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ROOSTERWIJZIGINGEN IN APRIL
Vanaf 1 april zijn we weer op dinsdag en donderdag

gesloten

tussen

In de maand april hebben we te maken met een aantal feestdagen waardoor er wat
roosterwijzigingen zijn.
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Het is al weer een tijdje geleden, maar ook in huis hadden we
een klein feestje.

Nico is 60 jaar geworden en heeft dat gewoon op de
sportschool in het klein gevierd. De spinningdocenten, Rolf en
Bianca, hadden zijn fiets en ‘vaste plek’ versierd. Dus dat werd
voor hem een hele feestelijke spinningles.
Nico van harte en nog vele sportieve spinningjaren.

Boek van de maand april

Laatste kans voor de zomer
100 dagen
Intermittent Living Challenge
Start ma 29 of di 20 april
Info:
Woensdag 17 of 24 april
om 18.30 uur
Het ongeneeslijke genezen
Vitamine C, de oplossing voor vele infectieziekten en
toxinen.
In het redactionele stukje verderop in de nieuwsbrief kun je
lezen dat o.a. vitamine C kan helpen om van je
voorjaarsmoeheid af kan komen. Echter vitamine C doet
nog veel meer. We hebben in een eerder schrijven al gezien
dat er voor elke binding van bindweefsel 1 molecule
vitamine C nodig is. Dit geldt dus ook voor onze
bloedvaten. Zoals ik al eerder te kennen heb gegeven is
cholesterol niet een boosdoener in onze bloedvaten, maar
een pleister op de wond. De ‘wond in het bloedvat’ die
veroorzaakt is door vooral vitamine C te kort. Denk maar
aan eens aan scheurbuik van vroeger. Maar vitamine C
doet nog veel meer. Dat alles is te lezen in het boek van
Thomas E.Levy

Dr. Thomas Levy, een cardioloog uit de USA, heeft dit baanbrekende boek geschreven om aan te tonen wat een
wonderen vitamine C kan verrichten. Dit boek is geschreven voor zowel de professional in de gezondheidszorg als
de particulier die geïnteresseerd is in zijn of haar gezondheid. Naarmate de lezer verder komt in dit boek, zal het
snel duidelijk worden dat veel van de originele onderzoeken zoals hier beschreven, voor het eerst 50 jaar geleden of

3

nog eerder werden uitgevoerd. Verscheidene onderzoekers en auteurs houden zich al ruim een eeuw bezig met het
schrijven over vitamine C, oftewel de 'anti-scheurbuik- factor'(noot Inez: ook bloedend tandvlees en spataderen is
een vorm van scheurbuik’). Vitamine C heeft bewezen zo'n fascinerende stof te zijn dat een grote hoeveelheid
onderzoek naar de effecten ervan al plaatsvond voordat het nauwkeurig chemisch geïsoleerd kon worden. De
gunstige effecten van vers fruit en verse groenten op de gezondheid van zowel mensen als proefdieren vereisten
geen exacte kennis van waar het hem in dat voedsel nu in zat, dat de algemene gezondheid zo geweldig
verbeterde. Dit boek beoogt veel meer dan alleen maar het bijeenbrengen van veel van het enorme onderzoeksmateriaal over vitamine C, infectieziekten en gifstoffen in één band. De algehele presentatie van de informatie over
vitamine C in dit boek wordt als tamelijk uniek ervaren.
Thomas E.Levy: Veel van de denkbeelden en informatie die in dit boek wordt aangedragen, zijn voortgekomen uit
mijn voortdurende doelstelling, een beter begrip te krijgen van de talrijke en niet weg te denken klinische
resultaten waarvan ik getuige was via het juiste gebruik van vitamine C. Het boek beschrijft ook nog veel meer
opmerkelijke successen die ik niet rechtstreeks heb aanschouwd, maar heb ontdekt in de bergen van gepubliceerde
resultaten over vitamine C of die mij door enkele van mijn collega's zijn gerapporteerd. Zulke resultaten blijven
hetzij onbekend, dan wel worden door de meeste conventionele medische beroeps-beoefenaars genegeerd. De
literatuur staat bol van onweerlegbare aanwijzingen dat vitamine C op unieke wijze de meest essentiële
voedingsstof voor het bereiken en onderhouden van een zo goed mogelijke gezondheid is, en tevens het middel van
eerste keus om een groot aantal van de meest voorkomende infectieziekten te genezen of effectief te behandelen.
Vitamine C is zeer aannemelijk de belangrijkste behandeling die de meeste patiënten met infecties, onafhankelijk
van de diagnose en de vraag of men al met andere behandelingen en geneesmiddelen is begonnen, moeten
krijgen. Hopelijk zal dit boek een belangrijke rol spelen in de 'ontdekking' dat vitamine C een ongelooflijk
belangrijke factor bij het handhaven en herstellen van menselijke wezens is.

Recept van de maand april
Bietencarpaccio met geitenkaas en walnoten
(bieten geeft ook weer extra vitamine C en B11)
Dit feestelijke gerecht is ideaal als voorgerecht wanneer je vegetariërs over de vloer hebt. Het staat
ook nog eens binnen een mum van tijd op tafel!
Carpaccio kennen we allemaal als bekend
Italiaans voorgerecht. Het komt
oorspronkelijk uit Venetië maar is
tegenwoordig in heel Europa geliefd. Het
originele recept bestaat uit dunne plakjes
runderlende met een bijpassende dressing.
Er zijn allerlei varianten op bedacht zoals
carpaccio van tonijn, zalm of kalfsvlees. Nu
vegetarisch en veganistisch eten steeds
bekender en algemener wordt is er op elk
vleesgerecht wel een plantaardig
alternatief bedacht. Zo ook wat betreft de
klassieke carpaccio.
In dit recept is het rundvlees vervangen door rode biet. Een zeer gezonde groente die in dit seizoen
spotgoedkoop in de winkels ligt. Je kunt kiezen voor rauwe bieten en deze zelf koken of de
voorgegaarde (in vacuüm verpakte) variant. In de wintermaanden zijn ook de sinaasappelen in het
seizoen, aangeleverd uit Spanje.
Het leuke van het rundvlees vervangen door rode biet is dat het vrijwel dezelfde kleur en structuur
heeft en daarom lijkt het gerecht erg op het origineel. Door andere smaken toe te voegen ontstaat
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er een lekkere variatie op de bekende carpaccio. Zo is de klassieke dressing vervangen door een
variant met rucola.

Recept als voorgerecht, voor 2 personen





2 grote rode bieten (gaar en geschild)
1 kleine sinaasappel (Vitamine C )
50 gram verse geitenkaas
2 handen walnoten
Voor de dressing:
 30 gram rucola + extra voor garnering
 Flinke scheut olijfolie
 Scheutje honing
 Wat citroensap (vitamine C ), peper en zout naar smaak
Bereidingswijze
Snijd de rode bieten in heel dunne plakjes. Met een dunschiller of scherp mes bijvoorbeeld.
Verspreid dit over twee borden. Pel de sinaasappel en snijd in stukjes. Leg samen met wat
verbrokkelde geitenkaas en de walnoten op de bieten. Mix (met een staafmixer of keukenmachine)
de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Proef en breng eventueel verder op smaak. Verdeel
over de opgemaakte borden. Maak als laatste af met nog wat blaadjes rucola.
Tips/variaties:
 Vervang de walnoten door pijnboompitten
 Gebruik partjes appel of peer, of een mix hiervan, in plaats van sinaasappel
 Liever geen geitenkaas? Blokjes gerookte tofu of tempé smaken ook lekker over dit gerecht.
Of strooi er wat extra walnoten over.

Steeds meer verbazing over werking BEMER
Inez is nu een half jaar bezig met werken met de BEMER. Steeds meer positieve geluiden over
de werking er van. De één moet iets meer geduld hebben voor er iets duidelijk waarneembaar
is de ander heeft direct effect. Bij acute problemen zoals een enkeldistorsie of een spierscheur
is het resultaat bijna direct waarneembaar. Maar zo heb ik ook positieve geluiden en vooral
verbazing meegemaakt van een klant dit vanwege zijn diabetesproblematiek bij de
Podotherapeut in het ziekenhuis langs moest voor controle. De podotherapeut was enorm
verbaasd hoe de benen van deze persoon waren opgeknapt. De resultaten zijn zeer divers.
BEMER is een fysische vasculaire therapie apparaat welke zowel curatief als preventief werkt
voor vele chronische aandoeningen.
Meer informatie over de werking van BEMER?
Eerst volgende informatiepresentatie is op donderdagavond 2 mei om 20.15 uur
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Aanbiedingen van de maand april
Product
YOR Supergreens
YOR Multi Vitamines
LR PRO Balance (Multi Mineralen)
LR Emergency SET
(een must in elk huishouden)
 Emergency Spray
 Concentrate
 Propolis Creme
o LR Mindmaster set
5 halen 4 betalen
o
o
o
o

van
€
€
€
€

49.50
57,50
33.00`
42.00

voor
€ 42,00
€ 48.75
€ 28.25
€ 32.50

€

70.00

€

60.00

Bestelformulieren liggen bij de balie

Bovenstaande kortingen zijn geldig t/m 30 april 2019

Uit ‘Rondje Koog’ april 2019
Ben jij HAPPY of SAD in de lente?
Heerlijk het is lente! De vogels fluiten, de kleuren schieten de grond uit met alle prachtige bloemen die
gaan bloeien, langere dagen met meer zonlicht. Ik vind het fantastisch!
Ja, ik kan echt genieten van de lente. Ik krijg altijd veel energie
en nieuwe ideeën. Voor mij is de lente steeds weer een teken
van nieuw leven, nieuw begin, nieuwe energie. Ik ben dan echt
HAPPINEZ (happy Inez ). Zo zou het met iedereen eigenlijk
moeten zijn. Echter niet iedereen voelt zich fitter als de lente
weer in het land is. Veel mensen klagen juist in deze periode
over lusteloosheid, zich somber en vermoeid voelen. Dit
kunnen tekenen zijn van wat we in de volksmond
voorjaarsmoeheid noemen, of ook wel lentemoeheid. Deze
mensen voelen zich alles behalve happy. In plaats daarvan
voelen ze zich - en zijn SAD.

Wat is voorjaarsvermoeidheid, SAD?
Sommige mensen vallen van de winterdepressie in de voorjaarsmoeheid. De medische term voor deze
verschijnselen is officieel: Seosonal Affective Disorder (SAD), in het Nederlands: Seizoen Afhankelijke
Depressie. Voorjaarsmoeheid ontstaat mogelijk door een groot gebrek aan vitamine, mineralen, beweging en
buitenactiviteiten. Vaak is de oorzaak van lentemoeheid dat het lichaam niet fit uit de winter is gekomen. De
oorzaak van de voorjaarsmoeheid moeten we daarom vaak in de winter zoeken. We krijgen te weinig
zonlicht en we bewegen veel minder. Ik hoor vaak in de winterperiode mensen zeggen dat ‘het weer niet
uitnodigt om naar buiten te gaan om te gaan bewegen, fietsen, wandelen’. En we blijven vervolgens lekker
thuis voor de buis hangen. Hierdoor heeft het lichaam minder mogelijkheden om afvalstoffen die
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geproduceerd worden af te voeren. Dit gebeurt namelijk juist door elke dag minimaal 30 minuten matig
intensief te bewegen. Maar ook vaker bewegen. Dus eigenlijk elk half uur even je billen van de stoel liften. Ik
heb het al eerder gezegd: ‘zitten is het nieuwe roken’. We leggen door te weinig beweging dus een soort
reserves aan afvalstoffen aan die nog in het lichaam zijn wanneer de lente nadert. Door te bewegen brengen
we ook de bloedcirculatie meer op gang wat ook helpt om de afvalstoffen te kunnen afvoeren. Dus om SAD
te voorkomen moeten we ook in de winterperiode in ieder geval blijven bewegen.

Wat zijn de kenmerken, signalen en symptomen van een voorjaarsmoeheid?







Concentratie problemen
Depressief voelen
Niet helder van geest zijn
Grote behoefte aan extra slaap
Nergens zin in hebben
(Vr)Eetbuien hebben, veel trek in koolhydraten en in
suiker
 Prikkelbaar, snel geïrriteerd en gefrustreerd zijn,
opvliegend
 Groot overheersend somber gevoel
 Uitzonderlijk groot gevoel van vermoeidheid
 Grote moeite om uit bed te komen
Al deze voorjaarsmoeheid symptomen en kenmerken verdwijnen niet als je “bijslaapt”

Tips tegen SAD
Een behandeling van voorjaarsmoeheid bestaat vooral uit het opnieuw fit maken van het lichaam waardoor
je meer energie krijgt. We moeten hier meestal wel wat geduld mee hebben. Dus niet forceren.
 eet verse groenten en fruit: vitaminen maken je sterker
 vermijd alcohol en tabak: je lichaam wordt er niet bepaald
fitter van
 drink meer water dan in de winter: je verbruikt meer energie
in de lente dus moet je het verloren vocht ook weer
aanvullen
 geniet van het mooie lenteweer maar rust op tijd uit
 bouw je lichaamsbeweging geleidelijk op: begin met een
wandeling, ga daarna pas verder met sport of fitness
 geniet van de gezonde buitenlucht, bij voorkeur op het
platteland of aan zee

Behandeling en preventie van voorjaarsmoeheid
Voedingssupplementen: in de vorm van een goede multivitamine en een multimineralencomplex.
Vroeger was het heel gebruikelijk dat voedsel in de herfst werd opgeslagen voor de winter. Opgeslagen
voedsel verliest per dag veel vitamine en mineralen. Zelfs nu, bevat ons voedsel tijdens de wintermaanden
minder vitaminen en mineralen. Het aanbod van groente en fruit is kleiner en soms gewoon niet te betalen.
Dat gaat allemaal ten koste van onze gezondheid. Ongemerkt bouwen we een enorm te kort van vitamine en
mineralen op tijdens de wintermaanden!
Voorjaarsmoeheid is een fenomeen dat tijd nodig zal hebben om geleidelijk aan te verdwijnen. Een beetje
geduld en doorzettingsvermogen is dus de boodschap. Maar je kan je lichaam ook een extra stootje in de
goeie richting kunt geven door jezelf een extra multivitamine en een multimineralencomplex te gunnen. Wil
je je snel fitter voelen, dan kan je bijvoorbeeld ook nog supplementen nemen die je hoeveelheid ijzer en
magnesium aanvullen. IJzersupplementen of preparaten met multivitaminen kunnen een boost betekenen
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voor je energieniveau's. Vooral ijzer speelt een belangrijke rol voor je energie, terwijl magnesium extra
voordelen oplevert voor de spieren.
Mijden van suiker
Ons voedsel is te geraffineerd. Boordevol witte suiker, maar bevat geen enkele vitamine, mineraal, vezel of
ander voedingsmiddel. Witte suiker is het lekkerste gif op aarde en maakt ons lijf grof gezegd: kapot!
Geraffineerd voedsel en witte suiker verwijderd uit ons lijf alle broodnodige mineralen, vitamine, enzymen,
alle essentiële bouwstenen, aminozuren, eigenlijk alles wat we nodig hebben om te kunnen functioneren.
Behalve dat veroorzaakt geraffineerd voedsel en witte suiker een enorm zuur en witte suiker is het
hoofdvoedsel van alle virussen (Griep), bacteriën (Verkoudheid) ... kortom: witte suiker vreet al onze energie
op, met als resultaat: een afschuwelijk gevoel van totale uitputting en oververmoeid zijn.
Kelp: Kelp, een zeeplant, is een vernuft plantje dat ons prima helpt de opgebouwde tekorten van vitamine en
mineralen tijdens de winter, doet opheffen!
Extra vitamine C suppleren
Naast tabletvorm zijn er ook extracten waarin vitamine C zit. Je mag overigens veel meer hebben dan de ADH
(aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) van 60-80 mg/dag. Deze hoeveelheid is namelijk net voldoende om
ernstige ziektes te voorkomen zoals scheurbuik. Het kan geen kwaad om in grammen te denken ipv
milligrammen. In het boek: ‘het ongeneeslijke genezen: vitamine C, de oplossing voor vele infectieziekten en
toxinen’ van Thomas E. Levy (arts en jurist) staat hier veel meer over beschreven.
Extra vitamine A in de winter
Bestrijden van Vitamine A tekorten tijdens de winter zijn redelijk makkelijk. Peen en worteltjes zitten vol met
deze vitamine, ze zijn betaalbaar tijdens de wintermaanden en altijd aanwezig. Stamppot peen en ui, verse
wortelsap, verse geraspte wortelsalade zijn slechts een paar voorbeelden van uitstekende voeding die zorgen
voor een optimale vitamine A toevoer.
Kom weer in beweging, hetzij rustig opbouwen
Gebrek aan beweging, gebrek aan vitamine en aan mineralen tijdens de winter is funest en is de grootste
veroorzaker van SAD!
Wilt u ook nooit meer last hebben van SAD en een SAD gevoel, maar net zo HAPPY de lente in als ik de
laatste jaren doe, zorg dan dus ook in de winterperiode voor voldoende beweging en gezonde voeding.
Waarschijnlijk kom je er dan niet onder uit om toch wat extra suppletie te nemen omdat onze voeding niet
meer volwaardig is. Ik doe dat in ieder geval wel, maar de keuze is aan u.
Inez Plaatsman
Toegewijd aan uw gezondheid
Unique Therapie; fysiotherapie, orthomoleculaire therapie, PNI
Unique Fitnesscentrum:

