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September 2015, de maand van veranderingen… 
Het is september en deze maand gaan er voor ons zaken drastisch veranderen. 
 
De Gezond Verstand Avonden draaien verder, wij hebben deze in het leven geroepen en 
anderen mogen nu het concept verder dragen en nog groter laten groeien. 
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September, het moment om een ander pad te bewandelen, maar dit pad was al een heel 
klein paadje naast de GVA. 
Project7-blad gaan wij verder groot laten groeien maar niet zonder de GVA want locatie 
Alkmaar zal onder onze hoeden blijven draaien, 
mijn bijdrage in de nieuwsbrief zal ik blijven 
aanleveren maar dan wat meer op de achtergrond, 
geen voorwoord meer, maar een bijdrage waarin ik 
zal delen hoe het met onze nieuwe activiteiten 
loopt. 
De vier keer per jaar in het Kasteel van Schoten zal 
ik samen met het ‘groepje’ waarmee we dit al 
verzorgen sinds het voorjaar van 2011 blijven 
organiseren. 
In deze nieuwsbrief aandacht aan Schoten, een 
terugblik op zaterdag 12 september, een 
vooruitblik met de poster voor 28 november. 
Volgend jaar gaan we in juni vieren dat we dan vijf 
jaar lang, viermaal per jaar Schoten op de agenda hebben gehad. 
Schoten ligt echt maar een half uurtje onder Breda en heeft zo zijn charmes. 
Wie elkaar daar ontmoet is blij, je voelt je direct thuis en de sfeer is dusdanig gemoedelijk, 
echt officieel kunnen we niet zijn in Schoten. 
We nemen het zoals het loopt en we streven er steeds naar om stipt om 12.00 uur te 
beginnen, maar de eerste keer moet nog komen dat dit lukken gaat. ;-) 
Te gezellig. 
Zonder gekheid… de middagen verlopen goed en de reacties zijn positief. En we sluiten altijd 
netjes rond de klok van plus/minus 17.30 uur af.  
 
In deze nieuwsbrief een bijdrage van Gerdie Konings. Zij laat zien met welk een passie zij 
haar locatie draait. Gerdie heb ik zelf leren kennen als een bescheiden dame, zichzelf niet op 
de voorgrond plaatsend, beetje verlegen maar wel met een duidelijke visie: ze wilde graag 
een locatie en de redenen waren ook passend bij onze doelstellingen. 
Gerdie heeft zelf veel aan de GVA gehad tot heden, dat is iets wat zij steeds weer deelt in al 
haar bijdragen en dat maakt mij zo blij, ik heb haar locatie zelf nog opgestart, tweemaal 
reisde ik af naar Echt en ik moet eerlijk zeggen: ik heb Gerdie wel over de streep moeten 
trekken een locatie buiten haar huiskamer te gaan zoeken, ze heeft het niet gemakkelijk 
gehad met de aanloop en zeker ook niet met de diverse locaties die zij huurde. 
Gerdie is een voorbeeld van iemand die doorgaat, haar doel blijft zij voor ogen houden en ze 
geeft niet zomaar op. Inmiddels is zij niet alleen locatiehoudster van de GVA-locatie 
Susteren, maar ook verzorgt ze lezingen en helpt zij nieuwe GVA-locaties opstarten. 
Het woord ‘afzeggen’ komt niet in haar woordenboek voor wat resulteerde in een 
bijzondere avond; lees haar eigen verhaal. 
 
Dolf Flinker, de locatiehouder van Peize heeft een bijdrage ingeleverd en met Joke van der 
Schelde van locatie Spijkenisse kun je ook nader kennismaken. 
Zonder locatiehouders is er geen GVA, zonder sprekers ook geen GVA.  
We zijn dan ook blij dat we een behoorlijke lijst met sprekers kunnen overdragen aan het 
nieuwe bestuur en een flinke rij locaties. 
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Helaas zijn er in de afgelopen weken een aantal gestopt. “Het is zoals het is,” zeg ik dan 
altijd. De redenen zijn ook altijd heel verschillend, zij kunnen van persoonlijke aard zijn 
omdat er binnen de familierelatie wat is veranderd, of men heeft met gezondheidsredenen 
te maken bij zichzelf of bij de gezinsleden, men is van mening lang genoeg avonden op de 
agenda te hebben gehad, men gaat verhuizen, kortom de redenen zijn divers. 

Maar… gelukkig mag ik ook nog aankondigen dat er in Maastricht aan 
de andere kant dan waar nu een locatie draait, een tweede zal 
komen per eind januari. 
Dat zijn mooie dingen om te vermelden en ik blijf zeggen… op naar 
de 100 locaties! 
Het streven van ons is altijd geweest te blijven promoten dat er meer 
locaties moeten komen want er verdwijnen er ook weer en het is 
belangrijk dat door het hele land punten blijven bestaan waar de 
sprekers hun kennis kunnen delen aan hen die daar behoefte aan 
hebben. 
Ook is het van belang dat er in elke provincie een aantal draaien 
zodat de rijafstand beperkt kan blijven en men meer keuze heeft. 
De ene keer kun je een lezing bij locatie A waarderen en een maand 
later wellicht bij B, maar samen zorg je voor een aanbod waar je 
velen blij mee kunt maken. 

 
In memoriam… 
Afgelopen week ontving ik van locatie Winsum het droevige bericht dat een trouwe 
bezoekster is overleden, Willy Venema. 
Persoonlijk heb ik Willy diverse malen ontmoet, een kranige vrouw met een eigen visie en 
een doorzettingsvermogen mee te doen met dat wat locatie Winsum presenteerde. 
Met Jolanda, de locatiehoudster, heb ik tweemaal een middag georganiseerd rond het 
thema eetbare wilde groenten en kruiden waarbij we naar het Wad gingen om de zilte 
groenten te oogsten. 
Willy was dan van de partij, zo ook op de middagen wanneer ik eens per jaar met Frits van 
der Blom naar Winsum mee ga. Dat is een ongeschreven traditie geworden. Als Frits spreekt 
dan worden onze beider agenda’s er op nageslagen. 
Iets ontstaat weleens ergens door en soms krijg je daardoor leuke vaste rituelen, dus 22 
november zal ik weer meegaan naar Winsum maar dan is Willy niet fysiek aanwezig. 
Dankjewel Willy voor de gesprekjes die we hebben gehad en voor het feit dat je locatie 
Winsum zo trouw was. 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van ons met diverse bijdragen, volgende week zullen we een 
allerlaatste maken vlak voor zaterdag 26 september, eentje met een persoonlijke invulling 
en daarna krijgen jullie de volgende versie via het nieuwe bestuur, dan geven wij ook dat 
stokje uit handen. 
Veel leesplezier met alle bijdragen van diverse personen; tot volgende week.  
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 
Gaasterland, 16 september 2015 
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Het woord is aan: Dolf Flinker 
Locatiehouder van de GVA-locatie Peize 
 
Hoi, mijn naam is Dolf Flinker en ik ben bijna 2 jaar geleden begonnen als locatiehouder en 
spreker binnen de GVA. In het mooie noord Drentse Peize gebruik ik een fraaie zaal in 
restaurant de Peizer Hopbel, in een verbouwde boerderij. Tien keer per jaar op de derde 
dinsdag van de maand bezoekt een groeiende groep geïnteresseerden de GVA lezingen in 
Peize. Dat zijn mensen uit het dorp maar ook omliggende dorpen en een vaste kern uit 
Groningen. Langzaam maar gestaag komen er echter ook steeds "nieuwe" bezoekers bij! Dat 
gaat via mijn eigen GVA maillijst, mijn eigen site en nieuwsbrief, mond-op-mond reclame en 
doordat ik er zelf geregeld over praat met mensen. Maar er komt ook geregeld iemand die 
vanuit de landelijke aankondigingen op de hoogte was. Verder maak ik gebruik van gratis 
regionale en plaatselijke (online)media.  
 
Ik vind het super om zoveel interessante sprekers te ontmoeten en hun verhaal te horen. 
Maar het is zeker zo leuk om de positieve reacties van de bezoekers te horen. Ik zet me dan 
ook graag in om dit maandelijks aan te bieden.  
Bovendien is het bijzonder om te merken hoe prettig de collega locatiehouders met elkaar 
om gaan. Regelmatig komen we even bij elkaar langs. Natuurlijk om sprekers te horen en te 
ontmoeten, om elkaar wat spiegelbeelden te brengen of gewoon omdat het leuk is! Heb er 
een hoop contacten aan over gehouden. 
 
Verder ben ik zelf spreker met 2 onderwerpen. Als Leefstijltrainer en coach kom ik graag 

mijn lezing "Afvallen Zonder Zweten" 
of "Natuurlijk Ouder Worden" 
houden. Tijdens de interactieve 
lezingen zet ik graag aan tot actie. 
Dat kan zijn reflectie (wat doe ik, 
waarom doe ik dit, past dit bij me?) 
of simpele actie waarmee bezoekers 
direct de volgende dag aan de slag 
kunnen. Want kennis is leuk, maar 
het gaat er om wat je er vervolgens 
mee doet!  
 
Wil je een keer langskomen? 
Welkom!  
Wil je meer weten over mijn 

lezingen, neem gerust contact met me op. Overleggen kan altijd, schroom niet! 
Of zien we elkaar in Tiel? Ik hoop het.  
 
Groeten, Dolf 
 
PS: de foto vond ik gewoon leuk, ik noem het "Nieuwsgierig?" (Normaal zwemmen ze altijd 
van je af….) 
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Even voorstellen: Joke van der Schelde 
Locatiehoudster van de GVA-locatie Spijkenisse 
  
Ik heb een paar lezingen van de GVA bezocht en vond deze zeer boeiend. Verschillende 
onderwerpen kwamen aan bod. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in voeding en gezondheid. 
Dit vanuit mijn iriscopie praktijk en de biologische workshops die ik geef.  
 

In april zijn wij gestart met onze 
eerste GVA in Zwartewaal.  
Rineke van den Berg was onze 
eerste gastspreker. Het was een 
superleuke avond.  
Natuurlijk heeft Rineke zeer 
boeiend verteld over: Biologisch is 
dat logisch?  
Deze lezing heeft aan de gasten 
duidelijk gemaakt wat het verschil 
is tussen het verpakte eten uit de 
supermarkt en het biologische 
eten uit de landwinkels en bio 
winkels.  

 
De tweede GVA was er geen 
gastspreker, dus in overleg met 
Anneke heb ik mijn eigen lezing 
gegeven. Het was superspannend. 
Maar ook weer heel leuk om te 
doen.  
Mooi om te zien dat de mensen 
erg veel interesse hadden in het 
onderwerp iriscopie & in balans. 
Dan merk je wel dat de gasten erg 
geïnteresseerd zijn in hun eigen 
gezondheid en hoe ze zelf de stap 
kunnen maken naar eigen herstel.  

 
De derde lezing was van Rineke van den Berg. Zij heeft onze locatie opgestart. De lezing over 
magnesium was helemaal super! Duidelijk en boeiend.  
We hebben die avond geleerd wat een onmisbaar mineraal magnesium is.  
Toen werd het zomervakantie en kregen we een mooi aanbod. Twee mooie ruimtes om de 
iriscopie praktijk in uit te oefenen en de biologische workshops te geven.  
Daar worden vanaf september ook de lezingen van de GVA gegeven.  
 
Op 16 september is Jack van Dijk onze gastspreker. Hij spreekt over Leven zonder graan. Erg 
interessant, ook voor mensen met een tarweallergie of coeliakie.  
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Socrates  
(Athene) ± 469 v. Chr. - ± 399 v. Chr.  

Onze eerstvolgende lezing is op 21 oktober. Dan is de gastspreker Rineke van den Berg en zij 
spreekt over Gif in onze cosmetica.  
 
We hopen dat onze lezingen goed bezocht gaan worden; zelf zijn we er erg enthousiast over.  
 
Ons adres is : Oostkade 18 

  3201 AM  SPIJKENISSE 
 
Graag tot ziens! 
 
Joke 

 
 

Socrates en de drievoudige vriendenfilter 
Griekse wijsgeer van ongeveer 2000 jaar geleden.  
Hij bestudeerde voornamelijk het gedrag van 
mensen. 
 
Op een dag raakte Socrates met een man aan de praat.  
De man zei: “Weet u wat ik net hoorde over een vriend 
van mij?” 
“Wacht even," antwoordde Socrates. "Voordat je 
verder gaat, wil ik graag eerst een testje doen met mijn 
drievoudige vriendenfilter." 
"Drievoudige vriendenfilter, wat is dat?” vroeg de man 
verbaasd. 
"Dat betekent dat je, voordat je verder praat, eerst 
jouw gedachten filtert.  
Het eerste filter is de waarheid. Weet je zeker dat wat 
je me wilt vertellen echt waar is?" 
“Nee," zei de man. "Ik hoorde het net en heb het niet 
verder gecontroleerd”. “Goed”, zei Socrates. “Dan de 
tweede filter: goedheid. Is het iets goeds dat je me wilt 
vertellen?” 
“Nee, integendeel”, zei de man.  
“Dus je wilt me iets slechts over je vriend vertellen, maar je weet niet of het waar is. Maar 
misschien slaag je alsnog voor de test, want er is een derde filter: nut. Is dat wat je me wilt 
vertellen nuttig voor me? Heb ik er iets aan?” 
“Nou nee, niet echt,” gaf de man een beetje bedremmeld toe. 
“Dan is het duidelijk,” zei Socrates.  
“Dan heb ik een vraag voor jou: waarom zou je mij iets vertellen wat niet waar is, waar ik 
niets aan heb en wat jouw vriend in een kwaad daglicht zet?” 
 
Deze bijdrage kreeg ik van Else Marianne Visser nadat wij hadden geluisterd toen Else 
Marianne deze tekst voorlas. 
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Graag wil ik via deze weg Else Marianne, Lucia en Irene danken voor hun vriendschap, steun 
en ‘het er zijn’. 
We kennen elkaar sinds begin februari 2009, vlak voordat ik begon met het waarschuwen 
tegen de vaccinaties.  
Deze drie dames hebben alles van de afgelopen jaren van nabij zien gebeuren, mee beleefd 
en zo nodig ons met woorden ondersteund. 
Heel toepasselijk leek het mij deze bijdrage juist in deze nieuwsbrief te plaatsen, één van de 
laatsten van onze hand voor de Gezond Verstand Avonden. 
Lieve dames van de Nieuwe Wereld in Alkmaar, dank jullie wel. 
 
Frank en Anneke 

 
 

Aan het woord: Gerdie Konings 
Mijn naam is Gerdie Konings, locatiehoudster en spreekster bij de 
Gezond Verstand Avonden. 
 
Door de GVA ben ik vrijer geworden en heb ik geleerd om voor een 
groep te staan en mensen iets te leren of iets met ze te delen.  
Want ook ik kan van anderen iets leren. 
 
Het is van belang dat we in deze tijd zaken met elkaar delen en 
elkaar helpen. Iedereen heeft z’n kwaliteiten. Ieder lichaam is 
anders en ieder lichaam reageert anders. 
Vandaar dat het belangrijk is dat je je eigen lichaam leert kennen. 
Luister naar je eigen lichaam. 
Op 9 september zou Monic Bakker een lezing komen geven over 
spiritualiteit en gezondheid. Ik had deze keer meer aanmeldingen 
dan normaal en ik was hierover erg enthousiast. 
Op 9 september kreeg ik ’s morgens een mail van Monic dat ze helaas 
niet kon komen. 
Dit vond ik natuurlijk heel erg jammer.  
Om mensen nog af te zeggen vond ik te laat en om iets voor te bereiden was eigenlijk ook 
geen optie voor mij. 
 
Ik had echter een tijdje geleden een workshop gedaan. De workshop ‘ Emotionele blokkades 
opheffen’. Aangezien dit voor mijn lichaam heerlijk aanvoelt, besloot ik deze cursus aan 
meer mensen te leren. Er zijn al vele mensen bij me geweest om dit te leren. 
Zo kun je zelf je lichaam vrij maken van emotionele blokkades op een heel makkelijke 
manier. 
Iedereen kan dit leren. Daarnaast had ik al eens een workshop gegeven waarin ik mensen 
leer hoe ze hun DNA kunnen veranderen. Dit natuurlijk ook op een simpele manier. 
Ik besloot om op 9 september deze twee workshops te leren. 
Ik liet mensen verschillende oefeningen doen en liet hun cirkels tekenen om te kijken of  
ze in balans waren. Op 10 september heb ik iedereen de info gestuurd zodat ze zelf aan de 
slag kunnen. Mensen hebben enthousiast mee gedaan.  
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Ik heb een beetje ingespeeld op de zaken die Monic zou gaan vertellen. 
Het was een geslaagde avond. 
Ik ben blij dat ik mensen weer iets heb kunnen leren. Dit voelt goed. 
 
Ik wil iedere locatiehouder meegeven dat je een avond ook zelf kunt invullen met de kennis 
die je zelf hebt. Er zijn altijd zaken die je aan mensen kunt leren of vertellen. Iedereen heeft 
zijn eigen kennis en kwaliteiten. Probeer een avond zelf in te vullen zodat je niet hoeft  
af te zeggen. Zorg dat je altijd iets achter de hand hebt wat je mensen zou kunnen vertellen 
op een avond. Hierdoor groei jezelf ook.  
 
Een liefdevolle groet, 
Gerdie Konings 

 
 

Project7-blad… 
 
Project7-blad groeit als het zevenblad zelf zeg ik al enige weken maar dit gaat nog steeds zo 
verder. 
Er ontstaat steeds meer belangstelling voor de studiegroepen, er draaien er nu drie maar 
gezien de vragen en toegezonden informatie van onze kant op deze verzoeken komen er in 
de nabije toekomst steeds meer bij. 
Naast de drie die op de agenda staan, te weten Exmorra (bij Makkum), Nederweert en 
Alkmaar zal Oirsbeek starten op zaterdagmiddag 17 oktober. Dan zijn het er zichtbaar vier. 
Dat zet Limburg meteen op de kaart met twee groepen. 
Overigens kan het zomaar zo zijn dat er een derde komt in Limburg want de informatie is wel 
naar een belangstellende toegezonden. 
Dit doet mij denken aan de beginperiode van de Gezond Verstand Avonden, voorjaar 2011, 
toen de locaties explosief ontstonden, het zelfde pad: Limburg gaat aan kop. 
Grappig om te constateren dat hier op het eerste oog een parallel loopt. 
We gaan het zien of deze trend zich voort zal zetten. 
 
Zaterdag 19 september draaien we weer in Nederweert; Exmorra en Alkmaar hebben recent 

op de agenda gestaan, 2 en 6 september. 
 
Exmorra… 
Deze naam lijkt wel magisch. 
Hier draaien we twee jaar en afgelopen keer, 
woensdag 2 september – de eerste keer na de 
zomervakantie – hoorden we de meeste dames 
zeggen: “Gelukkig, ik mocht weer naar Exmorra.” 
Zo leuk om dat waar te nemen en eerlijk gezegd 
denk ik dat zelf ook steeds als de datum weer 
naderbij komt. Heerlijk ik mag weer heen… 
Exmorra… een Friese boerderij is de locatie waar 
Centrum Wilgenhoeve is gehuisvest. 
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Gila Edler is de gastvrouw en deze locatie verloopt 
qua aanmelden en organisatie via mij als we over 
de studiegroepen spreken. Net als in Nederweert, 
waar Petra Wilmsen de gastvrouw is en Alkmaar 
waar ik dit zelf ben.  
Alle andere groepen die gaan ontstaan zal ik de 
eerste keer bezoeken, mijn presentatie laten zien 
en vervolgens draaien zij met elkaar eens in de 
maand of eens in de twee maanden. 
De tuin in Exmorra is à la Permacultuur, er is 
ruimte, rust en we zijn met elkaar. 
Luisteren naar elkaar, met elkaar bedenken wat 
we gaan doen en men komt vanuit alle 
windstreken. 

Uit Amsterdam, Warder, Beets, Schagen, Julianadorp, Vollenhove, Lemelerveld en ook uit 
Friesland komen de deelneemsters. 
Toen de groep in Alkmaar startte op 6 september was de vraag waarom men dan nu niet 
naar Alkmaar kwam uit Noord Holland vandaan. 
Tja, dat begrijp ik, in Exmorra is in de afgelopen twee jaar een sfeer ontstaan, daar wil je 
naar toe blijven gaan als je al diverse malen geweest bent. 
Overigens heerst die sfeer ook, wel op een andere manier, in Nederweert. 
Dames uit Limburg zijn ook in Exmorra geweest, 
maar omgekeerd gaat er een deelneemster uit 
Haarlem naar Nederweert en komt ook in 
Alkmaar. 
Er ontstaat ‘iets’ door deze groepen. 
We delen kennis, we begrijpen elkaar…  
Heren zijn ook welkom, in Exmorra zijn zij nog niet 
geweest maar daarentegen wel in Nederweert en 
Alkmaar. 
 
We kokkerellen met elkaar, we maken natuurlijke 
producten, we luisteren naar een lezing die door 
één van ons wordt gegeven, bijvoorbeeld over de 
geneeskrachtige kant van planten…  
Vandaag heb ik iemand gesproken die in Woerden 
zal starten en de kennis die deze gastheer heeft is 
o.a. het snoeien van fruitbomen. 
Ook een onderwerp dat we zeker zullen 
toejuichen; samen de boomgaard in en leren hoe 
je hoogstamfruit moet snoeien.  
Praktische alledaagse zaken, natuurlijke tips, 
kennis die onze voorouders zo normaal vonden 
delen met elkaar. 
 
Dan gaat men vanzelf inzien dat we de farmacie 
niet moeten geloven, dat de (R)overheid niet het 
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goede met ons voor heeft en we 
toch echt zelf verantwoordelijk 
zijn voor onze eigen gezondheid 
en die van onze gezinsleden. 
Door gewone, aardse kennis te 
delen komen er zichtbaar andere 
inzichten en de belangstelling 
daarnaar is er op dit moment 
enorm.  
Project 7-blad, de Romeinen 
verspreidden zevenblad aan het 
begin van onze jaartelling over 
Europa opdat alle soldaten volop 
voedsel konden vinden. 
Het is een project om de kennis 
van wilde groenten en kruiden te 
delen en wij laten ons ook niet uit 
het veld slaan net als het 
zevenblad. 
Zo is deze naam ontstaan. 
 
Wie meer wil weten over de 
groepen die draaien en gaan 
ontstaan, kan zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief van Project 7-
blad bij Marja Frederiks: 
marja.nieuwsbrief@project7-
blad.nl  
Deze nieuwsbrief verschijnt nu 
steeds aan het begin van elke 
maand maar de kans dat we naar 

tweemaal per maand overgaan is groot gezien de groei en daardoor ook de bijdragen. 
Op naar de 100 studiegroepen. 
 
Wie wil weten wat er van je verwacht wordt als je gastvrouw/-heer wel als optie ziet, kan mij 
mailen en je krijgt geheel vrijblijvend de uitleg die je ook naar anderen door mag zenden. 
In de nieuwsbrief staan ook elke keer enkele recepten en de plant van de maand. 
Welkom voor wie interesse heeft! 
 
E-mail adressen: 
Nieuwsbrief : marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
Overige : anneke@project7-blad.nl 
Website : www.project7-blad.nl 
 
Anneke Bleeker 
Gaasterland, 16 september 2015 

 

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/


Pagina 11 van 18 
 

Zaterdagmiddagen in Schoten… 
Zaterdag 12 september… ook weer voorbij… 
 

Het Kasteel van Schoten… het klinkt bijna 
als de titel van een sprookje. 
We wanen ons dan ook viermaal per jaar 
even terug in de tijd wanneer we de 
Ridderzaal van het Kasteel van Schoten 
betreden voor weer een Gezond Verstand 
Middag. 
We komen hier nu al geruime tijd, het is nu 
september 2015, we begonnen met deze 
middagen met diverse sprekers in juni 2011. 
Volgend jaar ons eerste lustrum, wat we 
zeker gaan vieren. 
Juni 2016, vijf jaar Schoten. 
Terugkijkend hebben we al heel wat 
verschillende onderwerpen en sprekers via 

deze middagen laten kennismaken met vele luisteraars. 
Sommige aanwezigen zijn trouwe bezoekers, hen kom je tegen op 
de vele foto’s waar ik zo eens naar keek in mijn verzameling. Vijf 
jaar Schoten heb ik vastgelegd vanaf het eerste uur. 
 
Hoe kwamen we hier? 
Nick van Ruiten, mede-uitgever van de boekjes geschreven door Dr. 
Gábor Lenkei, benaderde mij of ik een lezing wilde geven over 
vaccinaties in Schoten. 
Dit stamde nog uit de tijd dat ik actief was om hevig te 
waarschuwen tegen de vaccinaties. 
Uiteindelijk kwam de keuze uit op zaterdagmiddag 12 februari. 
Er waren diverse bekende personen aanwezig zoals Ellen Vader uit 
zuidelijk Frankrijk, Peter Vereecke, Rudy van Damme, Magdalena 

Troch en diverse 
anderen. 
Fred Meijroos van Uitgeverij Succesboeken 
presenteerde meteen een boekentafel met 
o.a. mijn boek over vaccinaties. 
Na deze middag, waar ik als enige sprak omdat 
Nick dit zo had geregeld, juist vanwege dit 
onderwerp, waren Fred en ik van gedachte dat 
we hier vaker naar toe wilden, maar dan met 
middagen op de agenda waarbij meer sprekers 
het woord zouden krijgen. 
Deze gedachte kwam weer voort uit het feit 
dat de Gezond Verstand Avonden net een paar 
maanden draaiden, sterker nog: vanaf dat 



Pagina 12 van 18 
 

moment van het bedenken in oktober 2010 
begonnen deze explosief van de grond te 
komen en zo was het idee snel geboren om er 
in Schoten een Gezond Verstand Middag van 
te maken. 
Thuisgekomen heb ik Nick een mail gezonden 
en sinds dat moment weet Nick dat hij ons 
eenmaal heeft uitgenodigd, oftewel: we zijn 
elk jaar viermaal op deze prachtige locatie. 
Nick regelt de afspraken met de Gemeente 
Schoten ten aanzien van het huren van de 
Ridderzaal en samen kijken we steeds weer uit 
naar de volgende middag. 
Fred verzorgt steeds een boekentafel en sinds 

de uitgave van mijn eerste boekje in de eetbare planten serie verzorgen we soep met wat 
lekkers of andere gerechten, wat inmiddels 
een ‘uit de hand gelopen hobby’ is geworden 
. 
Maar deze ingrediënten horen wat ons betreft 
bij Schoten. 
Sprookjes bestaan dus wel want deze 
middagen ga je niet veelvuldig op deze wijze 
op de agenda plaatsen, maar Schoten is een 
heel speciale uitzondering! 
Na die eerste keer in juni en wel op zaterdag 
de elfde, komen we steeds viermaal per jaar 
terug in de prachtige Ridderzaal waar we 
tevens de beschikking hebben over een 
keuken wat heel handig is voor onze 
activiteiten. 
Elke keer neem ik iets mee om op de piano of de grond te plaatsen, want zonder bloemen 
kunnen we natuurlijk niet! ;-) 
Zo is het gekomen, zo gaan we verder. Schoten blijft onder onze leiding op de agenda en 28 
november is de volgende gelegenheid. 

 
Maar als afsluiting toch nog even een korte 
terugblik op afgelopen zaterdag 12 september. 
Fred was gelukkig weer aanwezig met zijn boeken, 
de vorige keer kon dat niet wegens 
omstandigheden. Jolande, zijn echtgenote, was nu 
ook mee en Frank was met mij mee; zo gaat het 
steeds gezelliger worden.  
Schoten, viermaal per jaar een heerlijke zaterdag, 
want het ‘kost’ ons werkelijk altijd een zaterdag 
van heel vroeg weg tot thuis na 24.00 uur, maar 
dan heb je ook wat.   



Pagina 13 van 18 
 

Frank ‘mocht’ ook mee, maar eerst moesten er 
thuis pannenkoeken gebakken worden. 
Ditmaal geen soep maar pannenkoeken was het 
idee. 
Pannenkoeken met zelfgemaakte compote van 
appelen (Elstar) met pruimen, kaneel en rozijnen. 
Voor de liefhebbers van suiker een schaaltje 
rietsuiker en biologische jam. 
Kruidenthee van kruiden die ik zelf had 
samengesteld en afgelopen zomer had gedroogd, 
siroop van munt en 
siroop van 
citroenverbena en 

citroenmelisse presenteerden we naast de pannenkoeken. De 
siropen waren ook zelfgemaakt; het recept staat in de derde 
nieuwsbrief van www.project7-blad.nl.  
Bloemen uit onze eigen tuin op de piano. Ellen Vader was er 
uiteraard en Nick nam zijn plaats bij de deur in om allen te 
verwelkomen en de entree te laten betalen. 
Fred opende traditiegetrouw de middag nadat ik allen welkom 
had geheten.  
Ieder heeft duidelijk zijn of haar vaste rol en dit loopt altijd 
goed, al beginnen we nooit exact om 12.00 uur. Wat heerst er 
toch een heerlijke losse sfeer, maar uiteindelijk lijkt alles 
gestructureerd. We sluiten altijd weer netjes op tijd af aan het 
eind van de middag. 
John van den Bosch presenteerde zijn tweede lezing, volgend 
op de eerste die hij in juni op de agenda van Schoten had 
staan. 
Arend Zeevat was speciaal naar Schoten gekomen nadat de 
spreekster die aanvankelijk stond ingepland verhinderd bleek 
te zijn, maar we konden hier nog op anticiperen. 
Arend ken ik bijna vanaf het begin, toen ik begon te 
waarschuwen in 2009 ten aanzien van de vaccins. 
Arend was verbonden aan Argusoog, de site die ook kritisch 
stond tegenover alle zaken waar je meer van moet weten dan 
alleen dat wat de reguliere media je wil laten geloven. 
We hebben samen veel beleefd, ieder apart en met bepaalde 
activiteiten samen en zo kwam Arend weer op mijn pad met de vraag of zijn uitgever mij een 
mail mocht zenden als zijn boek uitkwam. 
Natuurlijk mocht dat, ik was blij verrast en de volgende gedachte was dan ook dat de 
zaterdagmiddag in Schoten wellicht voor Arend een mooie gelegenheid was zijn verhaal te 
vertellen. 
En zo gebeurde het dat Arend kwam. Zijn lezing heette net als de titel van zijn boek: 
Volgzaam slavendom of dienend meesterschap. 
Gelukkig kunnen anderen Arend ook beluisteren want zijn lezing zal op de sprekerslijst 
komen. 

http://www.project7-blad.nl/
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Quote: 
 

De mooiste momenten zijn nog altijd gratis 
 
 

Ronald van Drunen 

Frank Bleeker, voor de tweede maal mee naar Schoten, mocht eerst 
pannenkoeken bakken, dat waren er liefst 113 geworden, stond 
achter de tafel in de pauze, zette thee, zorgde dat alles netjes klaar 
stond en ja… waarom zou ik alleen een lezing geven? 
Dit deden we samen, of eigenlijk begon Frank met een uiteenzetting 
welke invloed genetische gemanipuleerde producten kunnen 
hebben, of nog liever gezegd: men weet dat niet maar de 
veranderingen bij mens en dier zijn schrikbarend voor wie wel ziet 
wat er gaande is. Je hebt nu eenmaal wetenschappers en 
wetenschappers, die met belangen en die met de goede intenties. 
Na deze invloeden plus nog een paar zaken waar we op dienen te 
letten vertelde ik over mijn nieuwe project, Project7-blad en liet ik 
aan de hand van foto’s zien wat we zoal doen met de studiegroepen. 
Van smeerwortelzalf tot zuurkool maken. 
Van kokkerellen tot kijken wat er zoals groeit en bloeit wat eetbaar is. 
Van een lezing over de synergie van planten tot etherische olie 
maken. 
Van gezonde pizza’s maken tot… van alles wat past binnen de 
onderwerpen; gezonde voeding uit de vrije natuur, uit de eigen tuin, 
eetbare wilde groenten en kruiden, gezonde manieren van tuinieren, 
de geneeskrachtige kant van planten, heel breed maar altijd passend 
bij deze thema’s.
 
Project7-blad kan volledig hand in hand gaan met de Gezond 
Verstand Middagen/avonden. 
De studiegroepen bieden gelegenheid voor de praktijk thuis en de 
locaties verzorgen lezingen op de agenda om over een bepaald 
onderwerp meer te weten te komen en zo bieden beiden een pakket 
waar we van noord tot zuid en van west tot oost velen kunnen 
informeren in Nederland en België.  

De middag in Schoten raakte met onze lezing ten einde en we komen heel graag weer terug 
op 28 november. 
Wij gaan 2016 plannen, dat zal weer februari worden in principe en daarna zal er in juni een 
speciale middag op de agenda komen. 
 
Vijf jaar Schoten in 2016 – het eerste lustrum – en dat er nog vele mogen volgen. 
 
Anneke - 13 september 2015 
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Volgzaam slavendom of dienend meesterschap 
 
Arend Zeevat kennen wij al geruime tijd.  
Hij was betrokken bij diverse organisaties in Nederland en gold een tijdlang als het 
‘boegbeeld’ van de radiozender Argusoog. Een tijdlang heeft hij zich teruggetrokken en heeft 
hij zijn gedachten en ervaringen op papier gezet. Dit heeft geresulteerd in het boek:  
 
Volgzaam slavendom of dienend meesterschap 
 
Het gebrek aan diepgang en zingeving in de maatschappij heeft de mensheid 
op een doodlopend spoor geplaatst. Bewustwording daarvan is de grote 
uitdaging waar wij met elkaar voor staan.  
De transformatie van uiterlijk leiderschap naar autonome zelfbeschikking, op 
basis van geleerde levenslessen, plaatst ons op de weg van volgzaam 
slavendom naar dienend meesterschap.  
Dit brengt ons weer in contact met onze individueel authentieke spiritualiteit. 
Door de oorzaken van zijn eigen lijden te onderzoeken en daar de 
verantwoordelijkheid voor te nemen, heeft de auteur zich aan de rol van 
lijdend voorwerp onttrokken en is hij zelf die bijzonder leerzame weg gegaan. 
 
Arend Zeevat: 
"Al vanaf mijn jeugd heb ik me niet kunnen herkennen in de wereld waarin ik 
leef. Ik ben geboren in een arbeidersgezin en heb de onrechtvaardige 
sociaaleconomische omstandigheden als heel bepalend ervaren. Die 
economische ongelijkwaardigheid heb ik willen onderzoeken en begrijpen.  
Dit bracht me op de weg van politieke bewustwording en uiteindelijk 
spirituele zelfbewustwording.  
Ik leerde inzien dat het wereldleed en persoonlijk leed in elkaars verlengde 
liggen en dat bewustwording daarin positieve verandering kan brengen." 
 
ISBN  : 978-94-022-1976-0 
Uitgever : Boekscout.nl 
 
Een stukje uit het boek:  

 
De titel 'Volgzaam slavendom of dienend meesterschap' verwijst naar het cruciale 
keuzemoment, waarop de mensheid zich nu in haar bewustzijnsontwikkeling bevindt. 
Dit is het moment waarop ieder individu voor een fundamentele keuze geplaatst 
wordt. Die keuze bestaat uit twee mogelijkheden.  
Men besluit tot een diepgaand zelfonderzoek en men neemt verantwoordelijkheid 
voor het eigen gedrag en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor anderen, of men 
blijft in een slachtofferrol hangen, door de verantwoordelijkheid voor het eigen leven 
aan uiterlijke autoriteiten over te laten. Deze hebben daar voortdurend misbruik van 
gemaakt en zullen niet aarzelen om ons verder als slaaf te blijven misbruiken.  
Het leven op deze planeet is door allerlei machtsmanipulaties verworden tot een 
gebruiksmiddel in handen van een historisch in kracht gegroeide elite. Zij hebben hier 
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al eeuwen aan kunnen werken, door iedere generatie te infecteren met een 
machtsdienend sociaal beïnvloedingsprogramma.  
Historische, sociaal-maatschappelijke, ecologische en geopolitieke ontwikkelingen in 
onze wereld tonen aan, dat zij aan wie de verantwoordelijkheid is overgedragen, de 
macht die daaruit voortvloeit tot het uiterste misbruiken. Mensen die bewust in het 
leven willen staan, zullen deze les mogen leren uit de historische ontwikkelingen op 
het geopolitieke schaakbord dat er van deze wonderschone planeet is gemaakt.  
De oorzaak van ons persoonlijk lijden voortdurend aan de buitenwereld toeschrijven 
en de verlossing er van ook daar zoeken, brengt ons op een dwaalspoor. Dit leidt niet 
naar de weg van het innerlijk meesterschap, dat ons de regisseur van ons eigen leven 
laat zijn.  
Gedurende mijn levensreis heb ik een positieve verhouding moeten zien te vinden tot 
wat ik als een negatief aards tegenbeeld ervaar van het beeld, dat ik in mijn ziel 
meedraag als herinnering aan de geestelijke wereld, waar ik vandaan kom.  
Een betere wereld is mogelijk, als wij allen die herinnering in ons wekken en tot 
realiteit maken. 

 
 

Associatieovereenkomst … 
tussen de EU en Oekraïne 
 
Dank Anneke, dat je me de gelegenheid geeft dit eitje te kunnen plaatsen. 
Het gaat niet om een lezing onderwerp maar is wel een belangrijke actualiteit.  
 
Namelijk: de kool die de EU haar burgers stooft door de 
‘Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne’ goed te 
keuren. 
Uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt dat de EU hoopt met dit associatieverdrag de 
Oekraïne (met Georgië en Moldavië) geleidelijk in de EU te integreren. 
 
Ook onze Eerste Kamer heeft er al van harte mee ingestemd. 
 
Het is niet moeilijk voor te stellen wat er gebeurt als dit scenario werkelijkheid zou worden... 
Wees er zeker van: regelmatig weer een bedrag naar het failliete land en daar heeft geen 
enkel EU land meer zeggenschap over, laat staan de burgers die het moeten ophoesten. 
 
Naar aanleiding hiervan is het Burgercomité EU in actie gekomen met als speerpunt het 
afdwingen van een referendum over de EU waarvoor maar liefst 300.000 handtekeningen 
nodig zijn vóór 28 september 2015.  
Met de bedoeling de Nederlandse politici dwingen om het debat hierover in ons land met 
zijn burgers te voeren, in plaats van alleen met elkaar. 
 
Hoog tijd dat we kennis nemen van wat er ver uit ons zicht wordt beslist en bekonkeld!  
 
Deel deze informatie, geef het door, buzz het rond op Facebook, Twitter en dergelijke.  
En teken online op www.geenpeil.nl.  

http://www.geenpeil.nl/
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Arend Zeevat 
 

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 
 
 

Of download een registratieformulier van de site met overzichtelijke informatie:  
http://www.burgercomite-eu.nl/raadgevend-referendum/  
 
Gezond Verstand - overal inzetbaar! 
 
Carla Bak 
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