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In de eerste plaats willen we iedereen bedanken die vooral positief op onze nieuwsbrief reageren. 

Om het meer persoonlijk te maken hebben we een aantal mensen gevraagd of we hun reacties 

mogen plaatsen in de nieuwsbrieven. We hebben van de laatste nieuwsbrief en de laatste 

cursussen enkele reacties geplaatst. Wellicht leuk om te lezen hoe anderen de opgedane kennis, 

informatie hebben ontvangen.  

Wanneer u zelf iets leuks heeft meegemaakt, of een anekdote heeft wat te maken heeft met de 

sportschool kunt u dit altijd doormailen naar ons. Wij zullen dit dan in overleg in een volgende 

nieuwsbrief plaatsen. Zo wordt het meer een interactief gebeuren. Vind ik wel zo leuk.  

In de eerste plaats wil ik wat reacties plaatsen over de laatste nieuwsbrief omtrent Piet als 

‘geluksbrenger’ van Koog aan de Zaan. Hier hebben we veel reacties op gehad en zeker ook in de 

lessen zelf heeft Piet aardig wat opmerkingen moeten ontvangen . 

(zie volledige tekst in de vorige nieuwsbrief) Piet is één van de ‘geluksbrengers’ van Koog aan de Zaan. 
Ja, ja, wat een titel hè! 
Hoe komt hij aan die titel? Sarah, één van onze trouwe leden van Fitnesscentrum Unique, heeft hem 
hiervoor benaderd. Zij is bezig met een project ‘Gelukkig Zaans’. De vraag is ‘wat maakt de mensen 
gelukkig?’ Bestaan er geluksbrengers? Wat doen deze mensen waardoor ze geluk brengen? kunnen 
we van hen leren? Naast Piet zijn er meerdere ‘Geluksbrengers’. Meer vind je hierover op 
www.gelukkigzaans.nl  
Wie zijn de geluksbrengers van Koog aan de Zaan en wat is hun boodschap? Woensdagmiddag 4 april 
2018 om 15 uur wordt de buitenexpo geopend. Aan de witte wand van de Albert Heijn in Koog aan de 
Zaan worden zes portretten onthuld. Hun verhaal kun je nalezen op www.gelukkigzaans.nl . Word jij 
ook gelukkig van hun boodschap? En wellicht geïnspireerd om iets van hen over te nemen? We horen 
het graag! Stuur je reactie naar info@gelukkigzaans.nl. 
Van de opening op 4 april gaan we een klein feestje maken.  
Leuk als jij er ook bij bent! 
Locatie  
albert heijn koog aan de zaan  
Verzetstraat 10 
Koog aan de Zaan, 
1541 HB 
Nederland 
Tijd:  
15:00 – 16:00  

Website: www.gelukkigzaans.nl  

 

Spontane Reacties van onze leden betreffende het stukje Geluksbrenger; 

Mooi stuk om te lezen en herkenbaar, Piet en jij zijn gouden mensen. 
Klaar staan voor de naaste is het nobelste bestaan wat er is en daar floreren jullie in. 
Ook mijn overwinning komt door jullie, ik dank jullie voor het respect dat ieder anders is en de drijfveer om 
iedereen te helpen. 
Vanuit het hart zeg ik dank voor alles wat jullie doen en wie jullie willen zijn! 
Groeten, Arend 
P.s. Sterkte met het verwerken met het verlies van Bruce, merkbaar ook in het verhaal altijd aanwezig. 
 

 

http://www.gelukkigzaans.nl/
http://www.gelukkigzaans.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gelukkigzaans.nl%2F&h=ATNoQLDpYRHKz4A-zKT9rnnC_OhRSo_NHRKEDDP_JbNFT3EYkWL_MFkElZl2x9UmW3ait-YtIyhJQeJlOnCeea_wEd9UiXFuqGwS4H8ZPQqt4w9pcbiTF0jjbh49xT32zU_F554
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Wat een leuk initiatief. 
Wat fantastisch Piet,  dat jij als één van de eerste bij AH komt te hangen. 
Het Humanity museum is ook een leuk idee. Ik hoop dat het museum dan vol komt te hangen met allemaal 
mooie geluk brengers. 
Ik ga Gelukkig Zaans volgen 
Lien 
 
Ik word mede gelukkig door jullie. Van Inez  omdat jij mij steeds goed behandeld en geadviseerd hebt zodat 
ik me weer goed kan bewegen en jij nu Jan weer op de rails zet. Piet omdat hij blijkbaar de energie blijft 
houden om vrolijk te zijn en rake leuke opmerkingen te maken tijdens iedere les, zodat we allemaal iedere 
vrijdag graag komen. Door hem is er na de les een vrolijke koffiegroep ontstaan. Binding. 
Dag allebei en tot vrijdag. 
Marian 

 
Reacties cursus Innerwise 

Na een cursus Intermittent cold gevolgd te hebben bij 

Unique gegeven door Piet was mijn interesse daar om nog 

meer te weten te komen over lichaam en geest. Na een 

dag met zeer veel ademhalings oefeningen en focus Eerst 

je handen in ijskoud water daarna je voeten Om af te 

sluiten met een wandeling van een half uur in korte broek 

bij een temperatuur net boven het vriespunt. En als 

afsluiting een dip in het water van de jagersplas waar de 

eerste aanzet van ijs aanwezig was. Wie had dat gedacht 

dat ik dat zou kunnen.  

Na enige tijd was er een introductie van innerwise Met een zeer divers gezelschap kennis gemaakt met de 

basis van Innerwise gevolgd door de basiscursus. Hier al een basis gelegd om mijn leven gebaseerd op het 

onderbuik gevoel beter te begrijpen. Met zeer eenvoudige testen armlengte test en slik en duim/vinger test 

om de ja en nee te testen om de gevoelens te bevestigen. Deze testen helpen mij om beslissingen beter 

gefundeerd te kunnen maken. Gevoelens beter te plaatsen en met de kleine heil apotheek energie in de 

goede banen te leiden. Het heeft mij geholpen om wat eerder voelde als negatieve energie om te zetten 

naar leermomenten positieve momenten. 

De aanvullende cursus intuïtieve diagnostiek heb ik ook gevolgd Deze cursus gaat dieper in op het opsporen 

van blokkades en het opsporen van de oorzaak van een blessure (op alle vlakken). Wellicht dat ik deze 

kennis later beter kan toepassen.  

Groet Willem 

De laatste Basiscursus Innerwise zal gegeven worden op:  
Zaterdag 3 en 10 maart 
Opgeven via www.fionageraets.nl  
Voor diegene die de cursus al eerder hebben gevolgd kunnen deze nogmaals volgen tegen een 
vergoeding van slechts  €12,50 voor deze 2 dagen (exclusief de lunch). Mooi om nog meer ervaring 
op te doen en wellicht nog meer oplossingen te krijgen . 

 
 

http://www.fionageraets.nl/
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Reacties van cursisten van ‘Gezondheid van Mond tot Kont’ 
 
Hallo lieve Inez,  
Ik vond het een erg indrukwekkende dag . Heb er heel veel van 
opgestoken . Ben er blij mee dat je het toch door liet gaan ondanks dat 
we maar met zijn 2 e waren . Mijn hoofd tolt nog van alle informatie .  
Ga na dit gezegd te hebben niet meer zeggen dat ik er spijt van heb dat 
ik gezegd heb dat ik bang was dat het ... zweverig was ... dat komt door 

al die mannen die het allemaal beter weten😬 . Zijn toch een 
alvleesklier � . Ga het een plekje geven en er wat mee doen .  
Dank je wel voor je vrije zaterdag om ons bewust te maken van ons 
eigen lijf .  
Love you en dikke kus voor jou en kokkie Piet   

💋❤️Mar  
 
Inez vroeg mij als cursist van de cursus een stukje te schrijven over hoe 
ik de cursus had beleefd. 
Doordat er drie cursisten op het laatste moment af hadden gezegd, waren we met twee cursisten. Dit gaf 
Inez de mogelijkheid sommige onderwerpen wat persoonlijker te behandelen.  
De cursus bestond uit het inzicht te verschaffen over het traject wat voeding in ons lichaam aflegt en welke 
organen wat doen om het voedsel om te zetten in voedingsstoffen voor onze cellen. En waarom de ene 
voeding goed en de andere voeding slecht is voor het functioneren van ons systeem. 
Met een onderbreking van een heerlijke lunch die Piet had bereid, vloog de dag van 10 tot 5 uur om. Ja, we 
moesten veel nieuwe stof tot ons nemen, maar deze werd door Inez levendig verteld en rijkelijk 
geïllustreerd op het bord en door middel van een projector. 
Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij is drinken (behalve water, dat drink ik voor de dorst) en 
voeding op de eerste plaats genieten. Door de beleving het als een genotsmiddel te ervaren maakt dat eet 
en drink gewoontes lastig zijn om te veranderen. Zo kon mijn medecursist lyrisch vertellen over een 
krentenbol met kaas en pindakaas, en voor mij is een extra wijntje met een stukje kaas na het avondmaal 
een bijna heilig ritueel. Vandaar dat de menselijke neiging om ter verdediging van onze gewoontes de 
boodschapper (Inez) aan te vallen op de loer lag. Overtuigend reageerde Inez door ons erop te wijzen dat 
zij uit had gelegd hoe deze gewoontes op het lichaam werken en dat de keuze en de verantwoordelijkheid 
voor die keuze, aan ons is. 
Het inzicht waartoe de cursus mij gebracht heeft is:  
“Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat er door mijn mond naar binnen gaat, en dus ook voor de chronische 
verstoringen (ziektes) die, op den duur, het gevolg kunnen zijn van bepaalde eet en drink gewoontes”.       
Kortom, ik raad iedereen aan de cursus een keer te volgen om bewuster met voeding om te leren te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans 
 

Dank jullie allen voor jullie reacties.  

PS: er zijn al veel vragen geweest over de cursus voor apneu en snurken. Door mijn ‘langdurige 

grieperigheid’ ben ik wat achterop geraakt met het maken van alle cursussen. Deze cursus staat nog steeds 

in de pen, maar duurt helaas allemaal wat langer dan gehoopt.  

zodra hier meer over bekend is laten we het u zeker weten.  
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Nu rest mij om onze volgende (langdurige) cursus aan te kondigen. Nou ja, langdurig? We hebben vele 

cursussen gegeven welke een jaar duurden. Dit om het aangebodene tot een leefstijl te laten worden. 

Want zoals ik al vaker heb gezegd, diëten helpt altijd, maar helaas tijdelijk. Op de lange termijn gaan we er 

meestal op achteruit. Nu bedoel ik niet direct een dieet om af te vallen. Een leefstijlverandering helpt voor 

ALLE CHRONISCH ZIEKE MENSEN ! 

Dus of je nu diabetes, COPD, HVA (hart & vaatziekten), een allergie, MS, reumatoide artritis of wat voor 

chronische ziekte dan ook. Het begint altijd met laaggradige ontstekingen (LGI). Ontstekingsreacties die 

sluimerend in ons lichaam aanwezig zijn, maar niet heftig genoeg om er koorts van te krijgen.  

Deze LGI kunnen vele oorzaken hebben: 

- stress 

- te weinig of te veel bewegen 

- straling 

- verkeerde voeding 

- etc 

Het mooie echter is dat er wel degelijk een oplossing voor is. INTERMITTENT LIVING. Ik heb hier al vele 

keren iets over gezegd en geschreven. Het lastige is dat we het vaak ook nog wel weten, maar om het te 

doen is een heel ander verhaal. Daarom hebben we nu een nieuw programma: 

100 dagen Intermittent Living Challenge 
 

Ja, een challenge zal het inderdaad worden. Er zullen onderweg heel wat uitdagingen te zijn. Maar wees 

niet ongerust je hoeft namelijk niet alles 100% te doen. Pfff…….. We houden ook hier de 20-80 regel aan. Je 

mag dus ook dingen overslaan of af en toe ‘uit de bocht vliegen’.  
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Voor wie is deze cursus? 
Voor iedereen die zijn gezondheid wil verbeteren, dus zijn chronische ziekte onder controle wil krijgen, 

maar ook preventief voor iedereen die wil voorkomen om een chronische ziekte te krijgen. Dit is natuurlijk 

nog veel mooier. Waarom zou je eerst wachten tot je ziek wordt om het daarna met meer moeite weer op 

te lossen. Het is dus voor mensen die hun gezondheid weer in eigen hand willen nemen. Mijn motto is nog 

steeds:  

Neem je gezondheid in eigen hand, gewoon omdat het kan! 

Niet elke chronische ziekte zal even gemakkelijk gaan. Het ligt er uiteraard ook aan hoe lang iets bestaat. 

Maar ik garandeer u dat iedereen verbetering zal krijgen in zijn gezondheid. Om dit vast te leggen willen we 

ook elke cursist verzoeken om een aantal bloedwaardes te laten checken via de huisarts. Dit zodat we een 

0-meting hebben en na 100 dagen opnieuw een meting om de resultaten vast te kunnen leggen. Meer 

hierover vertel ik tijdens de informatiebijeenkomsten eind maart.  

Het gaat er om dat we in kaart kunnen brengen dat we door de verschillende Intermitterende Interventies 

weer komen van Homo Obesitas, of Homo Computeris, of Homo Sickness naar een gezonde Homo Sapiens. 

Om dit voor elkaar te krijgen kijken we voor wat betreft de interventies naar de evolutie. Hierop wordt de 

leefstijl aangepast. Een uitdaging dus. Alle interventies die we in voorgaande cursussen hebben behandeld 

en/of uitgevoerd zullen nu 

‘geleefd’ worden. We 

hebben een voorproefje 

gedaan met de zomercursus 

Intermittent Living, met toen 

al verbluffende resultaten. In 

één week tijd waren er al 

significante verschillen te 

meten in vet reductie, 

conditie, bloedsuikerspiegels, 

welzijn. Ook toen was het 

niet makkelijk. Nu smeren 

we alle interventies uit over 

100 dagen. Een makkie  

 

Waarom 100 dagen? 

het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je iets 100 dagen hebt volgehouden het een gewoonte is 

geworden. En daar gaat het om. Verandering van leefstijl. Een leefstijl die de gezondheid bevorderd en een 

gewoonte wordt. Dan is het daarna ook niet meer moeilijk om het vol te houden.  

Vandaar dat we u 100 dagen ‘aan het handje’ meenemen zodat u het daarna als bijna vanzelf kunt 

voortzetten.  

Meer weten hierover? Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten op: 

- Maandag 19 maart 20.00 – 21.15 uur 

- Donderdag 22 maart 20.00 – 21.15 uur 

- Donderdag  29 maart 20.00 – 21.15 uur 

De cursus gaat van start in de 1e week van april en duurt dus 100 DAGEN! 


