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Geluk

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,
’t is hooguit ’n ballonnetje.

Toon Hermans

Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance

Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen! Dinsdagavonden!
Tijd: 19.30 – 21.30 uur. De bijdrage is € 5,-. Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of  06 – 10 91 03 91

&

Lezingen in Eelde-Paterswolde

Tijdstip: Woensdagavonden: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl

Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde
Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen
Aanmelden: via info@oervitaal.nl  of  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10. 

Houd onze nieuwsbrief van september in de gaten, daar komen alle nieuwe onderwerpen en data voor de 
nazomer en herfst in te staan!
Heb je verzoeken of suggesties voor een onderwerp, mail ons gerust op info@hetcentrumconfiance.nl, of 
info@oervitaal.nl, of spreek een bericht in op 050 – 5535129 en je wordt teruggebeld.
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Je gezondheid begint bij je darmen! Jolanda Dorenbos

De darmen, en daarbij ook de maag, zijn de buitengrens van je lichaam. 
En grenzen zijn er ter bescherming.
Alles wat van buiten via de mond je lichaam in komt is pas écht binnen
wanneer het opgenomen is via de darmen (darmwand) richting je
bloedbaan en via de bloedvaten naar de lever. Besef welk een 
belangrijke barrière darmen en maag dus zijn in de bescherming van
jouw eigen gezondheid.

Naast de darmen zijn ook jouw huid, neus, keel, ogen, oren, longen,
blaas, en voor de vrouw ook de vagina, de buitengrens. 
Deze slijmvliezen, die de bekleding zijn van de meeste van deze 
lichaamsonderdelen, zijn voor 80% onderdeel van je immuunsysteem!
Des te beter de conditie van deze fysieke buitengrens, des te beter je gezondheid én ook je stemming.

In principe zijn alle buikklachten, en elke wisseling in vorm, kleur, consistentie en geur van je ontlasting, een
teken van disbalans in je darm, in je darmflora en in je spijsvertering. 
Zelfs neerslachtigheid kan veroorzaakt worden door een probleem in de darm. In de volgende nieuwsbrief 
ga ik in op de neerslachtigheid komend uit de darmen.

De spijsvertering op orde hebben is een eerste voorwaarde
voor het hebben van een goede gezondheid!

Bij problemen als ‘het eten ligt me zwaar op de maag’ 
of ‘ik heb steeds maagzuur wat omhoog komt na het eten’
geeft je lichaam gek genoeg juist aan dat er een tekórt aan
maagzuur ervaren wordt.
Door het tekort aan maagzuur kan de eiwit- en vetvertering
minder goed, tot niet, plaatsvinden. Maagzuurtekort kan dan
leiden tot meer darmproblemen en ook kan het een
verandering van de darmflora geven.

Voor een goede werking van de maag, met voldoende
maagzuur, zijn mineralen van groot belang. Deze zitten vooral
in de groene groenten en de bladgroenten. 
Verder is er ook zink nodig, wat vooral in zee voedsel zit (vis,
schaal- en schelpdieren, zeewier en algen).

De darmen zijn gebaat bij voeding met voldoende eiwitten (eieren, kip, vis en noten) mét inname van de 
goede vetten (vette vis en eigeel) én daarnaast ruim voldoende groenten. 
Vooral de wortel- en knolgroenten kunnen de opbouw van de juiste darmflora ondersteunen. De vezels uit 
de groenten zijn de meest ideale vorm voor een goede darmwerking en goede darmflora. 
De vezels uit (volkoren) granen zijn hiervoor juist minder geschikt. 
De voedingsvezels uit granen (brood eters als de Nederlanders zijn) kunnen juist voor problemen zorgen. 
In de wetenschappelijke literatuur wordt dit steeds duidelijker.
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Daarnaast is ook het zelf trekken van een kippenbouillon een goede bron van de juiste bouwstenen.
Een kippenbouillon van een blokje levert niet de bouwstenen van collageen. Het collageen maakt dat de 
kippenbouillon bij het afkoelen dikker wordt. En collageen is van belang voor je bindweefsel, je darmen  
plus het geeft je een mooie elastische huid. 
In onderstaand recept, uit mijn boek ‘OERsterk eten’, zie je hoe eenvoudig het is om zelf  kippenbouillon 
te maken. Je krijgt ook meteen het recept van de visbouillon erbij!

Jolanda Dorenbos, kPNI Therapeut en Orthomoleculair diëtist.
06 – 5343 16 39 / info@oervitaal.nl
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Stilte meditatie …luister naar jezelf…

Met regelmatige meditatie versterk je  positieve emoties zoals vreugde, compassie en 'loving-kindness' 
(liefdevolle vriendelijkheid). Ook geeft het op de langere termijn een betere afstemming en coördinatie van
hersenprocessen en mede hierdoor een toename van alertheid, geheugen en concentratie.

Data: 8 juli, 5 augustus, 9 september, 14 oktober
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden

Elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment!
Voor bezinning en aandacht voor jezelf. Voor ademen, zijn en het leegmaken van je hoofd.
Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@online.nl. 
Gewoon binnenlopen op die avond mag ook … 

Leer in vrijheid je eigen pad ontdekken…. Annemarie Janssen

Onverwacht werd ik door een vriendin gevraagd of ik met haar mee wilde vliegen. Letterlijk!! 
Zonder twijfel zei ik ‘ja’ – wat een prachtige ervaring leek mij dat. We reden naar een klein vliegveld –
met een grasbaan – in de buurt van Stadskanaal. We haalden een klein sportvliegtuig met twee zitplaatsen 
uit de hangar, alle veiligheidschecks werden uitgevoerd om vervolgens naar de startbaan te rijden waar we 
toestemming vroegen om op te stijgen. De spanning steeg en ik voelde toch wel enige kriebels in mijn buik.
Toch altijd bijzonder dat een (klein) vliegtuig de lucht in gaat terwijl het enige honderden kilo’s weegt.

Inmiddels reden we op de startbaan en liet het vliegtuig de grond los. Het was helder weer en we hadden 
vanuit het vliegtuig een geweldig mooi uitzicht. Alle spanning viel weg en ik kon enorm genieten van al het 
weidse om mij heen. En kijkende naar dit mooie uitzicht, realiseerde ik mij dat ik ook deze ervaring in mijn 
coaching toepas! Het spannende moment aan de start om samen het coachtraject te beginnen en daarna 
vanuit een ander perspectief naar de verschillende situaties kijken. Zoals de boom die op de grond zo groot 
is en vanuit de lucht maar een klein groen stipje is en lijkt op de bomen van het spoorwegemplacement van
mijn neef. En ook de huizen zijn net speelgoedhuisjes. 
Hoe groot kan een mens zijn probleem soms ervaren – en hoe helpend kan het dan zijn om vanaf een 
afstand naar de situatie te krijgen?! En hoe verhoudt deze situatie zich tot de rest van de (levens)situatie? 

Patronen worden vanuit de lucht heel zichtbaar. De strakke structuren van de verdeling van de kavels van 
de boeren, de nuancering van de verschillende kleuren groen in deze vlakken en daarnaast ook de grillige 
kustlijn van de Waddenzee. Er is overzicht vanuit de lucht over de verschillende wegen – ik zag de N33 en 
N34 en ook de kleinere wegen in de dorpjes en tussen de boerderijen. En soms geen weg te bekennen. 

Vliegend in de lucht geeft je een veel breder overzicht dan dat je vanaf de grond kunt waarnemen. 
En ik voelde mij heel vrij om zo in de lucht boven de aarde rond te vliegen. 
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Welk pad zou ik willen kiezen? Of wil ik juist buiten de gebaande paden? Vragen die ik vaak tegenkom in 
mijn coaching.

In mijn coachpraktijk begeleid ik vooral mensen die op zoek zijn naar wat voor hen belangrijk is. 
Kinderen worden ouder – gaan bijvoorbeeld naar de middelbare school en er ontstaat meer ruimte voor 
jezelf. Hoe wil je hier dan inhoud aan geven? 
Of misschien heb je al (langere tijd) onvrede over je werk en wil je op zoek naar een andere invulling en 
ontdekken wat bij je past. Of wil je ‘gewoon’ voor jezelf op een rij zetten wat je doet en of dit nog past bij je
diepste verlangen. En welke verlangens en dromen heb je eigenlijk nog? 

Ik nodig je uit om op ontdekkingstocht te gaan! Ik reis graag met je mee. 
Meer informatie kun je vinden op mijn website www.verdwaalcoach.nl of via 06-394 222 23. 

Naast coach ben ik ook familieopsteller. 
Op 29 augustus verzorg ik samen met een collega opsteller een workshop familieopstellingen.
Waar?  In Surhuizum, van 19.00 – 22.00. 
Wat? Het is vooral een praktische avond waarin we 2 tot 3 vragen zullen opstellen om op 

deze manier de patronen die binnen jouw familiesysteem aanwezig zijn te ontdekken.
Wat brengt het je? Je krijgt inzicht op welke wijze deze patronen je belemmeren dan wel ondersteunen 

in jouw dagelijks leven.

If you want something you’ve never had
Then you have to do something you have never done!

Wees welkom in ons centrum, HETcentrum Confiance!
Namens het gehele team, Thea van Tuijl
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