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Update 15-11-2020 

 
Een beetje humor kan geen kwaad  
Zo even een beetje lachen tussendoor. 
Ik vind dit geniaal: Richard Groenendijk als Jopie Parlevliet met het nummer  

Tebbie nou op je muil 
Geniale moves  

Klik hier om deze leuke carnavals kraker te bekijken 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Richard de Leth in Café Weltzschmerz 
 
Ik heb al verschillende keren opnames van interviews van Café Weltschmerz gedeeld met jullie .  

Café Weltschmerz is een burgerjournalistiek platform dat interviews publiceert over actuele 
maatschappelijke aandachtsgebieden.  
 

Vorige week was Richard de Leth, grondlegger van OERsterk, daar uitgenodigd en ging in gesprek 
met Fiona Zwart. Hij geeft hierin zijn gebalanceerde perspectief op het coronavirus, ons 

immuunsysteem en de noodzakelijke kracht van de juiste leefstijl en de juiste supplementen om 
onze weerbaarheid te vergroten.  

 
Ook doet hij hierbij een oproep om vanuit universele verantwoordelijkheid bruggen te bouwen en 
deze vitaliteitscrisis - zowel in de mens, in de geneeskunde als op de hele aarde  - als kans te zien 
om als mensheid juist bewuster, sterker en vitaler te laten worden.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eslSLLeGoIM
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Zijn uitingen heb ik ook al meerdere malen in nieuwsbrieven laten vallen. Ik ben echt heel blij dat 
hij dit op zij eigen ‘ratelende’ wijze heeft verwoord. Ik hoop van harte dat u de moeite neemt om 

dit gesprek te gaan beluisteren om hiermee wellicht beter voor uzelf te kunnen bepalen wat UW 
waarheid is.  
Ik blijf uiteraard steeds deze de ‘andere kant’ belichten om het Corona-virus te ‘bestrijden’. Meer 
dan de huidige maatregelen die genomen worden.  
 

 
 

Benieuwd naar het hele gesprek? Klik hier. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Restklachten na besmetting met het COVID-19 
 
Helaas hebben veel mensen die besmet zijn geweest met het 
COVID-19 nog steeds restklachten. U snapt waarschijnlijk wel dat 
er veel onderzoek is geweest de laatste maanden wat de 

oorzaak hiervan is. Maar nog belangrijker. Kunnen we de 
mensen helpen om van die restklachten af te komen? 
 
Ook hierop kunnen we gelukkig met een JA antwoorden. 
 
Wat is er aan de hand? 

Het immuunsysteem blijft kennelijk ‘aan’ terwijl het gevaar al 
lang geweken is.  
Dus de grote vraag is: Hoe krijgen we het immuunsysteem tot rust! 
 
 

https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=854A1211A1A120976
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Er is een stappenplan. 
Stap 1: Virale activiteit en neuro-inflammatie remmen; dit betekent het remmen van de 

restactiviteit van het virus (dus ook als het virus zelf al weg is) in de cel en het remmen van de 
ontstekingsreacties in de hersenen.   
Stap 2: Immuunsysteem tot rust brengen 
Stap 3: De mitochondriale capaciteit herstellen. Dus weer van een anaerobe stofwisseling naar 
een aerobe stofwisseling terugkeren om zodoende weer meer energie te krijgen. Mitochondriën 
zijn de energiecentrales van het lichaam. Die horen voor de energie te zorgen, maar met een actief 

immuunsysteem gaat het lichaam over op een anaerobe energiestofwisseling. Een erg duur 
systeem in energieverbruik waardoor er geen energie overblijft om andere dingen te doen. Zelfs 
niet voor volledig herstel van spier en longweefsel. Dus deze stap echt eerst dan pas de volgende 

stap.  
Stap 4: Herstel van spier- en longweefsel.  

 
Heeft u zelf restklachten van COVID-19 of 

kent u mensen die nog last hebben van 
bv:  
- Hoofdpijn 
- Energietekort 
- Kortademigheid 
- Concentratie verlies 
- Niet goed kunnen focussen  
- Niet goed slapen 
- Etc 
Wilt u of die kennis van u hier graag vanaf? 
Dan wil ik u hier graag bij helpen. Neem dan 
contact met mij op en we gaan samen deze 4 
stappen doorlopen. 

 
 
Het is heel belangrijk om het in deze volgorde te gaan doen. Wanneer we ons puur op het herstel 
van de longen en spieren gaan richten zonder dat het immuunsysteem ‘uit’ is , dan is er 

gewoonweg niet voldoende energie om dit voor elkaar te krijgen.  
 

Dus stap voor stap samen op weg naar herstel! 
 
Interesse? 

Bel: 06-29088180 of app of 
Mail naar: inezplaatsman@gmail.com 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Recept van deze week: Gebakken eieren in Hambakjes 
 
Wij eten regelmatig een boerenommelet als ontbijt (of eigenlijk als eerste maaltijd). Maar deze 
variant van eerste maaltijd kenden wij nog niet. Dit is wel heel erg ‘Keto’. Ik zou er in ieder geval 
ook wat extra groenten bij eten in de vorm van een groene smoothie of een verse salade. 
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Ingredienten: 
Vet om de cupcake pan in te vetten 
(cupcakespray, kokosvet of 
roomboter) 

4 plakjes Black forest ham 
4 eieren 

5 gr gedroogde peterselie 
 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200°C. 
Vet de cupcake pan in. 
Doe een plak ham in elke cup. De ham zal over de kanten hangen. 

Breek 1 ei in elke cup en garneer met peterselie. 
Zet de cupcake pan in de voorverwarmde oven. Bak voor ongeveer 15 minuten, tot het eiwit 

gekookt is maar de dooier nog zacht. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Verhuizen? 
 
Het is en blijft een bizarre wereld. Hopelijk mogen we na volgende week dinsdag weer gewoon 
groepslessen gaan geven en volgen. Bijzonder dat juist sportactiviteiten worden ingedamd, terwijl 
bewegen zo essentieel is om  je weerbaar te houden. 
 
Ook voel ik me enorm geremd in mijn ondernemerschap.  

Eigenlijk wil ik namelijk GROTER! Maar nog wel small-group trainingen. Ik wil niet meer massaal en 
wil de touwtjes voorlopig geheel in eigen hand houden. 
 
1. Ik zou zelf weer meer lessen willen geven waaronder: 

 Rugfit: die houden we er natuurlijk in  

 Ademhalingstrainingen: zoals de tabata trainingen van 
Fitnesscentrum Unique, maar zonder apparatuur 

 DPW 

 Anders? In ieder geval ALLEEN trainingen die nergens 
anders worden gegeven. Dus UNIQUE-trainingen.  

2. Grotere ruimte om met meer mensen mijn workshops te 
vullen. Hier ligt voor mij een grote passie. Mensen 
begeleiden naar herstel en een gezonder lijf en leven door 
kennis en kunde over te brengen. Dus mensen het heft in 
eigen hand te laten nemen voor hun eigen vitaliteit.  

3. Grotere ruimte zodat ik met mijn fysiotherapie ook weer 
meer beweging in kan zetten zoals ik dat met de 
sportschool gewend was 
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Ik voel weer meer expansiedrift, maar wordt tegelijkertijd geremd door de onzekerheid vanwege 
de maatregelen die de overheid treft omtrent Corona.  

- Hoe lang blijft de 1 ½ meter maatschappij? Duurt dat tot er een vaccin is? Duurt het nog minimaal 2 
jaar? Veel verschillende geluiden. 

- Hoe vaak moeten de klassikale sportactiviteiten worden stopgezet? 
- Wanneer mogen we weer educatieve trainingen geven? Hoe vaak wordt dit stopgezet? 

o Ik baalde nu bijvoorbeeld zelf enorm dat mijn cursus Regenesis Touch niet door kon gaan. 
Een behandelmethode waarbij ik het DNA van anderen, via het aanspreken van de Blue Dot 
wat in elke cel ligt, kan herstellen. Hierdoor kan ik heel gemakkelijk mensen helpen bij het 
herstellen van vele klachten. Hoe mooi is dat? Ik had hier echt enorm veel zin in, maar ook 
dit is dus uitgesteld. Later hoort u meer over deze methode. Echt SUPERGAAF  

o Zo ook mijn verdiepingscursussen van spiertesten. Ook deze zijn allemaal uitgesteld naar 
2021. 

o Maar ook mijn eigen workshops en trainingen worden uitgesteld.  
- Wanneer mogen we na de training weer gezellig met elkaar een bakkie doen? 
- Zo zijn er nog veel meer vraagtekens 

 

 
Ondanks al deze grote vraagtekens zit ik er aan te denken om een grotere ruimte te gaan nemen. 
Mezelf weer ontpoppen naar de ondernemer die nog steeds in me ligt verborgen.  

Die mogelijkheid bestaat nu in hetzelfde pand als waar ik nu ben gehuisvest. De andere vleugel 
waar tot augustus nog een school in was gevestigd behoort nu ook tot de Bedrijvige Bij. Ook die 
vleugel wordt opgesplitst in units voor verschillende ondernemers.  
 
Het blijft nog steeds kleinschalig, maar toch met meer mogelijkheden. Ik ga deze week (nogmaals) 
overleg plegen met de makelaar.  

 
Zijn er nog mensen onder u die één of meerdere van bovenstaande trainingen, dus echte UNIQUE-
trainingen bij ons zouden willen volgen?  
Ik hoor dan graag een reactie van u. 
Interesse? 
Bel: 06-29088180 of app of 

Mail naar: inezplaatsman@gmail.com 
 
Verder hopen we ook voor u van harte dat uw lessen, indien u ergens een gezellige trainings - 

accommodatie heeft gevonden, weer snel doorgang kunnen vinden. 
Dinsdag horen we hopelijk meer.  

 
Belangrijkste is 
BLIJF GEZOND! 
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Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) :  
Maandag  15.30 – 16.30 uur  (VOL)  
Woensdag  17.30 – 18.30 uur  (VOL) 
Donderdag  16.30 – 17.30 uur   (VOL) 
Wanneer je toch op maandag of woensdag de lessen wil volgen, kan je je wel op de ‘reservelijst’ 

laten plaatsen. Zodra iemand afmeldt, wordt je gebeld dat je de les mee kan doen. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 
Voor meer informatie betreffende deze cursus klik hier 

Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 
Waarschijnlijk pas weer na november er mogen nu geen educatieve trainingen 
worden gegeven 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Voor meer informatie over deze workshop klik hier 

Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 
Waarschijnlijk pas weer na november er mogen nu geen educatieve trainingen worden 
gegeven 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Therapie en massage op afspraak 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Afspraak maken kan door een mail te sturen naar 
inezplaatsman@gmail.com 

Of bel/ app naar 06-29088180 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Voedingssupplementen en andere online producten 
 
3 verschillende opties om Vitaily te bestellen: 
Wanneer u op de link hiernaast klikt leest u wat de inhoud is van Vitaily 

Maandpakket: klik op Vitaily-basis-maand  voor slechts € 2,- per dag  1 boom / box 

Kwartaalpakket: klik op Vitaily-basis-kwartaal  voor slechts € 1,75 per dag  3 bomen / box 

Jaarpakket: klik op vitaily-basis-jaar  voor slechts € 1,50 per dag. 12 bomen / box 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/in-1-dag-je-vitaliteit-optimaliseren-180
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
mailto:inezplaatsman@gmail.com
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/vitaily
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-maand/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-kwartaal/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-jaar/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember


Unique Corona nieuwsbrief nummer 50 (15-11-2020) 
 

7 
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
ALOE VERA productlijn van LR 
Klik op de LR CATALOGUS om de catalogus te kunnen bekijken 
Klik op webshop van LR om uw bestellingen te kunnen plaatsen 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Vitaliteitscursus ONLINE te volgen bij Richard de Leth 
Voor meer informatie klik op vitaliteitsformule training 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Vitaliteit en gezondheid een boost geven door de adviezen na te leven uit het 
boek 
In 10 stappen je gezondheid in eigen hand 
Geef je lichaam de tools om zichzelf te herstellen 

 
Geschreven door Iñez Plaatsman 

 
Te bestellen bij Bol.Com. 
Of af te halen bij Unique Therapie  
 
 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/BE_nl_Coll012020%20%281%29.pdf
https://shop.lrworld.com/home/nl/nl?PHP=7ODPkSHlwApbvhuS7zHjIQ%3D%3D
https://oersterk.nu/online-training/vitaliteitsformule-training/ref/73/?campaign=verhoogjevitaliteitNU
https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=in+10+stappen+je+gezondheid&searchContext=media_all&appliedSearchContextId=&suggestFragment=in+10+stappen+je&adjustedSection=&originalSection=main&originalSearchContext=media_all&section=main&N=0&defaultSearchContext=media_all

