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DANK 
 
In de eerste plaats iedereen heel 
hartelijk dank voor de steun die ik heb 
gekregen tijdens de afwezigheid van 
Piet. Juist op dat moment kreeg ik te 
kampen met rugklachten, 
waarschijnlijk veroorzaakt door onze 
lieve viervoeter Milo die wanneer hij 
iets leuks ziet onderweg geen rekening 
met zijn vrouwtje houdt en met een 
ruk (aan de riem) plots een andere 
kant op wil. De hulp bestond van extra 
uurtjes lesgeven of barwerkzaam-
heden door personeel, tot 
vuilniszakken legen, afwassen en 
uitlaten van de hond etc etc. Anja had 
met de wandeling gelijk een leuk 
plaatje gemaakt. 

 
IJSPRET 
 

Piet heeft werkelijk genoten van zijn 2e reis 
naar Polen. Weer veel geleerd, maar vooral 

DE TOP GEHAALD. Dit jaar ook in het dal 
sneeuw en een temperatuur van -12°C. Maar 

het was echt prachtig weer wat ook mooie 
plaatjes gaf. Piet is voornemens om volgend 

jaar weer te gaan.  

Wie gaat er mee? 
 
Het vergt wel enige training vooraf. We gaan 
zowel in februari als in maart weer een 
Intermittent Living Cold workshop geven. Dat 
geeft een klein voorproefje voor wat Piet in 
Polen heeft doorstaan en wat u misschien 
volgend jaar ook gaat meemaken. Verderop in 
deze nieuwsbrief meer over deze workshop. 
 
Piet moest gelijk de eerste ochtend al in blote 
bast lopen en stukje op blote voeten door de 
sneeuw banjeren.  
 
 
 
 

 

Even oefenen op 
blote voeten 
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een prachtige wandeling naar de TOP en  
 
als toetje nog even een  
IJS en IJSKOUD bad 
 
 
 

 

Wat zijn die nou aan het doen? 
Uitrusten van de wandeling? Ademhalingsoefeningen? 

Mediteren? 



3 

Workshop Intermittent Living Cold  
 
Zoals hierboven al staat aangegeven gaan 
we een workshop geven om de koude de 
baas te worden. De  

INTERMITTENT LIVING COLD 

workshop. Een leuke vooral praktische 
workshop waarin de volgende 
onderdelen aan bod komen:  

- Ademhalingstechnieken 
o Wanneer en voor wie zijn de 

verschillende ademhalings-
technieken geschikt  

o Hoe kunnen we deze ademhalingstechnieken in het dagelijks leven toepassen  
- Mindset; 
o Mindfulness / meditatie  
o Voor alles wat we doen hebben we de juiste mindset nodig. Hoe kunnen we dat bereiken 

- Graduele blootstelling aan koude prikkels 
o Verschillende manieren van koude prikkels worden besproken en ervaren  
o Optioneel: wandelen in blote bast (topje of T-shirt voor de dames) en korte broek door 

Jagersplas. Ervaren hoe je zelf je lichaam warm kunt houden zonder (schaarse) kleding. 
Hiervoor is de juiste mindset en ademhalingstechniek van belang  

o Optioneel: duik in Jagersplas. Hiervoor is de juiste mindset en ademhalingstechniek van 
belang  

De technieken die we u op deze dag gaan leren zijn voor vele doeleinden te gebruiken.  

Daag jezelf daarom uit en doe mee! 
De kosten van € 52,50 zijn inclusief (OER) lunch. 
 
Er zijn 2 dagen om aan deze leuke IJSKOUDE dag mee te doen 
0 zondag 17 februari 2019 10.00 – 17.00 uur OF 
0 zondag 10 maart 2019i 10.00 – 17.00 uur 
 
Ik doe de betaling als volgt:  
Aankruisen op welke wijze u wenst te betalen 
 
0 Ik maak het cursusbedrag á € 52,50 over op NL42RABO0374160600 tnv  
  Fitnesscentrum Unique met de vermelding Workshop Intermittent Living 
0 Ik betaal contant aan de balie bij Fitnesscentrum Unique 
 
Naam : -------------------------------------------------------------------------------------------  
Adres : -------------------------------------------------------------------------------------------  
Postcode : -------------------------------------------------------------------------------------------  
Plaats : -------------------------------------------------------------------------------------------  
e-mailadres : -------------------------------------------------------------------------------------------  
Geboortedatum : -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Handtekening : -------------------------------------------------------------------------------------------  
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RECEPT VAN DE MAAND JANUARI 2019 
 

Kippensoep van oma 
 
Echte kippensoep is ouderwets lekker en gezond. Het wordt gemaakt van een soepkip, ui, prei, wortel, tijm, 
laurier, peterselie en selderij. Eerst trek je de bouillon, wat best wat tijd in beslag neemt want je laat het 3 
uur pruttelen. Daarna maak je de soep af. Die soepkip koop je niet in de supermarkt. Voor kippensoep 
gebruik je een soepkip en geen kipfilet, plofkip, bouten of andere kipstukken. Een soepkip is een oudere kip 
met wat taaier vlees maar met heel veel smaak omdat deze ook nog eens wat vetter is. Hup naar de poelier 
dus. 
Bij griep en verkoudheid 
Verse kippensoep schijnt ook nog eens te helpen bij griep en verkoudheid. Waarom dan? Even de techniek 
in. Het aminozuur cysteïne dat in kippenvlees zit werkt als antioxidant en zorgt ervoor dat giftige stoffen uit 
je lichaam verdwijnen. Een goede reiniging dus en goed voor je immuunsysteem. Wat doet het dan? Het 
verdunt slijm zodat je lichaam het verwijdert en dan meteen de virussen meeneemt. Omdat in kippensoep 
ook nog veel groenten zitten  en ze over het algemeen al ontstekingsremmend werken hebben knoflook en 
ui ook nog eens een antibacteriële werking. O ja, en kruidnagel die je toevoegt aan de soep werkt ook nog 
eens bacteriedodend. Dat dus….Ik zeg, meteen maken als je griep hebt! Vandaar natuurlijk de uitdrukking 
Kiplekker  
Nodig voor verse kippensoep 
 1 soepkip 
 3 liter water 
 1 ui 
 2 winterwortels. geschild 
 Laurierblaadjes 
 4 selderijstengels 
 Tijm 
 Platte peterselie en krulpeterselie 
 3 kruidnagels 
 25 gram zout 
 1 theelepel zwarte peperkorrels 
 2 stengels prei 
 Vermicelli 

Zo maak je verse kippensoep 
 Breng in een grote pan 3 liter water aan de kook 
 Snijd de ui, 1 wortel, 1 stengel selderij en 1 stengel prei in 

stukken 
 Als het water kookt voeg je toe: ui, wortel, selderij, prei, 

laurier, peterselie, krulpeterselie, tijm, zout, peperkorrels en de hele soepkip 
 Breng opnieuw aan de kook en laat zachtjes minstens 3 uur pruttelen 
 Na minstens 3 uur schep je de vetlaag van de soep haal je de kip eruit 
 Zeef de soep zodat je een mooie bouillon overhoudt 
 Snijd de 2e winterwortel. 1 stengel prei, 3 stengels selderij en nog extra peterselie fijn 
 Laat de groenten lekker koken in de bouillon en snijd ondertussen het kippenvlees van het bot 
 Doe het vlees en de vermicelli in de pan en laat alles nog lekker op temperatuur komen 

PS: om tijd te besparen om goede bouillon te trekken heeft Fitnesscentrum Unique tijdelijk (tot de 
voorraad strekt) zelfgemaakte supergoede kippenBOTTENbouillon en runderBOTTENbouillon. 
BOTTENbouillon is de nieuwe ‘groene smoothie’ (zie redactioneel stukje) 
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BOEK VAN DE MAAND JANUARI 2019 
 

 

Dodelijke leugens 
Artsen en patiënten misleid 
 

Ik heb me lange tijd boos gemaakt over de weg die de 
gezondheidszorg aan het bewandelen is. Onlangs nog een 
gesprek gehad in de sportschool aan de tafel met verschillende 
leden. Ik kon (kan) me soms behoorlijk opwinden over hoe er met 
onze gezondheid omgesprongen wordt. Gezondheid heeft 
tegenwoordig meer met geld en macht te maken dan 
daadwerkelijk met gezondheid. Gelukkig worden we zelf steeds 
bewuster en nemen niet meer klakkeloos aan wat ‘de witte jas’ 
ons voorschotelt aan adviezen en medicijnen. Ik zie het ook als 
mijn levensdoel om mensen bewust te maken van het feit dat we 
zelf veel meer kunnen (doen) om je eigen gezondheid weer een 
boost te geven.  
Mijn motto in verschillende cursussen en workshops is ook 

 
‘neem je gezondheid (weer) in eigen hand,  

gewoon omdat het kan!’ 
 
 
 

Dodelijke leugens is een boek dat eigenlijk in ieder gezin en in iedere artsenpraktijk thuishoort. Het 
verschaft namelijk elementaire en essentiële informatie over gezondheid. Informatie en belangrijke 
gegevens die bij de meeste artsen simpelweg onbekend zijn. Een arts is ook maar een mens, die niet 
alles kan weten. Naast essentiële kennis geeft het boek ook inzicht in hoe richtlijnen voor gezondheid 
worden gemanipuleerd! Als u ooit gedacht hebt dat u niet meer weet, wat u wel of juist niet geloven 
kunt/moet, welke aanbevelingen wel of niet juist zijn, dan is dit boek ook voor u een uitkomst; het 
verschaft duidelijkheid, daar waar duidelijkheid noodzakelijk en zeer gewenst is. In dit boek vindt u 
goed onderbouwd onderzoek naar misstanden in de gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en 
landbouwindustrie die uw gezondheid - en die van uw familie - serieus in gevaar brengt en/of kan 
brengen. Het boek beschrijft een opeenstapeling van voorvallen, die een bedreiging vormen voor de 
volksgezondheid, hoe deze bedreigingen konden ontstaan en waarom ze steeds vaker voorkomen. Het 
is geen toeval dat steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten 
en suikerziekte. Deze gevaarlijke situatie zorgt ervoor, naast alle persoonlijke ellende, dat de 
gezondheidszorg niet meer te betalen is.  
 

Hebt u zich ooit afgevraagd, waarom er steeds meer mensen kanker krijgen? Zonder dat u het wellicht 
doorhebt, loopt ook u een groot risico. Deze dreiging past in een horrorfilm, maar vindt nu en in het 
echte leven plaats. Misschien kent u zelfs een aantal van de slachtoffers. Dagelijks worden keiharde 
leugens gebruikt die ons ziek maken en houden - dodelijke leugens als we het niet overleven. Dit boek 
onthult de rauwe werkelijkheid. Het zal u wapenen tegen geknoei met uw gezondheid en geeft u 
oplossingen.  
 

""Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde 
misdaad van Professor Gotzsche, dat er toch ook niet om liegt. Van der Horst’s grote verdienste is 
echter niet alleen het ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat hij verricht heeft, maar dat hij ook 
steeds positieve alternatieven aangeeft. Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel."" 
Dokter H.C. Moolenburgh sr. 
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Uit ‘Rondje Koog’ 
 

NATUURLIJK NATUURLIJK  
Griep en verkoudheid heerst alom. Ook dit jaar weten velen de dans niet te ontspringen. Dit 
ondanks de vele griepprikken die zijn uitgedeeld aan onze bevolking.  
 
Griepprik, zin of onzin? 
Hierover zijn de meningen verdeeld. Veel Nederlanders krijgen in oktober van de huisarts een oproep voor 
een griepprik, welke mijns inziens een zeer onnatuurlijke manier is om de griep de baas te blijven. De brief 
gaat dan vergezeld van een foldertje van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat 
onder meer verkondigt: “De griepprik verkleint de kans op griep” en “Het is belangrijk dat u elk jaar de 
griepprik haalt.” Hoezo, subtiel angst inboezemen! 
Er is echter nog steeds geen sluitend bewijs of het wel zo wijs is om deze griepprik te halen. Het vaccineren 
blijft discutabel. U kunt hierover meer lezen in o.a. het boek ‘Dodelijke leugens’ met als ondertitel ‘artsen 
en patiënten misleid’ door C.F.van der Horst.  
Zoals u zult begrijpen ben ik meer voor een natuurlijke oplossing om weerstand te bieden tegen griep en 
verkoudheid.  
Hoe kunnen we ons immuunsysteem in de maanden met de R ondersteunen?  
- Levertraan: bevat jodium, fosfor, en vitamine A en D en is tevens een van de producten met het hoogste 
gehalte aan omega 3-vetzuren.  
- Vitamine D: deze vitamine verkleint de kans op verkoudheid en griep aanzienlijk. De dierlijke vitamine D3 
zit in vis, vlees en zuivel. De plantaardige D2 zit weer in paddenstoelen zoals shiitake en cantharel. Omdat 
we vitamine D3 verder voornamelijk zelf uit zonlicht maken via de huid, is het raadzaam om in de donkere 
wintermaanden (met de R) dit bij te suppleren.  
- Vlierbessen: een goede versterker van ons immuunsysteem. De zoete bloemschermen zijn 
weerstandverhogend en ideaal om bij griep en verkoudheid te drinken als thee. 
- Biologische groenten en fruit: deze bevatten over het algemeen meer quercetine en salvestrolen dan hun 
reguliere soortgenoten welke het immuunsysteem een behoorlijke boost geven  
- Mineraal zink; zink kan verkoudheden voorkomen en de duur van een virusinfectie verkorten. Zink zit met 
name in oesters, spinazie, rund- en lamvlees, sesamzaad, linzen, pompoenpitten, quinoa, cashewnoten, 
cacao, bonen en champignons  
- Knoflook: is een uitstekende verdrijver van de griep. De stof allicine in knoflook blijkt goed in staat om het 
immuunsysteem te verstevigen en griep en verkoudheid tegen te gaan. Mijn man (de kok in huis) gebruikt 
elke dag wel knoflook in ons eten. Ben ik daarom steeds minder vaak ziek? 

- Probiotica: uiteraard is een goede 
darmflora heel belangrijk voor een 
goed functionerend immuunsysteem. 
80% van je immuunsysteem bevindt 
zich immers in de darmen. Ik gebruik 
zelf 2x per jaar een pro-bioticum 
kuur. Steeds met verschillende 
bacteriefamilies. Ieder mens heeft 
zijn eigen darmflora welke mede 
bepaald welk voedsel goed voor je is. 
Hoe breder je darmbacteriën in je 
darmen des te meer voedsel je kan 
verdragen. Maar zeker na een anti-
bioticum raad ik mensen altijd aan 
ook weer een pro-bioticum te nemen 
om de darmen weer te herstellen. 
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Ook gefermenteerde voedingsproducten zoals kefir, zuurkool, augurken, olijven etc zijn goed om de flora 
een boost te geven.  
 
Nog 2 extra middelen om de griep en verkoudheid de baas te blijven uit grootmoeders tijd.  
Onze grootmoeders hadden een heel andere remedie tegen de griep en verkoudheid dan de huidige 
remedie, de griepprik. Juist! Ze gaven je kippensoep. Maar dan niet gewone kippensoep. Er kwam namelijk 
geen bouillonblokje vol met immuunsysteem ondermijnende E-nummers aan te pas. De bouillon moest wel 
getrokken worden uit de botten van de kip. Echte ouderwetse BOTTENbouillon dus. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft onlangs bewezen wat grootmoeder al lang wist.  
Een ‘bouillonblokje’ is niet het eerste waar je aan denkt als je het over superfoods hebt. Toch is echte 
botten bouillon, de nieuwe groene smoothie aan het worden. Want echte ouderwetse, langgetrokken 
bouillon bevat een unieke combinatie van mineralen, vetoplosbare vitamines en opbouwende eiwitten die 
via botten bouillon ook nog eens makkelijk opneembaar zijn voor ons lichaam. Krachtvoedsel voor je 
immuunsysteem en de beste manier om beschadigde darmen te herstellen. Ook Weston Price schreef hier 
al over in zijn boek, Voeding en fysieke degeneratie. 
BOTTENbouillon heeft veel voordelen en bevat: 
- Merg, wat een zeer compacte voedingsbron is. Het bestaat voor 51% uit gezond vet en voor 7% uit eiwit. 
Wilde dieren eten instinctief eerst de botten met het meeste merg.  
- Collageen en gelatine, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken tegen gewrichtspijn (Science. 

1993 Sep 24;261(5129):1727-30. Effects of oral administration of type II collagen on rheumatoid arthritis.) 
- Hyaluronzuur, wat van nature voorkomt als soort gel tussen je gewrichten om klappen op te kunnen 
vangen. 
- Chondroitine en glucosamine, die een belangrijk onderdeel zijn van de bindweefsel-matrix die ervoor zorgt 
dat gewrichten soepel zijn. Glucosamine wordt niet voor niets gebruikt door mensen met 
gewrichtsklachten. Zij zouden dus ook veel meer soepen, groenteschotels etc met BOTTENbouillon kunnen 
gebruiken.  
 

De natuur als natuurlijk 
medicijn.   
De natuur zit vol 
geneeskrachtige superfoods, 
net zoals de eerder genoemde 
vlierbes. Zo is de paardenbloem 
bv een goede detoxer. 
Brandnetel voor een hoge doses 
vitamine C welke weer goed is 
voor o.a. onze hart en 
bloedvaten. De natuur is ons 
echte medicijn. En elk seizoen 
kent zijn eigen medicinale 
planten die bij dat seizoen 
horen.  
   

uit PubMed 
 
Cistus Incanus een sterke plant die je immuumsysteem een enorme boost geeft. 
De Cistus Incanus plant blijkt een beter middel te zijn tegen de griep dan de steeds meer omstreden 
effectiviteit van de griepprik. Er is wetenschappelijk bewijs dat de Cistus Incanus helpt tegen virus infecties. 
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De antivirale werking geldt voor vele soorten virussen van HIV tot Ebola tot Marburg virussen. Dit staat o.a. 
in een publicatie in PubMed.  
Een thee of een extract (boordevol vitamine C en zink) van deze geneeskrachtige plant lijkt mij een goede 
optie om de griep en verkoudheid de baas te blijven. Liefst innemen ter preventie, want voorkomen is 
beter dan genezen toch? Dus tijdig aan de Cistus Incanus thee en/of –extract capsules.  
Hoe gaat u de strijd tegen de griep aan? Onnatuurlijk met een griepprik met al zijn bijwerkingen of wat mij 
betreft natuurlijk op een natuurlijke manier met een medicijn uit de natuur? 
 
Inez Plaatsman 
Toegewijd aan uw gezondheid 
Unique Therapie; fysiotherapie, orthomoleculaire therapie, PNI 
Unique Fitnesscentrum: 
 
 

NIEUWE VITRINE KASTEN 
 
U heeft ze ongetwijfeld al zien staan.  
We hebben nieuwe vitrine kasten met daarin verschillende producten: 

- LR producten voor de ‘binnenwereld’.  
o Vitaminen, mineralen, voedingssupplementen 
o Producten met verschillende thema’s zoals 

 Verbeteren van de darmflora 
 Verbeteren van de gewrichten 
 Verbeteren van de doorbloeding etc 

- LR producten voor de ‘buitenwereld’ 
o Badkamer benodigdheden 
o Verschillende huidproducten 
o Make-Up (doen we momenteel zelf nog niets mee, maar kunt u wel bestellen) 
o Verschillende parfums 

- Yorhealth Producten en Bonusan Producten voor de ‘binnen wereld\  
- Elke maand een kast met aanbiedingen van die maand 

Product van voor 

o Bottenbouillon (Superfood) op=op prijs €  9,00 

o Vitamine D3 (Bonusan) € 36,50 € 31,00 
o Probiotica Resilence (Bonusan)   € 49,50 € 42,00 
o Zinkmethionine (Bonusan) € 14,50 € 12,35 
o Probiotica (YOR Health) € 52,50 € 44,65 
o Krill /Omega 3 (Bonusan) € 38,85 € 30,50 
o Super Omega (LR) € 38,99 € 30,50 
o Pro12 Probiotica (LR) € 39,99 € 30,50 
o Cistus Incanus Thee (LR) € 16.99 € 14,45 
o Cistus Incanus Capsules (LR) € 38.99 € 30,50 

 
 

Bestelformulieren liggen bij de balie 

Bovenstaande kortingen zijn geldig 
t/m 28 februari 


