerd. Veel jonge mensen zijn in
de valkuil gestapt van de bankiers, die hen een te hoge hypotheeklening of een
ondeugdelijke hypotheekcontract hebben aangesmeerd. Nog nooit eerder hebben zoveel
jonge mensen te kampen met een Burn-out.
Autonomie in het licht van de geschiedenis
Terugkijkend op onze cultuurgeschiedenis zijn er een aantal belangrijke keerpunten te
onderscheiden die van invloed zijn geweest op onze hedendaagse levensvisie.
De geboorte van Christus heeft een enorme impact gehad op de ontwikkeling van onze
Westerse maatschappij. De val van het West-Romeinse rijk in 476 luidde het RoomsKatholieke rijk in. Er ontstond een duizendjarig rijk, een feodaal rijk waarin de Staat en de
kerk de dienst uitmaakten. De horige was niet meer dan een slaaf. Hel en verdoemenis werd
van de kansel gepredikt en heeft in onze maatschappij de nodige sporen achtergelaten.
Een volgend keerpunt is de Franse revolutie, hier ontstond er een scheiding tussen Staat en
kerk en werd de basis voor het individualisme gelegd. Die ommekeer kwam niet plotseling,
een voorbode was de periode van Renaissance en de Verlichting.
Na de Franse revolutie ontstaat de industriële revolutie, waarin de markt het estafettestokje
overneemt van de kerk. Maar een echt kantelpunt in de cultuurgeschiedenis waren beide
Wereldoorlogen. Miljoenen slachteroffers zijn er gevallen en was de aanleiding tot een
breuk met de kerk. God bestaat niet meer zei de filosoof Nietsche reeds in de 19e eeuw,
waarschijnlijk bedoelde hij een breuk met de autoriteit.
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw was er onder de burgers een gevoel van ongekende
vrijheid. Halverwege de jaren ’70 pakt de markt de regie weer op en wordt de basis gelegd
voor een mondiale economie. Alles wat materieel is krijgt economische waarde.
Kenmerken van de mondiale economie
Hoe heeft deze mondiale economie zich zo snel kunnen ontwikkelen? De belangrijkste reden
is de ontwikkeling van de Informatie- en communicatietechnologie, waarmee in enkele
seconden informatie naar het ‘eind van de wereld’ kan worden gestuurd. Dit heeft een
impuls gegeven tot de professionalisering van de sector transport en logistiek. Dit gaf de
aanzet tot een enorme schaalvergroting en specialisatie van de economie; economische
grenzen vervaagden. Het netwerk van de maakindustrie is als het ware uitelkaar gerukt. De
productie van grondstoffen, halffabricaten eindproducten vindt in verschillende continenten
plaats.
De multinational die dit proces beheerst heeft maar één uitgangspunt: het vergroten van zijn
concurrentiepositie. Dit betekent dat geproduceerd wordt in landen die aan soepele
voorwaarden voldoen, zoals lage lonen, weinig milieuregels, goedkope energie, minimale
belastingen en lage transportkosten. In de derdewereldlanden, leidt dit tot slavenarbeid en
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situaties waarbij het met de milieuregels niet zo nauw wordt genomen. Ook in onze
maatschappij worden deze tendensen zichtbaar.
De schaalvergroting in de transport- en logistieke sector
Gigantische containerschepen landen aan in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Er zijn
containerschepen in de vaart die 19.000 containers (TEU) kunnen vervoeren. De bundeling
containers zorgt voor lage vervoerskosten. Zo bedraagt de kostprijs van een spijkerbroek die
in Azië is gemaakt zo’n 2 á 2,5 euro en de vervoerskosten zo’n 1 á 1,5 euro. Voor nog geen
vier euro komt een spijkerbroek in de haven van Rotterdam aan.
In alle opzichten is sprake van milieuonvriendelijk vervoer. Tienduizenden kilometers wordt
er gevaren voor een wegwerpartikel. De inname van brandstof (stookolie) voor zeeschepen
die de Nederlandse havens aandoen bedraagt ca. 18 miljoen ton. Ook worden containers
gegast, een giftig goedje, dat de containers moet vrijwaren van insecten en ander gedierte.
De intensieve veehouderij spant echter de kroon als het gaat om milieuonvriendelijke
productie en vervoer.
Jaarlijks worden er in Nederland ca. 500 miljoen dieren geslacht. Het veevoer dat nodig is
wordt grotendeels geïmporteerd uit derdewereldlanden, waaronder Zuid Amerika waar het
nodige oerwoud wordt gekapt voor productie van mais en soja. Schrijnend is, afgezien van
dierenleed, dat de intensieve veehouderij ons belangrijkste exportproduct is.
Zonder dit exportproduct zou onze handelsbalans negatief uitvallen.
De gevolgen van de mondiale economie zijn catastrofaal voor het voorbestaan van mens en
natuur. Nederland is het één van de meest vervuilde landen van Europa. Nederland scoort
slecht in de kwaliteit van lucht, bodem en oppervlakte water. Zo is de luchtvervuiling als
gevolg van fijnstof jarenlang onderschat maar heeft inmiddels ernstige vormen
aangenomen, die onze levensverwachting tot 4 jaar kan verkorten.
Bewustwording begint bij jezelf
Het is een illusie om te denken dat de politieke macht dit economische systeem zal willen
aanpassen. Immers macht trekt onbewustheid aan en het rationele denken is vervallen tot
irrationeel denken. Die mens is al lang geleden zijn gevoel kwijtgeraakt, zijn contact met de
Kosmos, Aarde en Natuur en vooral met zichzelf. Dit sociaal- economische systeem kan pas
veranderen als meer mensen in balans komen met hun ratio en gevoel.
In onze huidige maatschappij is er sprake van een neoliberaal systeem waarin de markt de
macht en de controle heeft en de overheid het hulpje van de markt is. Dagelijks wordt het
individu overspoelt met informatie en reclame boodschappen. De markt bepaalt de normen
voor ons (materiele) geluk, wat we moeten consumeren, hoe we ons moeten kleden, welke
medicijnen we moeten slikken ect. De burger is gedegradeerd tot een consumptieslaaf.
Als de mens daarentegen zijn gevoel toelaat wordt hij bewust van de keuzes die hij kan
maken en wordt minder afhankelijk van de markt en laat zich minder snel manipuleren door
onjuiste berichtgeving. De ‘nieuwe’ mens voelt zich in autonomie verbonden met anderen,
d.w.z. hij houdt rekening met zichzelf zonder dat dit ten koste gaat van de ander of zijn
omgeving. Universele waarden uit religie, zoals naastenliefde en mededogen worden
meegedragen in een in individueel geloof. De mens zoekt als het ware de God in zichzelf, in
zijn hart en laat zich niet meer door geestelijke leiders zijn gedrag voorschrijven, laat staan
door politieke machtshebbers. In dit nieuwe perspectief zijn er drie gelijkwaardig partners:
markt, overheid en burger. Ook zij zijn autonoom met elkaar verbonden.
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Dit bewustzijnsproces zal geen gemakkelijk proces zijn, omdat aan onze autonomie
voortdurend wordt geknaagd. Steeds meer mensen komen terecht op een
bestaansminimum en veel werknemers zijn vandaag niet zeker of ze volgende week nog
werk zullen hebben. En dan hebben we het niet eens over het mogelijke handelsverdrag
tussen de USA en de EU, die onze autonomie tot in onze ziel kan aantasten. Op de scheidslijn
naar het nieuwe denken, de ontwikkeling van gevoel en lichtkrachten, ontstaat chaos. De
uitwassen zijn zichtbaar in een onverzadigde hang naar hebzucht, overvloedige rijkdom en
macht. Nederland glijdt steeds meer af naar een autoritaire samenleving, die is gebaseerd
op bureaucratie, angst, onveiligheid en een ideologie van neoliberaal denken, waarin rigide
wordt vastgehouden aan het in stand houden van de mondiale economie. Dit staat op
gespannen voet met onze autonomie.
Oplossingsrichtingen
In het boek ‘Is de aarde een slavenplaneet’ en tijdens de lezingen wordt nader ingegaan op
oplossingsrichtingen op o.a. sociaal- economisch gebied.
Aad Orgelist.
9 juni 2015

D

ropplant...
De dropplant (de naam zegt het al, hij heeft een flauwe dropsmaak)
verdient een plekje in elke eetbare tuin.

Je kunt er thee van zetten, maar een enkel blaadje en bloempje in de salade misstaat ook
niet.
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Z

o ga je naar Exmorra
en zo ben je weer thuis…
De middag in Exmorra, 10 juni, is ook alweer voorbij. Maar wat hebben
we genoten.

Ditmaal ging Frank mee want we hadden het
idee opgevat weer eens ‘ouderwets’ te
kokkerellen met elkaar, wat ons leuk leek voor de
zomerstop.
De volgende keer, op 2 september, komen we
weer bij elkaar. Dan kan het ook nog prachtig
weer zijn maar is de vakantie voor het merendeel
weer voorbij en we hadden gewoon zin in een
gezamenlijke maaltijd.
De reden dat Frank mee ging was omdat we ons
stoofje wilden gebruiken om wraps te bakken.
Frank is bij ons de stoker bij het buiten koken, en
het is gezellig in Exmorra bij Centrum
Wilgenhoeve, onze vaste plek in het noorden
voor één van de studiegroepen rond wilde groenten en kruiden, eetbare bloemen,
natuurlijke producten en harmonieus tuinieren.
Het weer was prachtig en we hadden er samen met de andere aanwezigen zin in.

We begonnen buiten met muntthee en Marja Geerdink verraste ons met rolletjes
pannenkoek als gezellig hapje bij de thee.
Samen rond de tafels in het zonnetje met viooltjes voor je ‘neus’ is uitnodigend om
geanimeerd van alles te delen.
Er ontstaat altijd wel wat en ook dat gebeurde deze middag ook spontaan.
Een bijdrage van één van de deelneemsters kon niet doorgaan omdat zij was verhinderd en
kokkerellen stond later in de middag in de planning.
Hier maakte ik mij niet druk om; komt tijd komt raad en we kennen elkaar inmiddels
dusdanig goed, dat ik nu niet het gevoel had mij verantwoordelijk te moeten voelen voor
een andere invulling.
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Zo werd het een verrassende middag. Gila, de eigenaresse van Centrum Wilgenhoeve, had
aangegeven dat Ishi aanwezig was en dat hij bereid was ons te informeren over
Permacultuur.
Zelf had ik zijn naam al eerder voorbij zien komen, dus in die zin was hij geen onbekende
voor mij, alleen hadden we elkaar nog niet eerder ontmoet.
Ishi is docent, legt tuinen aan en praat helemaal in mijn straatje, of liever gezegd: tuintje.
We hebben een heerlijk uur met Ishi mogen beleven en voor mijzelf was zijn verhaal een
complete bevestiging dat het heel goed is de kennis te delen over eetbare wilde groenten en
kruiden. Brandnetels zijn supergezond, ook Ishi vertelde dit, naast paardenbloem, zevenblad
en veel andere gewassen.
Ishi, dankjewel en je bent welkom in onze groep samen met je vriendin Annemien.
Gezellig dat jullie mee aten aan het eind van deze middag die aardig de avond in rolde.
We zien jullie graag op 2 september en we houden jullie vanaf heden op de hoogte van ons
schema.
Onderaan een stukje tekst over dat wat Ishi allemaal verzorgt; deze uiteenzetting staat op de
site van Centrum Wilgenhoeve.
Na het prachtige uur over Permacultuur en logisch tuinieren, logisch eten en logisch denken
‘moesten’ we echt aan de slag.

Frank had het beslag al klaar gemaakt, een paar dames gingen diverse wilde groenten en
kruiden plukken die fijn gesneden door het beslag geroerd moesten worden.
Want de pannenkoeken die Frank zou gaan bakken moesten als wrap fungeren.
Beslag van boekweitmeel, water, Keltisch zeezout, natriumbicarbonaat en eieren werkt
uitstekend.
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Alleen het waaide wel behoorlijk en het hout was niet zo droog als gewenst dus ging het
bakken niet zo snel.
Uiteindelijk ging Marja Geerdink binnen ook bakken op het fornuis en zo kwam alles weer
helemaal in orde.
Marjan Hoogendoorn was ook weer aanwezig, even uit Griekenland, en dan moet je
natuurlijk wel mee doen als dat net allemaal samenvalt in de korte tijd dat je in Nederland
bent.
Zo kwam het dat Marjan ook buiten aan het bakken raakte en op het moment dat alles klaar
was, waren de wraps ook gereed.
We begonnen met een overheerlijke soep van uien, courgettes, Keltisch zeezout, verse lavas
en diverse wilde groenten waaronder brandnetels.
Toen de soep gepureerd was voegden we beetgare gekookte worteltjes en prei toe. Tijdens
het opdienen gingen er losse bieslookbloempjes bij wat heel feestelijk stond. Deze strooi je
als laatste over de soep in het kommetje.
Het leuke van zo’n middag is dat diverse personen een duit in het zakje doen, oftewel: we
kwamen er achter dat er diverse inbreng in één gerecht kan zijn.
Maar zonder te overdrijven, deze soep zou niet misstaan op een kaart van een luxe
restaurant. 

Een groentevulling maakte de wraps compleet en twee schalen met gemengde sla, versierd
met prachtige eetbare bloemen, stonden te stralen op tafel.
De groentevulling bestond uit diverse groentesoorten en tomatensaus.
Een grote schaal knoflooksaus prijkte in het midden van de tafel. Deze saus was gemaakt van
Griekse yoghurt, ja we hielden rekening met Marjan uit Griekenland ;-), verse citroenmelisse,
een scheut olijfolie, bieslookbloemen en een paar uienbladeren, in ringetjes gesneden.
Als toetje stond muntthee met een bonbon op het menu, maar de bonbon werd spontaan
een leuk glaasje gevuld met de inhoud van wat anders tot een ronde kogel gedraaid zou zijn.
Een toefje vlierbloesem erop maakte het extra leuk.
Oftewel je maalt met een staafmixer (waar een soort kom bij hoort met een ronddraaiend
mes) walnoten, dadels en een reep chocola van 92%.
Alle ingrediënten apart malen en daarna door elkaar kneden.
De hoeveelheden gingen op de gok, de substantie verdween in kleine glaasjes en de
kokosschaafsel verdween als een laagje over het geheel in de glaasjes, compleet gemaakt
met een toefje vlier.
Zo ontstaan nu de lekkerste recepten, gewoon spontaan.
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We aten binnen want buiten werd het frisser maar al met al mogen we terugkijken op een
heerlijke waardevolle middag.
En… je hoort de mooiste verhalen wat men in de praktijk doet naar derden. Marja Geerdink
en Tineke Filarski zijn in Vollenhove volop bezig met tuinieren waar meerderen bij betrokken
zijn en hun project verdient een applausje.
Maar zij zijn niet de enigen. Samen verspreiden we de kennis die al zo oud is als de weg naar
Rome maar die we samen delen in Exmorra.
Dank allemaal voor deze fijne middag, dank nogmaals aan Ishi en we zeggen: tot woensdag 2
september.
Zelfde locatie, zelfde tijd. De invulling volgt nog.
Anneke
Gaasterland, 10 juni 2015
Ishi Crosby (1954) werkt vanuit een geïntegreerde ecologische en maatschappelijke
benadering voor de heling van de Aarde.
Als Permacultuur-ontwerper en docent heeft hij al bijna twintig jaar ervaring met het
ontwerpen en aanleggen van duurzame voedseltuinen.
Hij heeft het concept van ‘Integrale Landschappen’ ontwikkeld: landschappen die zo zijn
ingericht dat alles wat een mens nodig heeft, zoals een woonplek, voedsel, water, energie
enzovoort, ter plaatse wordt geproduceerd.
Ishi is dagelijks bezig met Permacultuur en heeft bij diverse projecten en klanten in de EU
voedseltuinen aangelegd.
Momenteel werkt hij in Nederland met klanten en plaatselijke groepen zoals de Transition
Town beweging, Eco-dorp projecten en een Stadslandbouwproject in Den Haag.
Op Centrum Wilgenhoeve is hij bezig met de bouw van een Aardehuis (een nul-energie en
CO2-neutraal huis) en de aanleg en verdere ontwikkeling van de Permacultuurtuin. Ook
geeft hij trainingen over het praktische gebruik van archetypen en mythologie voor het
dagelijks leven.
Hij heeft jarenlange ervaring met de ‘Open Space’-methode.
Open Space is een zeer efficiënte manier om problemen in groepen op te lossen en tot
besluitvorming te komen. Open Space sluit helemaal aan bij de drie ethische principes van
Permacultuur: zorg voor de Aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen.
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Z

ojuist op TV ... ik kom woorden tekort ...
De NAM wil in Groningen FRACKING gaan toepassen om GAS te
winnen. Maar wat blijkt tevens ... fracking wordt in Nederland al sinds
1950 stilletjes toegepast ... inmiddels al op 250 plaatsen!!
Waar kleine ondernemers zoals
benzinestations de afgelopen jaren wegens
grondvervuiling zo ongeveer zijn "uitgespit" en
NU als gevolg van de Nederlandse wetgeving
met onverkoopbaar roerend goed zitten,
blijken oliemaatschappijen al jaren... en als ze
hun zin krijgen, nog veel meer jaren, ...
vierkante kilometers grond (-water) te
vervuilen en daar geruisloos mee weg te
komen ...!!

Waar ik eerst nog dacht dat de eerste boring
naar Schaliegas nog moest plaatsvinden en de
diverse provincies daar al tegen geprotesteerd
hebben, o.a. Noord Brabant en Flevoland - de
Noordoost polder, blijkt fracking, zoals het proces heet al sinds 1950 in Nederland te worden
toegepast ... ik was verbijsterd toen ik dat zojuist op TV zag ...
De vervuiling treedt ons werkelijk vanaf alle kanten tegemoet, de lucht, ons voedsel de
bovenlagen van de grond als gevolg van gifspuiten en mest injecteren en dus ook al heel
lang, vanuit de wat diepere aardlagen waaruit ook het drinkwater wordt gewonnen ...
Vrijwel niemand van de bevolking weet hoe veraf of dichtbij
waterwinningsgebieden fracking wordt toegepast ... en in hoeverre de
grondwatervervuiling zich al heeft verspreid.
Voor de mensen die nog niets of te weinig over fracking weten, hier een film, uitgezonden
door VPRO Tegenlicht:
http://www.npo.nl/tegenlicht/04-09-2011/VPWON_1158966
Je kunt hem eventueel downloaden met Gemistdownloader een programmaatje wat je even
op je PC moet installeren.
We moeten blijven protesteren tegen dit vreselijke fenomeen waar niet alleen wij nog de
gevolgen van zullen ondervinden, maar vooral onze kinderen en kleinkinderen, die wij NIET
mogen opschepen met een verrot gemaakte leefomgeving ...
Hartelijke groet,
Bert van Tol
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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

Pagina 37 van 37

