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Weer een tipje van de sluier opgelicht…
In de vorige nieuwsbrief konden we vermelden dat John van den Bosch met een team de
GVA zal overnemen.
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Nu kunnen we vertellen dat dit op
zaterdagmiddag 26 september zal
gebeuren in Tiel, in Hotel van der Valk.
In deze nieuwsbrief de volledige uitleg,
opgesteld door John en het nieuwe
bestuur, dat zich ook op deze
zaterdagmiddag zal presenteren.
Oftewel ik verwijs voor nadere informatie
heel graag naar de bijdrage die John heeft
aangedragen en hier in de nieuwsbrief is
opgenomen.
Het nieuwe bestuur is achter de schermen
al volop actief en wij hebben er alle
vertrouwen in dat alle locatiehouders deze veranderingen kunnen waarderen.
De GVA gaat een goede tijd tegemoet. Wij zijn blij dat wat is opgebouwd in de afgelopen
bijna vijf jaar met liefde verder zal worden gedragen.
Eind september zal ik afscheid nemen als verantwoordelijk aanspreekpunt, als bestuurslid en
alle activiteiten zullen voortaan door anderen bedacht en uitgevoerd worden.
In oktober is het exact vijf jaar geleden dat dit concept tot stand kwam nadat ik eerst
bedacht dat er zoveel goede onderwerpen zijn die verspreid moeten worden door meer
personen tegelijk. Toen dit eenmaal in mijn hoofd zat was de rest eigenlijk direct bedacht,
uitgewerkt, verspreid en in november begonnen de eerste locaties na een paar weken PR en
de eerste posters waren een feit.
Vijf jaar, er is veel gebeurd, velen
kwamen en gingen, velen kwamen en
zijn nog in beeld, oftewel GVA was, is en
blijft in beweging.
Helaas waren er ook droevige dingen te
melden zoals het overlijden van Paul
Blokker op 27 maart 2014.
Paul stond als spreker op de lijst en
maakte zich hard voor gezonde
boerenbedrijven waar men geen mest
injecteerde.
Het overlijden van Paul is een groot
verlies want zijn missie was heel groot!
De natuur kun je niet manipuleren, als
we dat doen dan gaat het mis!
Mest injecteren is een weg naar ziektes, naar verval, naar kanker via de dieren, via de
gewassen, oftewel onze voedselketen wordt zwaar aangetast.
De naam van de website van Paul en Ilse Blokker presenteert ook de andere kant:
www.natuurlijkvoedsel.nl.
Voormalig locatiehoudster Atie van der Fluit uit Hoorn is inmiddels ook overleden.
Helaas bereikte dit bericht mij veel later en konden we niet reageren, maar dankzij Atie is er
een locatie in Hoorn van de grond gekomen die al langer geleden is overgenomen door Sonja
Walrecht. Atie was dus persoonlijk niet meer in beeld bij de GVA en zeer recent vertelde een
vriendin van Atie wat er was gebeurd, hoe zij had geleden, dit was verdrietig om te horen.
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Deze vriendin zocht vriendschap met mij op Facebook naar aanleiding van de verhalen via
Atie.
Sonja nam het al eerder van Atie over en ging ook naar een ander onderkomen daardoor
leek het een andere locatie in Hoorn, maar Atie is de persoon die het eerste initiatief heeft
genomen.
Paul en Atie zijn twee belangrijke personen binnen ons concept geweest.
Mooi berichten zijn het als we kunnen vermelden dat er nieuwe locaties gaan starten.
Zeeland krijgt er weer een bij en wel in Kortgene.
John van den Bosch zal deze locatie helpen opstarten, wat inhoudt dat hij de eerste
tweemaal zal spreken.
De spreker die opstart fungeert als schakel tussen ons en de locatiehouder om ter plekke
wellicht het één en ander te verduidelijken, tips te geven, daarom tweemaal eenzelfde
spreker bij nieuwe locaties.
Bergen NH, jawel we gaan het beleven, wij
hebben Bergen verlaten en op de valreep,
voor ik het stokje zal overdragen,
verschijnt er een locatie in Bergen op de
agenda.
En de persoon die dit zal gaan verzorgen
als locatiehoudster ken ik al langer.
Logisch zul je nu denken, nou… zo logisch is
dit niet.
Carla Groot, Noord Hollandse, wonende in
Burdaard Friesland, heb ik een aantal jaren
geleden ontmoet omdat zij locatiehouders
wilden worden.
Locatie Burdaard heb ik nog opgestart, dit
verzorgde ik altijd zelf tot en met de zomer
van 2012, dat was het moment om in te
grijpen en dit aan anderen over te laten.
Maar Burdaard viel nog onder mijn verantwoording om tweemaal een lezing te verzorgen.
Op een gegeven moment stopten zij, ze wilden terug naar Alkmaar of omgeving, waren eerst
in Friesland met andere plannen bezig, kortom er was geen tijd meer om de GVA voort te
zetten.
Maar wat wil nu het geval?
Carla woont sinds kort in Bergen en wil graag een locatie beginnen.
Zij uit Friesland naar Bergen, wij uit Bergen naar Friesland en voor ik naar de achtergrond
verdwijn binnen de GVA heeft Bergen straks een locatie opgestart door dokter Frits van der
Blom.
Hoe leuk kunnen dingen lopen?
Carla vroeg zich af waarom ik geen locatie in Bergen was begonnen?
Geen animo?
Het is er niet van gekomen. Op natuurlijke wijze ben ik naar Alkmaar uitgeweken en dat is
gekomen toen ik dr. H. Moolenburgh had uitgenodigd, er 150 personen kwamen en de zaal
in wijkcentrum Overdie daar geschikt voor was en dit centrum vlakbij de rotonde aan het
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begin, of eind, net van waar je komt, van de A9 ligt, het parkeren gratis is op een groot
terrein vlak om de hoek van het centrum, dus ideaal voor dit soort activiteiten.
Bovendien stamden mijn contacten met dit centrum al uit eind jaren 90, begin 2000 toen ik
daar workshops gaf op eigen initiatief en regelmatig een lokaal huurde voor deze
activiteiten.
Na de avond met dr. H. Moolenburgh in september 2011 besloot ik zelf locatiehoudster te
worden en vanaf dat moment zijn we ‘echt’ begonnen in Alkmaar nadat enkelen er al een
poging hadden gewaagd, wat helaas op niets was uitgelopen.
Locatie Alkmaar heeft in de afgelopen jaren diverse malen rond de 150 bezoekers mogen
ontvangen en nu is de capaciteit van de nieuwe zaal na de verbouwing over de 300 en daar
gaan we natuurlijk ook voor! 
Bergen krijgt een locatie op de derde woensdagavond van de maand zoals het er nu naar
uitziet en Alkmaar draait op de tweede vrijdagavond van de maand.
Op deze locatie blijf ik gastvrouw voor de GVA.
Locatie Kortgene en Bergen komen in beeld zodra alles bekend is voor op de agenda en zij
zich voorstellen in de nieuwsbrief.
Wordt vervolgd maar dit zijn de leuke berichten die we graag verspreiden.
Veel leesplezier en als je interesse hebt om op 26 september in Tiel aanwezig te zijn: lees de
bijdrage van John. Hij is de contactpersoon voor deze middag, ook die gegevens kun je
vinden bij zijn uitleg.
De middagen in Schoten valt onder mijn hoede, samen met Nick van Ruiten en Ellen Vader.
Daar zijn we eerst en wel op 12 september.
Overigens spreekt John daar ook, wat achteraf gezien grappig is… wat is toeval?
Toen we deze afspraak maakten was nog niet bekend dat ik de GVA wilde gaan overdragen
dus John was nog niet in beeld wat dat betreft.
We zijn dus samen in het prachtige kasteel in Schoten, net boven Antwerpen, en maar een
half uurtje onder Breda. 
Te ver?
Welnee, alles is te berijden in Nederland, wij komen ook uit Friesland.
Dus alles wat daar onder ligt ;-)
Veel leesplezier gewenst.
Anneke
Gaasterland 10 augustus 2015

VERNIEUWEN in VERBONDENHEID
Beste Spreker, Locatiehouder en Bezoeker van de GVA,
De Stichting Gezond Verstand Avonden wordt na een door Anneke Bleeker weloverwogen
genomen beslissing op zaterdagmiddag 26 september a.s. overgedragen aan een nieuw en
zeer enthousiast bestuur.
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U als spreker, locatiehouder en bezoeker of anders betrokkene nodigen wij van harte uit om
bij deze landelijke bijeenkomst aanwezig te zijn.
Wij gaan Anneke en het huidige bestuur deze middag in het zonnetje zetten als dank voor
het bewust maken van inmiddels een groot deel van Nederland door de Stichting GVA.
Op deze middag zal ook het nieuwe GVA bestuur gepresenteerd worden en zullen zij hun
plan van aanpak voor het nieuwe jaar bekend maken.
Hoe ondersteunen we in de toekomst onze zeer gewaardeerde locatiehouders?
Hoe ondersteunen we in de toekomst onze deskundige en bevlogen sprekers?
Hoe werven we in de toekomst nieuwe bezoekers voor de Gezond Verstand Avonden?
Tevens zal er een prominente spreker zijn met een update van een wel zeer actueel thema.
Bent u nieuwsgierig en betrokken?
Kom dan op 26 september a.s. naar deze inspirerende middag in het Spiksplinternieuwe
Hotel van der Valk in Tiel, zodat wij met elkaar hier voor Anneke en alle betrokkenen een
onvergetelijke en indrukwekkende happening van kunnen maken.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur
13.30 uur
13.35 uur
13.50 uur
14.05 uur
14.15 uur
14.30 uur
15.15 uur
15.45 uur
16.00 uur

17.00 uur

inloop
welkom en opening
dankwoord aan Anneke + team
dankwoord aan locatiehouders GVA
muzikaal intermezzo
dankwoord aan sprekers GVA
pauze (bezoek onze sponsors)
lezing (verrassing)
muzikaal intermezzo
presentatie plannen nieuw bestuur: Website, promotie GVA locaties, promotie
GVA sprekers, crowdfunding, donateurs, huiskamerbijeenkomsten, sociale
media, trainingen en nog veel meer
afsluiting

Adres: Hotel van der Valk, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel. (gratis parkeren)
Voorverkoop kaarten in de maand augustus: € 15,00 per persoon, daarna in de maand
september € 20,00 per persoon.
Kaartprijzen zijn inclusief drankjes voor de gehele middag. Wij rekenen op een zeer grote
opkomst; daarom hebben wij in de voorverkoop tot 1 september 350 kaarten à € 15,00.
Bestel uw ticket hier: https://gva.avayo.nl of hier:
Wil je een bijdrage leveren aan het cadeau dat aan Anneke en haar team wordt
aangeboden? Dat kan je doen door middel van de Ticket button in deze e-mail.
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Wij rekenen op een grote opkomst! Zet deze datum (26 september 2015) alvast in de agenda
en verheug je net zoals wij op een inspirerende middag met gelijkgestemden! Stuur deze
uitnodiging naar een ieder waarvan jij denkt dat hij of zij dat interessant vindt.
Namens het nieuwe bestuur van de GVA,
John van den Bosch

Rozen zijn dromen…
Rozen zijn dromen.
Ze bloeien een
maand per jaar
en laten ons de
overige elf van hen
dromen.
André Eve
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Tomatensoep, simpel en hartig...
Biologische tomaten, ze zijn volop te koop, ook langs de
weg als je mazzel hebt.
En met nog meer mazzel heb je ze van eigen teelt. Wij
gebruiken beiden, de eigen voorraad is nog niet
toereikend, dus ik liet mij verleiden door een stalletje
langs de weg.
Wij deden roomboter in een pan, uien grof gesneden
met Keltisch zeezout, gedroogde oregano, kurkuma en
zwarte peper daarbij en daarna moest dit goed geroerd
worden.
Zodra de uien glazig zijn water erbij en alle tomaten, de
grote in stukken gesneden en de kleintjes gingen er zo in.
Hoeveel water je wilt bepaal je zelf, een stevige soep
vraagt minder water dan een soepje dat je wilt
presenteren met andere gerechten.
Toen de tomaten bijna gaar waren ging er verse, ragfijn
gesneden tijm en rozemarijn bij.
Tenslotte met de staafmixer de soep gepureerd.
Je kunt voor het opdienen nog een scheutje
balsamicoazijn toevoegen, room, fijn gesneden en
geroerbakte paprika, champignons, bosuitjes of andere
variaties.
Oftewel… gebruik je fantasie... zo ontstaan de lekkerste
recepten. 
Anneke

Quote:
Je intelligentie wordt meer bepaald door de vragen die je stelt dan door de
antwoorden die je geeft.
Dr. Tayo Adeyemiden
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Kruiden verdringen antibiotica
De Nederlandse kranten stonden er in april bol van: Britse wetenschappers van de
Universiteit van Nottingham brouwden een kruidenprutje dat bacteriën doodt, op basis van
een recept uit een 9de eeuws medisch handboek.
De mix van prei, knoflook, wijn en ossengal was bedoeld om ooglid-ontstekingen te
bestrijden, maar sorteerde ook een onverwacht effect: het doodde zelfs antibioticaresistente MRSA-bacteriën.
De onderzoekers verwachten dat dergelijke meer dan duizend jaar oude methoden kunnen
helpen bij het probleem van toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica….
Zo begint een artikel van Hans Wolkers in Wageningenworld.
Dank aan Petra Wilmsen voor het toezenden van dit boeiende stuk.
Je kunt het lezen door DEZE LINK aan te klikken.

Als deze tafel spreken kon…
Als deze tafel spreken kon, dat zeggen wij
weleens tegen elkaar.
De ronde houten tafel fungeerde vanaf
dag één als werkplek toen ik in februari
2009 begon om eens fel tegen de vaccins
aan ‘te schoppen’.
Vanaf dat moment tot in maart van dit
jaar was dat onze werkplek.
Mailen, schrijven, alles gebeurde aan deze
ronde tafel.
Bijzondere contacten zijn ontstaan aan
deze tafel, gekke dingen gebeurden aan
deze tafel want we kregen alles in de mail
voorgeschoteld, soms zat ik aan de
telefoon achter deze tafel, kortom deze
bijzondere tafel, die mooi is van lelijkheid heeft nu in onze overkapping buiten een speciaal
plaatsje gekregen met bloemen op zijn blad en wij genieten er nu alleen nog maar aan als we
er samen of soms met anderen zitten.
Even een rijtje aan namen en activiteiten wat er zoal is gebeurd…
 De mailactie in februari naar veel scholen in het land om de bewustwording m.b.t.
het HPV-vaccin aan te wakkeren.
 Mails naar de Eerste en Tweede Kamer.
 Mails naar Roel Coutinho en Marina Conijn van het RIVM.
 Mails naar de media, televisie, radio en kranten.
 Mails naar Marc van Ranst (zelfde positie als Roel Coutinho maar dan in België).
 Mails naar Luc Bonneux (Arts-epidemioloog).
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Contacten met NVKP.
Mailcontact met de ouders van overleden Freek Hagoort (09-03-09).
Ellen Vader uit zuidelijk Frankrijk, het eerste contact was per mail begin maart 2009.
Nick van Ruiten, mede uitgever van de boeken van dr. G. Lenkei, Nick mailde met de
vraag of ik in Schoten een lezing over vaccins wilde geven.
 Daarna kwam Nick niet meer van mij af ;-) Viermaal per jaar wanen wij ons even
terug in de tijd in het prachtige kasteel met een middag waar diverse sprekers hun
bijdragen leveren.
 Peter Vereecke (Belfort Group - Citizens in Action)
 Rudy van Damme
 Magdalena Troch
 Viera Scheibner
 Desiree Röver
 Argusoog (Arend Zeevat – Berthold Bos – Jessica van Alkemade)
 De Uitdaging (Henk Mutsaerts)
 Spiegelbeeld
En nog vele anderen…
Het gaat te ver om alle contacten te benoemen maar we denken aan alle sprekers,
locatiehouders, veel mails, maar dan ook heel veel mails met vragen vanuit het mailbestand.
Vragen over de meest uiteenlopende zaken van vaccins tot… je kunt het zo gek niet
verzinnen.
Wie een beetje meer naar buiten brengt ‘moet’ vaak ook verstand hebben van allerlei zaken
zo lijkt het wel.
Zo zal ik nooit vergeten dat ik tijdens mijn lezing over vaccins en andere gevaarlijke
invloeden zoals E-nummers, Ritalin, etc. een vraag kreeg vanuit het publiek over kanker.
Eerlijk gezegd weet ik de vraag niet meer maar toen ik te kennen gaf dat ik daar geen
antwoord op kon geven werd persoon in kwestie redelijk boos.
Als ik lezingen gaf moest ik daar ook op kunnen antwoorden.
Pardon?
Vraag je een groenteboer ook iets over auto’s?
Als je groenten verkoopt moet je ook verstand hebben van auto’s! Toch?
Of vraag een huisarts of hij verstand heeft van tuinieren…
Dit is net zo’n zot vergelijk als dat ik uitgebreid over kanker alles moet kunnen vertellen
terwijl ik uit ongerustheid, door opgedane kennis mij hard maakte voor informatie rond de
vaccins.
Het is wel gebleken dat men automatisch maar aanneemt dat je schat van antwoord geven
nog veel breder is dan je al kunt.
Vaak dacht ik, lieve mensen als je wilt kun je overal achter komen. Kwestie van boeken
lezen, lezingen volgen, kennis delen met anderen, vooral opletten wie de informatie geeft en
wat zijn of haar mogelijke belang is.
Maar alles wat ik te weten ben gekomen kun jij ook te weten komen. De vraag is of iemand
zin heeft de tijd er voor te nemen.
Als deze tafel spreken kon dat kwam er nog veel meer naar boven dan ik nu bedenk maar
een paar belangrijke namen mogen nog wel genoemd worden.
 Andreas Moritz is zo’n naam. (http://www.ener-chi.com/)
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Andreas is de schrijver van onder andere het boek: Kanker is geen ziekte maar een
overlevingsmechanisme. Met Andreas hebben wij ook contact gehad en Frank
vertaalde zijn nieuwsbrieven een tijdlang die zij weer op hun site plaatsten.
Schrijfsels van mij passend bij hun onderwerpen werden ook op de site geplaatst
want er was een afdeling voor Hollands lezende personen.
Andreas Moritz is helaas niet meer onder ons. Hij overleed in 2012.
Dr. Andrew Moulden (http://healthimpactnews.com/2014/dr-andrew-mouldenevery-vaccine-produces-harm/) Dr. Andrew Moulden is op 4 november 2013
overleden.
Marcus Sircus (http://drsircus.com/)
Diverse artsen uit India
John Virapen (https://www.facebook.com/johnvirapen) John Virapen is op 26 april
2015 op 72-jarige leeftijd overleden.
John leerde ik kennen via filmpjes op YouTube. Hij vertelde in die filmpjes over zijn
leven als topman bij Ely Lilliy in Zweden, waar hij Prozac op de markt moest brengen.
Deze filmpjes stuurde ik door naar mijn uitgever. Zo is het boek Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn in de Nederlandse taal op de markt gebracht.
Dr. Isaac Golden (http://www.homstudy.net/)

Ook aan onze ronde tafel heb ik vele ‘schrijfsels’ geschreven, waarin ik poogde de lezers aan
te sporen meer te gaan nadenken over hun gezondheid, over wat er gaande was in de
wereld, of over andere onderwerpen. Deze ‘schrijfsels’ zijn nu terug te vinden op de website
van Project 7-blad. Alle bijdragen aan Spiegelbeeld, inclusief mijn maandelijkse recepten
schreef ik aan deze tafel.
Ook mijn boek Wat je niet verteld wordt over vaccinaties - aanvullende informatie, die de
overheid is vergeten is aan deze tafel geschreven, evenals de vijf boekjes in de ‘Nooit
geweten…’-serie en de twee boeken uit de ‘Help…’-serie.
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Composiet ter discussie
NT 2 | 2014
Onder de weg waarover je elke dag naar je werk
rijdt, blijkt al zeventig jaar een levensgevaarlijke
brisantbom te liggen. Er zijn weliswaar een paar
oude knarren die dat al jaren beweren maar die
worden door iedereen uitgelachen. Totdat het
misgaat, stelt Mike Bloemen, die aan de hand van
deze vergelijking het gebruik van composiet ter
discussie stelt.
In 2009 bracht de FDI World Dental Federation
het rapport Biocompatibility or cytotoxic effects of
dental composites uit, onder redactie van Michel
Goldberg (uitgeverij Coxmoor, ISBN 978-1-901892-34-5).
Het bevat een overzicht van onderzoeken naar diverse aspecten van composiet en is
voorzien van een aantal aanbevelingen en conclusies. Ik heb het recent gelezen en werd er
niet vrolijk van. Composiet lekt, valt uiteen, is voedsel voor bacteriën en pulpaweefsel kan er
erg slecht tegen. Na lezing heb ik me eens achter de oren gekrabd en besloten heel ernstig
werk te maken van het zoeken naar alternatieven voor composiet.
Ik heb voor composiet eigenlijk een soortgelijk besluit genomen als ik in 1989 met amalgaam
nam: als er een alternatief is gebruik ik het niet meer. Indertijd ben ik op glasionomeer
overgestapt of, als het echt cosmetisch moest, composiet. 25 jaar geleden kwam ik tot de
conclusie dat amalgaam vanwege de vrijkomende kwikdamp bij aanbrengen en verwijderen
te gevaarlijk was voor mij en mijn personeel. Het patiëntaspect speelde geen rol bij mijn
beslissing het niet meer te gebruiken, uit de literatuur bleek nergens dat het kwik in de
vullingen gevaarlijk was. Ik koos voor chemisch uithardend glasionomeer als alternatief
omdat composiet me – toen al – erg allergeen leek. Helaas bleek glasionomeer razendsnel
uit de caviteiten te spoelen en te slijten. Een poging compomeer in te zetten strandde ook
en op vergelijkbare wijze. Uiteindelijk werd het dus toch composiet.
Ik heb er diverse generaties en soorten van gebruikt. De laatste jaren, onder invloed van
Pascal Magne en dergelijke kunstenaars, ook met een verbluffende esthetiek. Een
introductie door Raimond van Duinen bracht me in aanraking met mij nog onbekende
literatuur over composiet en glasionomeer. Dat maakte het voor mij onmogelijk composiet
op dezelfde wijze te blijven gebruiken. Ook ontdekte ik toen dat chemisch uithardend
glasionomeer onder invloed van warmte geweldige mechanische eigenschappen krijgt.
Omstreden
Hoewel composiet dus ‘verdacht’ is, weet ik wel dat er weinig in vivo onderzoek is dat de
ongewenste bijwerkingen ervan onomstotelijk bewijst. In vitro is er echter onderzoek
genoeg. Lees het FDI-rapport maar. Voorts is Bisphenol A (BPA), dat ook in composiet zit,
zeer omstreden. BPA is in de jaren dertig ontwikkeld als een kunstmatig oestrogeen. Het
bleek echter veel beter geschikt voor het maken van plastics. Vanwege mogelijke
bijwerkingen is het gebruik ervan in sommige landen verboden. Zoals in Denemarken waar
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het niet in babyflesjes en in voedselverpakkingen mag worden toegepast. Intussen gaan
tandartsen echter gewoon door met het gebruik ervan. Ze stoppen het zelfs in
kindermondjes. Preventie is hier bijna een gotspe te noemen.
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in 2010 een rapport over BPA
gepubliceerd, waarin mogelijke gevaren van BPA in dental materials worden gemeld.
Daaruit worden tot mijn verbazing geen consequenties getrokken: de contacttijd met BPA
zou te kort zijn om gevaarlijk te zijn! Het is mij duidelijk dat vulmateriaal hierin niet
betrokken kan zijn.
Wordt het geen tijd dat tandartsen eens logisch gaan nadenken? Ooit waren we ook erg
tevreden over het gebruik van formalinederivaten bij endodontische behandelingen. Er was
geen tandheelkundig in vivo onderzoek nodig om dat af te schaffen. Ook xyleen is zonder
tandheelkundig in vivo onderzoek uit ons vak verdwenen. Waarom gebeurt dat dan niet met
composiet? De giftigheid ervan voor de pulpa is elke met amalgaam opgeleide tandarts uit
ervaring bekend. Je hoeft alleen maar te kijken naar de exponentiele toename van het aantal
endodontische behandelingen, ook als er geen secundaire cariës is. Iets wat overigens ook
veel meer bij composiet voorkomt dan bij amalgaam.
Basisregels
Meer bewijs voor de ongewenste eigenschappen van composiet had ik niet nodig om te
besluiten mij op alternatieven te richten. Toegegeven, ik gebruik nog steeds composiet,
maar wel veel minder en ik hanteer daarbij een aantal basisregels. Sealen met composiet
heb ik afgeschaft, de literatuur over sealants van (met hydroxy- en fluorapatiet gevulde)
glasionomeren laat onomstotelijk zien dat ze minstens zo goed zijn als composieten, nog
afgezien van de afwezigheid van giftige bestanddelen. En ze zijn bovendien heel eenvoudig
aan te brengen. Met glasionomeer bedoel ik overigens niet de lichtuithardende versie, die
bevat namelijk bewezen toxische bestanddelen die ook in composiet zitten.
Als ik composiet moet gebruiken, probeer ik de massa zo gering mogelijk te houden en de
afstand tot de pulpa zo groot mogelijk. Bijvoorbeeld door de sandwichmethode en
onderlagen van glasionomeer toe te passen. Posterior vul ik bij voorkeur met glasionomeren
en ik cementeer er ook mee. Bij het vastzetten van keramische restauraties die weinig
mechanische retentie hebben gebruik ik composiet, maar daarbij zijn het contactoppervlak
met de mondholte en ook de massa zeer gering. Dat verzacht in mijn ogen de pijn, maar het
blijft ongewenst. De biologische schade van het aanbrengen van mechanische retentie
weegt hier mijn inziens nog niet op tegen het gebruik van composietcementen. Met leucite
versterkt keramiek (e-max) en zirkonium kun je ook aan de binnenzijde voorzien van Ivoclar
glaze. Dat is vrijwel volledig fluorapatiet en hecht geweldig aan glascarbomeer. Het
probleem hierbij is dat de initiële hechting heel gering is. Deze methode is dus alleen
toepasbaar als er enige mechanische retentie is.
Alternatief
Overigens, veel tandartsen die op biologische gronden tegen het gebruik van amalgaam zijn,
zijn erg enthousiast over het gebruik van composieten. Mijns inziens is dat enthousiasme dus
onterecht. Wie domweg van amalgaam naar composiet is overgestapt, is van de regen in de
drup beland. Vanuit biologisch oogpunt is composiet immers onmogelijk.
Glasionomeer daarentegen is wel een uitstekend biologisch alternatief. Gewoon een zuurbase reactie van biologisch volkomen onschuldige bestanddelen.
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Het bevat fluoride – overigens een stof waarvan veel tegenstanders van amalgaam geen
voorstander zijn – en er ontstaat bij gebruik fluorapatiet, een keihard kristal, voor zover
bekend het hardste biologische materiaal op aarde, dat een enorme weerstand tegen cariës
heeft. Er is zelfs een fabrikant die hydroxyapatiet en fluorapatiet toevoegt. Ik had het niet
beter kunnen bedenken. Nog geen regeneratie, maar het gaat wel die kant op.
Mike Bloemen, tandarts in Rotterdam
Het artikel is ook op internet te lezen:
http://ntdigitaal.nl/content/composiet-ter-discussie
Lezing door Dr. R.N.B. van Duinen, tandarts, in Zagreb (deel 1 en 2):
https://www.youtube.com/watch?v=2xYBTrl0O9Y
https://www.youtube.com/watch?v=S_WdhoqtcWI

Dank aan Marjan Snoeij voor het toesturen van deze informatie.

Project7-blad laat je overleven…

Project7-blad is mijn volgende goal om groot te brengen.
Eerst de GVA overdragen maar ondertussen groeit Project7-blad als de plant zelf.
Explosief dus!
Zevenblad, wie het in de tuin heeft weet waar ik het over heb, het verspreid zich weelderig.
Afgelopen avond diverse planten in de tuin water gegeven en ook het zevenblad even lekker
vertroeteld.
Nu zullen velen denken dat ik niet wijs ben, dat is toch onkruid?
Wat is onkruid?
Het oordeel van de mens!
Zevenblad is een super gezonde groente die door de Romeinen over Europa werd verspreid.
Dank aan de Romeinen en in tijden van nood kunnen velen een gezonde maaltijd
presenteren, samen met brandnetel, paardenbloem en andere overheerlijke en gezonde
gewassen.
We kunnen overleven, o.a. op water, brandnetels, zevenblad en paardenbloemen.
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Velen zullen nu de neus ophalen, de wenkbrauwen fronzen, lachen en denken, ach… ze is
niet wijzer, maar er komt een tijd dat velen blij zijn met ‘kruidenvrouwtjes’ en anderen die er
voor gezorgd hebben dat deze informatie levend is gebleven.
De mens deelt alles in hokjes in, eet nepvoedsel dat meer op vulling lijkt; je grilt als je een
supermarkt binnen loopt.
Het kost kapitalen, het is ongezond en je wordt er ziek van.
De zorgverzekeringen rijzen de pan uit; met gif moeten we gezond worden en blijven.
Nou ja blijven… baby’s komen al niet meer gezond op de wereld wanneer de ouders zichzelf
jaren hebben volgeladen met de chemische artikelen uit de supermarkten vol E-nummers en
ander gif.
Dus blijven is ook al een groot woord. En dan al die vaccins er overheen, borstvoeding (hoe
gezond is die van een moeder die ongezond eet?) in plastic flesjes uit de magnetron,
misdadig!
En dan te weten, dat wat we nodig hebben om ons heen groeit.
Wanneer we een baby nu eens niet met gif bestoken en als eerste groentehapje geen potje
voorschotelen maar zelf een gezond hapje bereiden dan is de basis al heel anders.
Groenten en kruiden, passend bij de tijd van het jaar uit je eigen omgeving, de bekende
soorten aangevuld met dat wat vrij om ons heen groeit.
En wat is er nu leuker dan gratis en voor niets je maaltijd op en top gezond aanvullen?
Zevenblad, het is niet te koop in de winkel.
Het bevat zo ongelofelijk veel goede stoffen voor ons, het is kruidig van smaak en het ruikt
overheerlijk wanneer je het snijdt voor je gerecht.
Daarom Project7-blad, want het is een project om dit te verspreiden. Zevenblad is niet uit te
roeien en deze ingrediënten samengevoegd kunnen velen de weg wijzen naar pure
informatie.
Er is belangstelling voor de studiegroepen, de maillijst groeit met de dag en de recepten
worden zeer gewaardeerd.
Deze groepen komen minimaal eens per twee maanden bij elkaar maar mogen op eigen
initiatief uiteraard ook maandelijks draaien.
Dat is een vrije keuze, zoals ook het moment in de week door een ieder zelf gekozen wordt.
De middagen zijn hier het meest geschikt voor omdat je dan gebruik kunt maken van het
daglicht als je een buitenactiviteit hebt, niemand echt haast heeft om thuis te komen,
kortom de praktijk heeft al bewezen dat dit prettig is, al zeker twee jaar draaien er twee
groepen, in Exmorra (Fr.) en Nederweert (L.).
Elke groep kan te allen tijde nieuwe bezoekers verwelkomen; het uitgangspunt is dat we
kennis delen over wilde groenten en kruiden, eetbare bloemen, bomen, bladeren, bessen,
etc., natuurlijke producten, de geneeskracht van planten, kortom: er zijn heel veel
invalshoeken die passen bij deze groepen.
Samen kokkerellen en daarna gezellig de middag afsluiten met een maaltijd is een idee.
Met elkaar een mooie tuin, kwekerij of andere gelegenheid bezoeken die qua uitstraling past
bij puur en gezond.
Tuinieren, Permacultuur… veel onderwerpen passen bij deze groepen en de deelnemers van
elke groep bepalen met elkaar het programma.
Het is de bedoeling dat de kennis vanuit de groep komt. Wie mee doet heeft vaak ook een
onderwerp waar hij of zij meer van weet, dit heeft al met de brede interesse te maken om
mee te doen met een groep.
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Kennis delen, dat staat centraal, positieve informatie aan elkaar doorgeven. Dan is het niet
moeilijk daar allemaal weer naar derden over te vertellen.
Zo zullen de groepen groeien, weer van bezoekers veranderen, er zal vermoedelijk een vaste
kern ontstaan en je hebt een middag met gelijkgestemden.
Omdat Exmorra en Nederweert succesvol zijn is het nu het moment, juli 2015, om overal
waar men maar wil een groep van de grond te tillen.
De tweede nieuwsbrief is afgelopen week uitgekomen. Wie deze wil ontvangen kan mij
mailen: Anneke@project7-blad.nl
Met dit project willen we alleen maar positieve informatie delen, kennis delen, wandelingen
en workshops op de agenda zetten, om op een leuke manier ook inzicht te krijgen in wat wel
en niet gezond is.
Anneke
www.project7-blad.nl

rondje door het kleinste stadje ter wereld…
Dinsdag 18 augustus wandelen we een rondje door het kleinste stadje van de
wereld, namelijk door Sloten in het Gaasterland (Fr.).
We combineren eetbare gewassen in een stadse omgeving met culturele informatie.
Sloten is lieflijk, werkelijk je voelt je in een andere tijd als je daar loopt.
We starten om 11.00 uur, wij zijn een half uur eerder aanwezig.
Waar we verzamelen geven we per mail door na aanmelding.

We gaan het stadje in en afhankelijk van wat allen willen kunnen we indien dat gewenst is
een terrasje 'pikken’ voor een versnapering wat een ieder op eigen initiatief bestelt en
afrekent.
Afhankelijk of we wel of niet een ‘stop’ maken zijn we of rond de klok van 13.30 uur of wat
later weer bij het punt waar we begonnen.
Daar serveren wij een beker hartige kruidenthee en wat lekkers daarbij en wie dan op eigen
houtje nog rustig van Sloten wil genieten kan dat nog ruimschoots ondernemen.
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Deze stadse wandeling kost 10 euro, kinderen tot en met 18 jaar 5 euro en tot en met 12
jaar 2,50.

Samen met Frank Bleeker zal ik deze wandeling presenteren, van mij krijg je informatie over
de eetbare gewassen en Frank zal hier en daar wat over de mooie gebouwen vertellen.
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl

Naar de Tuin bij de Wildernis…
Op woensdag 19 augustus, wie gaat er mee?
Woensdag 19 augustus presenteren we een
andere wandeling langs wilde groenten en
kruiden, eetbare bloemen, bladeren en andere
soorten die we kunnen gebruiken om de
maaltijd te vervolmaken.
We zijn de 19e te gast bij: ‘Tuin bij de Wildernis’
in Sondel in het Friese Gaasterland.
Dit arrangement lijkt ons leuk voor wie
nieuwsgierig is, wie al eerder een lezing van mij
heeft gehoord en/of wie mijn boeken heeft.
Wie echt eetbare planten wil gaan toepassen in
de eigen keuken zal zich deze kennis eigen
moeten maken zodat je het als heel gewoon
gaat beschouwen net zoals onze voorouders dat al vonden.
Om de prijs hoef je het niet te laten, voor 10 euro ben je enkele uren te gast bij prachtige
tuinen, zal ik je veel vertellen en krijg je nog een puur natuurlijke lunch ook aangeboden.
Thuis zal ik een pan soep koken, we maken pesto en kruidenboter, wat toastjes erbij en wie
doet ons wat?
We starten om 12.00 uur, welkom een half uur eerder.
Rond de klok van 13.00 uur gaan we lunchen en als het weer ons gunstig gezind is dan kan
dat aan de grote tafel op een groot gazon volop tussen de bloemen.
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Na de lunch gaan we weer verder kijken en we sluiten de middag af met een beker thee.
Aanmelden verplicht in verband met de voorbereidingen voor de lunch.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen voor €7,50 (voor wie nog vakantie heeft).
Op deze dag is de tuin gesloten voor klanten dus we hebben het rijk alleen, maar je kunt wel
planten kopen of jezelf op een zelf geplukt boeket trakteren.
Dit laatste dien je wel af te rekenen natuurlijk, maar hoe leuk is het om naar huis te gaan
met een prachtig boeket?

De eigenaresse van deze tuinen is aanwezig, wij lopen onze ronde en Frank zorgt dat de soep
warm is op de tijd dat we aanschuiven voor de lunch.
Zie ook bij de agenda van augustus.
Rond de klok van 15.30 uur (plus/minus) zullen we ongeveer wel kunnen afsluiten.
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl

Schoten, 12 september aanstaande…
Hieronder vind je de poster voor de komende Gezond Verstand Middag in Schoten (België).
Schoten ligt een half uurtje rijden onder Breda, vlak bij Antwerpen.
Vanaf 12.00 uur kun je weer luisteren naar enkele sprekers met een goed verhaal. Vlak
voordat deze nieuwsbrief af was, kregen we te horen dat Nicole Hoeymans op deze dag
verhinderd is. Er wordt naarstig gewerkt om een vervanger te regelen.
Dit gaat zeker goed komen!
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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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