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De winter is in aantocht …

Zachtmoedigheid
Wat doet de deugd zachtmoedigheid voor jou?
Deugden zijn onze essentie. Met onze deugden tonen we menselijkheid. Ze helpen ons om te bezinnen.
Reflectiekaarten met beschrijving over een specifieke deugd geven je de gelegenheid na te denken over
deze deugd, over de betekenis ervan voor jóu, op dit moment, in deze levensfase.
Deugden sturen je beslissingen, maken je bewust van belangrijke waarden en sturen, diep van binnenuit,
ook ons gedrag en onze ervaring.
Zachtmoedigheid is een tedere en liefhebbende houding tegenover mensen en de wereld rondom je.
Zachtmoedigheid komt vanuit een verlangen niets of niemand kwaad te doen.
Je hebt kracht nodig om een beroep te doen op de zelfbeheersing die zachtmoedigheid vraagt, vooral
wanneer je gekwetst of boos bent. Vriendelijk zijn voor jezelf helpt je gemakkelijker te vergeven en mild te
zijn voor anderen.
Zachtmoedigheid betekent wijs handelen, een zachte aanraking, een rustig gesprek en welwillende
gedachten. Tijd nemen voor vriendelijkheden voedt je ziel …

Stilte meditatie
Data: 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart
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 jezelf!
Voor innerlijke verwerking, bezinning en aandacht. Voor arriveren in jezelf en leegmaken van het hoofd.
Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@online.nl.
Gewoon binnenlopen op die avond mag ook …
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Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance
Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen! Dinsdagavonden.
De bijdrage is € 5,-. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of 06 – 10 91 03 91


28 november

Voeding en darmen bepalen gedrag of stemming!



Datum volgt!

EMDR traumatherapie, eenvoudig uitgelegd én niet alleen voor trauma
Op verzoek zal ik (Thea van Tuijl) later in de winter of het vroege voorjaar deze
lezing over EMDR herhalen. En dat doe ik met genoegen! Houd de volgende
nieuwbrief in de gaten voor de exacte datum.
En: dien gerust een verzoek in voor een lezing in 2018:
een lezing over NLP, over hartcoherentie ter vermindering van stress en
bevordering van je gezondheid, over EFT = emotion free technique of over
‘denkvoorkeuren en stress’, lezingen over voeding en orthomoleculaire
geneeskunde, over hóe klachten en ziektes kunnen ontstaan in ons lichaam!
We hebben veel te bieden.

Lezingen in Eelde-Paterswolde
Woensdag 15 november | Artrose
Wat is artrose eigenlijk.? Hoe ontstaat het?
Welke rol speelt voeding hierin? Hóe stijfheid en pijn te verminderen?!
 Bovenstaande lezing was succesvol en zat helemaal vol en zal i.v.m. de wachtlijst op korte termijn
herhaald gaan worden. Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Woensdag 13 december | Voeding en darmen bepalen gedrag en stemming
Voeding en voedingstekorten spelen een belangrijke rol bij ons gedrag en onze emoties. Agressief gedrag,
angstige gevoelens, teruggetrokken gedrag, neerslachtigheid, etc. zijn hier maar een paar voorbeelden van.
Realiseer je dat ons brein een grootverbruiker is van voedingsstoffen en dat goed functionerende darmen
en een stabiel brein een zegen zijn. Kom kennis opdoen!

Tijdstip:
Locatie:

19.00 – 21.00 uur
Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl
Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde

 Bovenstaande lezing zit helemaal vol en i.v.m. de wachtlijst zal deze ook op korte termijn herhaald
gaan worden. Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.
Deze lezing wordt óók op 28 november gegeven in HETcentrum Confiance (zie hierboven).
Kosten:
€ 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen
Aanmelden: via info@oervitaal.nl of assistentmail@ezorg.nl of 050 – 309 11 10.
Graag vermelden voor welke lezing en datum u zich opgeeft!
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Op de maandagavond
Hart en Handen, praktijk voor open verbinding
Ellen Joling
www.hartenhanden.nl
Jouw eigen trilling
Met stemvork, klankbuis en klankschaal kom je weer dichter bij je eigen klanken.
Kom ervaren wat muziek met jou doet!
Wanneer:
Tijd:
Opgeven:

maandagavond 22 januari: kosten € 7
we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 20.15 uur
jolingellen@gmail.com

Kennismakingssessies
Maak kennis met de therapie die ik geef. Natuurgeneeskundig en op het zelfhelende vermogen gebaseerd.
Massage, energetische therapie, hulp bij het aanboren van de wijsheid van het lichaam en terug naar de essentie,
zónder die verstorende lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten.
Maandagavond 8 januari is de eerste mogelijkheid hiervoor, start het nieuwe jaar goed voor jezelf!
Kosten: € 7. Opgeven kan telefonisch of per mail.

Wanneer:
Tijd:
Opgeven:

iedere 2e maandag van de maand: kosten € 7
het is nodig om een afspraak te maken en het duurt ongeveer 3 kwartier.

06 – 55 48 74 48 of jolingellen@gmail.com

‘De discipline van de spirituele krijger is zachtmoedigheid.
Wanneer je zachtmoedigheid op alle terreinen van het leven inpast,
heb je geweldloosheid en vrede bereikt.’
Radha Sahar, New Zealand
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Het is tijd voor Hutspot!
Een echt winterse maaltijd. Met de huidige weersomstandigheden echt comfort voedsel.
We kennen de hutspot als een stamppot van wortelen/peen, uien met aardaardappelen. En met klapstuk….. of
een sukadelap. Nu was de klapstuk niet mijn favoriet, vooral de
‘vellen en bellen’. Gelukkig kon ik mijn vader daar blij mee
maken :-).
Wist je dat in 1574 de hutspot gemaakt werd met …
Pastinaak. Jawel, de knolgroente die gebruikt werd (en wordt)
voor soepen en stamppotten. Samen met de winterpeen, ui en
pastinaak werd de hutspot gezien als een voedzame maaltijd,
die eenvoudig te maken was in één pan of ketel.
De hutspot heeft nu nog altijd een grote rol in de viering van
het Leidse Ontzet van 3 oktober van 1574.
Hoe is dit zo gekomen ...
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Leiden trouw
aan de Spaanse Koning Filips II. De Nederlandse opstandelingen
en de strenge beperkingen van de godsdienstvrijheid door de
Hertog van Alva, maakte dat Leiden in 1572 de kant van Willem van Oranje en de opstandelingen koos.
Eind oktober 1573 besloot de Hertog van Alva Leiden te belegeren om het weer onder Spaans gezag te krijgen.
De stad wist dat het belegerd zou worden dus hebben ze een flinke voedselvoorraad kunnen aanleggen om de
belegering te kunnen weerstaan. En met succes.
Het vertrek van de Spanjaarden, vanwege de slag op de Mookerheide tegen de opstandelingen, onderbrak het
beleg. Alleen voor de tweede belegering, ze waren er van op de hoogte, hebben ze geen voorraden aangelegd.
De omstandigheden in Leiden verslechterde snel. Er stierven 6.000 burgers uiteindelijk aan honger en aan de
pest. Door de Watergeuzen werden de dijken bij Rotterdam en Capelle aan de IJsel doorgestoken. Vanuit deze
plaatsen voerden de Watergeuzen naar Leiden.
De Spanjaarden vluchtten voor het hoge water en de stad was bevrijd. Door de honger was de bevolking op
zoek naar eten … Cornelis Joppenszoon, een weesjongen, vond in een verlaten Spaans kamp een grote ketel
hutspot en de mensen deed zich daar tegoed aan. De watergeuzen hadden haring en wittebrood meegenomen.
Vandaar ook de haring en wittebrood bij de viering van het Leids Ontzet.
De aardappel is pas via de Spanjaarden, vanuit Zuid-Amerika, in Europa verspreid. In Groningen groeien sinds
1640 aardappelen, in Amsterdam vanaf 1689. Pas in de 17 e en 18e eeuw is de aardappel echt een maaltijdonderdeel geworden. Lang werd de hutspot gemaakt van de inheemse plant, de pastinaak.
De traditionele hutspot, plus de andere stamppotten, van tegenwoordig krijgen een moderne
smaak. En ik moet zeggen, ook ik vind de traditionele stamppot soms saai van smaak. Ik breng
mijn hutspot met pastinaak op smaak met flink wat kerrie en rul gebakken gehakt.
Hier vind je het recept. (of typ: Oervitaal.nl/recepten/het-is-tijd-voor-hutspot/)
Jolanda Dorenbos, Orthomoleculair diëtist
& kPNI Therapeut
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