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Leuk dat je dit E-boek hebt gedownload en je immuunsysteem wilt gaan

versterken. In dit E-boek vind je daarvoor verschillende tips & lekkere

100% OERsterke recepten die in een handomdraai op tafel staan. 

Maaike Lommerse
Gespecialiseerd in hormonen, menstruatieklachten 

& ontspanning.

Ellen Abbringh
Zet de 40-plusser letterlijk en figuurlijk weer in beweging.

Linda Piso
Voor de werkgevers van Nederland.

Afvallen / Voeding (voor mens, hond en kat).

Ramona de Brock

Je lichaam voor elkaar is een specialist in preventieve leef- &

denkstijl.

Ellen Videler

Maak de reis naar een gezond en vitaal leven en wordt

weerbaar tegen moderne welvaartsziekten.

Peggy Kuipers

OERsterk op de werkvloer, met name voor bedrijven met sportieve

doelen.

Marieke Kalverda

Hannie Breeman
Begeleidt je naar een leven vol rust & balans.

Daarnaast stellen wij, master OERsterk coaches, ons graag aan je

voor en vertellen we je graag meer over onze passie:



Bart Goud
Specialist in voeding, beweging en ademhaling. Vanuit het

perspectief van ontwikkeling, menselijke anatomie en fysiologie.

Sabine Jansen
Specialist in moderne leef- en denkstijlcoaching met de natuur ter

preventie en behandeling van welvaartsziekten. 

Linda Putters
Jouw medicijn tegen diabetes type II.

Klassiek homeopaat & organisator van kruidenwandelingen.

Annet Ellenbroek

Begeleidt moeders naar hun meest vitale leven door de juiste kennis

en praktische adviezen die passen in het drukke gezinsleven.

Marije van der Veen

Begeleidt mensen van 60+ gezond en fit te blijven, d.w.z. het

aftakelingsproces stoppen.

Robert Bakker

Begeleidt eigenaar & paard. Op de pijlers voeding, ontspanning &

beweging ontmoeten mens & paard elkaar.

Marjan Broer

Emmy Vos
Begeleidt je volgens Klinische Neuro Psycho Immunologie zodat de

oorzaak van je klachten oplost en je klachten leert te voorkomen.

48-uurse retreats in de natuur voor mannelijke millenials die

vastlopen in het herstel van een burn-out.

Jeroen de Wit

Fenna Boeke
Geen apotheek maar leefstijlapotheek.



Maaike Lommerse
Gespecialiseerd in hormonen, menstruatieklachten 

& ontspanning.
Je hebt vast vragen over hoe jij je immuunsysteem kunt versterken en het heft

in eigen hand kunt nemen om jouw gezondheid te optimaliseren tijdens deze

bijzondere tijd vol uitdagingen. De stress neemt toe, want wat mag nu nog wel

en morgen misschien niet meer. En juist die stress maakt dat je immuunsysteem

zijn werk niet meer zo goed kan doen. Niet alleen je immuunsysteem heeft last

van de stress. Ook je hormonen doen het daar niet goed op. Zo raakt je hele

systeem uit balans.

Ik ben Maaike Lommerse, Master OERsterk coach en

gespecialiseerd in hormonen, menstruatieklachten

en ontspanning. Vanuit mijn studio YOU yoga

//coaching begeleid ik vrouwen naar een leven

waarin zij elke dag van de maand kunnen doen wat

zij fijn vinden.

TIP:

Ontspanning is een belangrijke sleutel om jouw systeem in balans te brengen én te

houden en daarmee jouw immuunsysteem te versterken. Op blote voeten lopen is een

makkelijke tool om jouw systeem tot rust te brengen en vanuit chaos weer de verbinding

te vinden met jezelf en de aarde. Loop thuis lekker op blote voeten en ik daag je uit om

tijdens een bos- of strandwandeling ook eens jouw schoenen uit te trekken. Yes, ook als

het herfstig weer is! En een bonustip: wrijf daarna je voeten in met een lekkere olie (kan

ook gewoon olijfolie zijn) of crème voor extra ontspanning.



2-3 gekookte rode bieten

250 gr frambozen (vers of ontdooid uit de vriezer)

Water, kokosmelk, amandelmelk of kokoswater

Snuf kaneel 

1 schep pompoenpiteiwitpoeder

Wat pompoenpitten en kokosrasp als garnering

Pak de blender of gebruik een staafmixer.

Maak de bietjes schoon en snij ze in stukjes. Doe dat in de blender.

Voeg de frambozen, kaneel, eiwitpoeder en wat vloeistof toe. Genoeg vloeistof zodat de

blender goed kan draaien, maar je geen waterige smoothie krijgt. 

Ga voor een dikte die je op kunt lepelen uit een kom. 

Blender alles door elkaar, giet het in een kom, 

Garneer met pompoenpitten en kokosrasp en eet smakelijk!

Om de ontspanning vast te houden en je immuunsysteem een boost te geven een

ontbijtrecept voor jou wat je de avond van te voren al kunt maken. Neem de tijd die je

daardoor ’s morgens overhoudt om in alle rust te genieten van je ontbijtje.

Smoothie met groente en fruit

Wat heb je nodig?

Aan de slag!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tot de garnering kun je deze smoothie een avond van te voren maken. Bewaar de smoothie

in de koelkast in een glazen bakje en schud hem om voor je hem gaat eten.

En je kunt natuurlijk variëren met groente en fruit: mango en spinazie, appel en wortel en

boerenkool en blauwe bessen. Wortel en boerenkool eerst even voorkoken, zodat de blender

het goed kan pureren.

Liefs, 

Maaike

Oersterk Hormooncoach // YOU

I @maaikelommerse_

W www.youyogaencoaching.nl

http://www.youyogaencoaching.nl/


2 uien 

2 tenen knoflook

Stukje gemberwortel

4 winterwortelen

Biologisch bouillonblokje

750 ml water

Kokosolie

Handje peterselie 

Snijd de ui in stukjes, 

Maak de wortel schoon en snijd in plakjes. 

Bak de ui in de kokosolie glazig en voeg knoflook en gember toe. 

Voeg de wortel toe en laat deze een paar minuten meebakken. 

Voeg het water toe en laat alles ongeveer tien minuten koken. 

Pureer de soep met een staafmixer. 

Voeg eventueel wat extra water toe. 

Dien de soep op en voeg een handje gesnipperde peterselie toe.

OERsterk ontstekingsremmend recept: Wortelsoep 

Ingrediënten:

 Bereiding:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ellen Abbringh

https://ellenabbringh.nl

Ellen Abbringh
Zet de 40-plusser letterlijk en 

figuurlijk weer in beweging.

TIP:

Gratis aangeboden: prachtige herfstnatuur

Beweeg (wandel, fiets, jog) dagelijks in het park, bos, de

duinen of je eigen woonwijk. Overal zijn de betoverende

kleuren van de natuur te bewonderen.  Bonus: je versterkt

geheel kosteloos je eigen immuunsysteem.

https://ellenabbringh.nl/
https://ellenabbringh.nl/
https://ellenabbringh.nl/


Hallo werkgevers van Nederland wij zijn LIN -Leefstijl Instituut Nederland-. Een van de

specialismes van LIN is het begeleiden van werknemers namens de werkgever. Waarom?

Ziekteverzuim: Jij hebt de regie maar er wringt iets, gedoe op de werkvloer. Met coaching

help ik werknemers om de regie over het leven te nemen door toename van vitaliteit en

energie. Met mijn open en directe manier van communiceren en betrokkenheid krijgen

werknemers in korte tijd inzicht in vitaliteit, fysiek- en mentaal functioneren. Zij verdienen het

en jij ook! (letterlijk) Minder verzuim is directe bedrijfswinst.

Linda Piso
Voor de werkgevers van Nederland.

'Vitaliteit lijkt een nieuw modewoord te worden. Wat houdt

vitaal zijn in?'

Jezelf vitaal voelen is een fijn gevoel, met dat gevoel wordt

onder andere je daadkracht versterkt en dat gun ik iedereen!

Met de coaching, workshops en trainingen van LIN bereik je

dat. Ik werk daarbij graag met de OERsterk methode. De

methode die je leven beter maakt.

Gelukkig kunnen we zelf werken aan het verhogen van onze vitaliteit. Ook als

leidinggevende kun je de vitaliteit van werknemers stimuleren. Wanneer jij je bewust bent

van jouw vitaliteit spreekt dit jouw werknemers ook aan. Dit proces is snel positief te

beïnvloeden.

Vitale mensen bruisen van energie en stralen dat uit. Zij kunnen negatieve ervaringen

positief ombuigen en zijn gemotiveerd waardoor ze gestelde doelen bereiken. Vitale

mensen voelen zich in het algemeen gezonder en gelukkiger dan minder vitale mensen. Zij

leveren ook een grotere bijdrage aan het bereiken van jouw bedrijfsdoelstellingen,

verzuimen minder en zijn zodoende gedreven medewerkers.

Als je dit leest dan is het wel heel aanlokkelijk om te zorgen dat je samen met je werknemers

behoort tot de categorie van vitale mensen.

Maak een afspraak, dan gaan wij elkaar binnenkort ontmoeten.

piso@zeelandnet.nl   

Leefstijlinstituutnederland.nl      

 06 28 30 15 20

Pssst….Wil je nog iets over mij weten? Lees dan door.

http://leefstijlinstituutnederland.nl/
http://leefstijlinstituutnederland.nl/


1 zoete aardappel

2 eetlepels Notenpasta naar keuze (eventueel pindakaas)

1 rijpe banaan in plakjes

1 rijpe avocado

2 handen blauwe bessen

Pompoenpitten, kokosrasp, pecannoten en andere pitten en zaden.

De zoete aardappel(s) op bakpapier op de bakplaat in de voorverwarmde oven op 160

graden, ongeveer 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van de grootte en van de lengte van

jouw ochtend activiteit.

Haal de zoete aardappel(s) uit de oven leg hem op je hand in een ovenwant. Snijd de

schil van de aardappel en de zoete aardappel bijna doormidden in de lente door. Knijp

de schil voorzichtig vast en laat de aardappel op een bord glijden en leg hem met de

openkant naar boven, 2 helften opengesneden maar nog aan elkaar.

We gaan de zoete aardappel aankleden.

De banaan en avocado in schijfjes erbovenop

De notenpasta hierover verdelen (neem meer bij een grote aardappel)

De blauwe bessen eroverheen

De noten pitten en zaden en kokosrasp daar overheen.

Mijn naam is Linda Piso. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het weekend start ik

steevast op vrijdagmiddag om dan (vaak samen met onze dochter Anouk) een heerlijke

maaltijd te bereiden. Iedereen mag een vriend of vriendin aan laten schuiven.

Op zaterdagmorgen ga ik verder met ‘opladen’ en meestal hardlopen. Zo af en toe pak ik

dan onderstaand recept als brunch. Omdat de aardappel uit dit recept eerst in de oven

gaat pak ik in tussentijd mijn beweging. Hoe langer je weg gaat, hoe lager je de

temperatuur van de oven zet �. Probeer het maar eens. Ga wandelen, hardlopen een

ronde met de hond, touwtjespringen, fietsen of wat je maar fijn vindt.

OERsterk weekend recept, zoete aardappel brunch.

Per persoon: 

Aan de slag!

Leg alle ingrediënten klaar voor gebruik. Gewassen en in juiste hoeveelheid.

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

Meer van dit? 

Kijk op www.leefstijlinstituutnederland.nl 

Maak een afspraak, dan gaan wij elkaar binnenkort ontmoeten.

piso@zeelandnet.nl      

06 28 30 15 20

http://leefstijlinstituutnederland.nl/
http://leefstijlinstituutnederland.nl/


Afvallen / Voeding (voor mens, hond en kat).

Als ervaringsdeskundige is het mijn missie om vrouwen met

obesitas te helpen om een gezonde leefstijl te creëren en

een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Ik leer je

de basis op het gebied van gezonde voeding, het belang

van regelmatig bewegen, ontspannen en de kracht van een

positieve mindset. Met deze stevige basis om gezond te

leven hoef je nooit meer op dieet.  Daarnaast heb ik veel

kennis over gezonde honden- en kattenvoeding.

TIP:

Gebruik een goed omega 3 supplement. Hiermee zorg je voor een optimale verhouding

tussen omega 6 en omega 3. Veel mensen hebben zonder dat ze het weten een tekort

aan omega 3. Dit wordt in verband gebracht met angst, depressie, ADHD, autisme,

laaggradige ontstekingen (zoals overgewicht en hielspoor), slaapproblemen, hart- en

vaatziekten en chronische vermoeidheid. Neem contact met mij op om het juiste

supplement uit te kiezen.

Ramona de Brock

1 flinke ui

2 cm gember

2 cm kurkuma

2 teentjes knoflook

Snij de ui, knoflook, gember en kurkuma (evt met handschoenen als je geen oranje

vingers wilt) in kleine stukjes en bak dit aan in de pan in 1 el mct kokosolie. 

Laat dit glazig worden en bak daarna de pompoen, wortel en zoete aardappel kort mee.

Zet het vuur laag en doe hier de kokosmelk bij en vul het af met water totdat de

groenten net onder water staan. 

Doe hier groentebouillon bij (ik gebruik altijd puur gedroogde kruidenbouillon) en laat

ong. 20 minuten koken, totdat de groenten gaat zijn. 

Pureer het daarna met de staafmixer of in een blender (ik vind de structuur in een

blender fijner)

 Breng het op smaak met peper en zout. 

OERsterke pompoensoep
Wat heb je nodig?

Aan de slag!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tip: eet je soep met een topping, op die manier kauw je op je soep en ben je sneller

verzadigd ;)

info@ramonadebrock.nl

W www.ramonadebrock.nl en www.hondjekoek.nl

1 el MCT kokosolie

1 flinke flespompoen

1 winterwortel

2 oranje zoete aardappels

Ca 200 ml kokosmelk

Water

Groentebouillon

Zout en peper

http://www.ramonadebrock.nl/
http://www.hondjekoek.nl/


Mijn idee is simpel...

Je lichaam voor elkaar voor een kwalitatief beter leven. 

Beter in je hoofd, beter in je vel én beter in je hart.

Het bedrijf ‘Je lichaam voor elkaar’ is een specialist in preventieve leef- en denkstijl met de

juiste kennis onder één dak. Werkt samen met het beste team aan experts binnen de

gezondheidsindustrie. 

Dit resulteert in een uniek en concreet plan voor een kwalitatief beter leven!

Het medicijn om het emotionele, lichamelijke of mentale

in jezelf te helen.

De kennis en de kracht om alles in harmonie en

evenwicht te brengen.

Rust en vrede in je hart bij stress (gemoedsrust in

balans).

Hulp en balsem voor je pijn als je zoekende of in nood

bent.

Lekkere gezonde en tasty recepten om dagelijks

gemakkelijk te bereiden.

Dan kan het receptenabonnement voor jou de oplossing

bieden. Het receptenabonnement van ‘Je Lichaam Voor

Elkaar’ biedt voor een vast bedrag per maand altijd het

juiste en beste recept voor een gezond en vitaal lichaam.

Het blauwdruk recepten abonnement bevat:

1.

2.

3.

4.

5.

TIP: 

GoFit-2021: Zorg goed voor jezelf.

Je hebt maar één lichaam, daar zul je het je hele leven mee moeten doen. Je mag er

dus goed voor zorgen! Je zorgt goed voor je lichaam met een goede denkstijl, leefstijl

en mindset. Hier hoort goed ontspannen, slapen, gezond eten en regelmatig bewegen

bij. De sleutel tot een goede lichamelijke gezondheid zit in de voeding die je tot je

neemt en hoe je in verbinding bent. Alles wat je binnen krijgt heeft effect op hoe je

jezelf voelt. Vindt je het moeilijk om goed voor jezelf te zorgen of weet je nog niet hoe je

dit aan kunt pakken?

Ellen Videler

Is jouw leven te veel afgedwaald van de prachtige blauwdruk waar het ooit mee begon?  

Samen met jou wil ik met de juiste denkwijze, leefstijl en mindset het plezier in je leven

terugbrengen. Het is jouw lichaam, maar ons project om jou weer volgens jouw prachtige

blauwdruk te laten leven. 

Wedden dat je dit veel eerder had willen ervaren?  

Maak nu een afspraak op de website van www.jelichaamvoorelkaar.nl

Voor een kwalitatief beter leven. 

http://www.jelichaamvoorelkaar.nl/


150 gram soepgroente 

30 gram tuinerwten (diepvries) 

1 sjalot (30 gram) 

½ bouillonblokje* 

300 ml water 

Paprikapoeder

Knoflookpoeder 

Zeezout en zwarte peper 

Extra vierge kokosolie

Snipper de sjalot. 

Verhit een eetlepel kokosolie in een (soep)pan en fruit de sjalot aan.

Voeg een snufje paprikapoeder en knoflookpoeder toe en bak 1 minuut mee. 

Voeg de soepgroente, de tuinerwten, het halve bouillonblokje en het water toe en breng

het geheel aan de kook. 

Laat circa 10 minuten pruttelen, totdat de groenten naar wens gaar zijn. 

Breng de soep op smaak met zeezout en zwarte peper.  

Heerlijk groentesoep recept 

Wat heb je nodig? (1 persoon)

Aan de slag!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*Kies voor biologische bouillonblokjes waar geen gist en E-nummers aan zijn toegevoegd.   

Tip: Eet deze soep als tussendoortje of als voorgerecht.  

Wil je het eten als lunch? Voeg dan 2 eieren of 100 gram kip of kabeljauw toe. 

Bon Appetite��



Maak de reis naar een gezond en vitaal leven 

en wordt weerbaar tegen moderne welvaartsziekten.

Peggy Kuipers

Ik heb enorm veel zin om jouw gids te zijn op reis naar een gezonde leefstijl. En ook sta

ik klaar om je bedrijf te begeleiden naar een vitale onderneming. Jij zult persoonlijk de

voordelen ervaren zoals meer energie en vitaliteit, meer ontspanning en minder stress.

En natuurlijk zal ook je gezin en je business profiteren als jij lekker in je vel zit. Voor je

bedrijf zijn vitale en energieke medewerkers van belang om je business gezond te

houden. Je investering betaalt zich terug door minder ziekteverzuim, minder zorgkosten,

betere prestaties, hogere creativiteit, meer motivatie en betrokkenheid.

Het is mijn missie om jou te laten ervaren hoe heerlijk

het voelt als jij in balans bent. En om een bijdrage te

leveren aan de preventieve gezondheidszorg door

bedrijven gezonder te maken en de voordelen te

laten ervaren van vitale en gezonde medewerkers.

We gaan samen aan de slag om nieuwe gewoontes

aan te leren, en dus blijvende gedragsverandering,

zodat jij je energiek en vitaal voelt.

Beweeg voldoende, minimaal 30 minuten per dag. Zet een timer zodat je elk half

uur 1 minuut beweegt (push-up, squat, plank)    

Eet minimaal 500 gram groenten per dag     

Ontspan voor je gaat slapen door een meditatie- of ademhalingsoefening en geen

schermpjes meer na 20:00u. (voorbeeld ademhalingsoefening: 4 seconden

inademen via de neus, 4 sec. vasthouden, 4 sec. uitademen via de mond, 4 sec.

vasthouden. Herhaal dit protocol 4x)

Drink veel water in 1 keer (start je dag met 2-3 glazen water, drink het water

lauwwarm eventueel met citroensap of een theelepel appelciderazijn)

TIPS:

We maken een persoonlijk programma en je krijgt inzicht en uitleg over processen in ons

lichaam zodat jij de tools en tips ook makkelijk kunt toepassen. Jij gaat ontdekken hoe

magisch ons lichaam en geest samenwerken en hoe alles met elkaar verbonden is, hoe je

oude patronen kunt doorbreken en vervangen door nieuwe gezonde gewoontes. 

Voor bedrijven worden workshops gegeven met diverse leefstijlmodules waar medewerkers

mee aan de slag kunnen. Het is mijn missie om de wereld mooier te maken en ik geloof dat

met de juiste zelfzorg, je ook goed voor een ander kan zorgen. Bedrijven die investeren in

gezonde medewerkers dragen bij aan een maatschappelijk betere wereld. En dit samen is

de positieve verandering die ik de wereld wil meegeven, voor nu en voor toekomstige

generaties.



5 dl amandelmelk of havermelk                      

1 eetlepel gemalen kurkuma                                 

1 theelepel gemalen kaneel                                

1 theelepel gemalen kardamom     

1 mespuntje vanillepoeder     

1 theelepel gemalen zwarte peper     

1 eetlepel kokosolie     

1 eetlepel honing

Verwarm de melk tot die handwarm is (37gr). Klop de overige ingrediënten erdoor en

drink de melk terwijl die nog lauw is.

Ontstekingsremmende gouden melk

Wat heb je nodig?

Aan de slag!

1.

Interesse om jouw bedrijf tot een vitale onderneming te maken? Klaar om jouw persoonlijke

reis naar een gezonde leefstijl te starten? Bel, mail of app mij voor meer informatie of

bezoek mijn website:

www.b-pure.nl                                   info@b-pure.nl                       tel. +31 (0)6 10449405

Geniet van je reis!

Peggy

http://www.b-pure.nl/
http://www.b-pure.nl/


OERsterk op de werkvloer, met name voor bedrijven met

sportieve doelen.

TIP:

Plan in je werkagenda ruimte om te bewegen. Zeker met

het thuiswerken zitten veel mensen heel lang achter het

scherm. Zet vooraf in de agenda vast elke dag een

aantal beweegmomenten. Ga bijvoorbeeld met één of

meerdere thuiswerkers in de buurt even lekker naar

buiten voor een lunchwandeling. Wanneer je dit op een

vast moment afspreekt is het makkelijker vol te houden.

Ga eerst wandelen en geniet daarna van een gezonde

lunch.

Marieke Kalverda

150 gram gemengde rauwe noten 

100 gram gemengde zaden

100 gram gemengd gedroogd fruit

Flinke hand kokossnippers

Eetlepel gesmolten kokosolie

Eetlepel koekkruiden 

Hak de noten grof en meng de droge ingredienten. 

Voeg de olie toe en roer even goed door. Verdeel dit mengsel over een bakplaat. 

Bak 20 minuten op 150 graden. Halverwege even omscheppen. 

Goed laten afkoelen en in weckpot bewaren. 

Snijd de appel en peer in stukjes en bak ongeveer 7 minuten 

Voeg indien gewenst aan het eind een klein schepje 

Serveer warm met een lepel kokosyoghurt en zanola. 

December Zanola

Wat heb je nodig?

Aan de slag!

1.

2.

3.

4.

Serveertip! Gebakken appels en peren met zanola:

Extra ingrediënten: Appel, Peer & Plantaardige yoghurt 

in koekenpan. 

honing toe. 

Meer weten?

www.mariekesgezondverstand.nl

http://www.mariekesgezondverstand.nl/


Het eindresultaat: een positieve mindset en bruisend van de levensenergie!

Wil jij dit ook? Stuur dan een mailtje naar: info@leefstijlpraktijkprana.nl 

PS: mijn website wordt momenteel gebouwd.

Ervaar je een enorme onrust? Ben je bang en voel je je onzeker in deze tijd? Door het hele

corona gebeuren is de situatie op je werk dusdanig veranderd dat je zoveel stress ervaart

dat je ’s nachts ligt te piekeren? Met als gevolg dat je overdag niet meer fatsoenlijk kunt

functioneren! Een burn-out ligt op de loer en dat wil je natuurlijk echt voorkomen!

Hannie Breeman
Voor een leven met rust & balans.

Tijd voor verandering! 

Tijd voor het doorbreken van patronen!

Mijn naam is Hannie Breeman en als Master OERsterk coach

help ik je graag weer op weg naar een leven met meer rust

en balans. Samen brengen we jouw knelpunten in kaart op

het gebied van voeding, beweging, mindset en ontspanning.

Je krijgt effectieve tools in handen waarmee je jouw eigen

patronen kunt doorbreken en beter met bepaalde situaties

om kunt gaan.

Plan een rustmomentje! 

Blaas negatieve gedachten weg! 

TIPS:

Een sterk immuunsysteem draait niet alleen om gezonde voeding en voldoende

beweging. Ontspannen is minstens zo belangrijk en dit vergeten we echter vaak. Je

merkt soms al dat je lontje wat korter wordt en je stress niveau alsmaar toeneemt,

waardoor je ook meer klachten zult ervaren. Voorkomen is beter dan genezen! 

Blok tijd in je agenda voor jezelf. Gewoon helemaal niets. Geen mobiel, tv of wat

dan ook. Gewoon heerlijk zitten met je ogen dicht. Let hierbij vooral op je

buikademhaling. Door je neus diep in en door je mond blaas je alle lucht weer uit.

Als er gedachten voorbij komen, benoem ze en focus je dan weer volledig op je

buikademhaling. 

Zodra je een negatieve gedachte hebt of voelt opkomen, blaas dan meteen bij de

constatering de gedachte uit. Als je merkt dat je adem opraakt dan een FFFFFFFF

laten klinken en eindig met een SSSSSSSS tot al je adem echt op is. Wacht dan een

paar tellen. Haal dan door je neus diep in en je mond weer uit. Als de negatieve

gedachte nog niet weg is, kun je dit herhalen.



2 kippenbouten

2 uien, fijn gesneden

1 el kokosolie

4 teentjes knoflook, geperst

2 cm verse gember, geschild en fijn gesneden

1 rode peper, fijn gesneden

1 zoete aardappel, geschild en in blokjes

1 blik tomatenblokjes

1 el gedroogde koriander

½ tl kurkuma

750 ml groente of kippen bouillon

5 el notenpasta*

Himalaya zout en peper naar smaak             

Kruid de kippenbouten met peper en zout en bak deze op middelhoog vuur in een

soeppan aan alle kanten kort aan in de kokosolie.

Haal de kip uit de pan (voeg evt. nog wat kokosolie toe) en bak de knoflook, rode peper

en gember even mee.

Draai het vuur lager en voeg de zoete aardappelblokjes, koriander, kurkuma,

tomatenblokjes, bouillon, notenpasta en kippenbouten toe.

Laat het geheel zachtjes pruttelen tot de kip en zoete aardappel gaar zijn.

Haal de kip weer uit de pan en trek het vlees met 2 vorken uit elkaar.

pureer de soep met een staafmixer.

Verdeel de soep over 4 soepkommen en garneer met het kippenvlees en ringetjes rode

peper. 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Strooi de noten uit over een met bakpapier

beklede bakplaat en doe er een klein beetje zout over. 

Rooster de noten in 10 min. Laat afkoelen. 

Doe ze in de keukenmachine en mix tot een pasta ontstaat

Afrikaanse notensoep (4 pers.)

Ingrediënten 

Aan de slag!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*Recept voor het maken van notenpasta:

Extra: 200 gr gemengde ongebrande noten en snufje Himalaya zout.  

1.

2.

3.



Spieren bevatten de energiefabriekjes van het lichaam, de mitochondriën zoals die

heten. Dit zijn orgaantjes in de cellen. Met meer spiermassa komen meer

mitochondriën. Op deze manier kunnen we meer verbranden en dus energieker zijn.

De productie van energie is niet volledige afhankelijk van de mitochondriën, maar het is

verre weg het meest efficiënt. 

Krachttraining is een goede manier om meer spiermassa te krijgen en meer

mitochondriën aan te maken. Vergeet bij krachttraining je armspieren niet. 

Tijdens de activiteit van onze spieren, tijdens bewegen en training, wordt onder andere

lactoferrine, immunoglobine en lysozyme afgegeven. Dit zijn stoffen die ons

beschermen tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en andere microben. Het

helpt het immuunsysteem en voorkomt soms de noodzaak om het immuunsysteem in te

schakelen met een ontstekingsreactie. Een reactie van het immuunsysteem is heftiger

en kost meer energie en voedingsstoffen. Activiteit van de spieren ondersteunt op die

manier het immuunsysteem. Je zou ook kunnen zeggen dat spieren een onderdeel zijn

van het immuunsysteem.

Nederland is Europees kampioen stilzitten. We hebben een groot probleem als het gaat

om bewegingsarmoe. Je zou kunnen zeggen dat het een pandemie is die al wat jaren

aan de gang is. Ondanks dat iedereen weet dat bewegen gezond is, noodzakelijk zelfs

voor een gezond lichaam en geest. Te weinig beweging en te veel stilzitten is niet het

zelfde. Als je heel de dag zit en s avonds intensief gaat sporten dan heb je misschien

wel intensief bewogen, maar nog steeds heel de dag gezeten. Dus zorg voor zit-

onderbrekingen.

Daarom is mijn hoofdtip: kom in beweging.

Bart Goud
Ik ben specialist in voeding, beweging en heb

een grote passie voor ademhaling. Ik bekijk dit

alles vanuit het perspectief van ontwikkeling,

menselijke anatomie en fysiologie.

TIP:

Beweging! 

Het klinkt logisch; iemand die voldoende beweegt en

traint heeft een gezondere leefstijl dan iemand die te

veel stil zit en meer vet heeft opgebouwd en spiermassa

is verloren. Maar hoe verhoudt dit zich tot onze

weerstand?

http://www.bartgoud.nl/


Witte kool ( Chinese of spitskool kan ook )

1,5% zout ( dat is 15 gram op 1 kilo kool )

Een weckpot

Een schaal om te kneden             

Snijd de kool in fijne reepjes. 

Doe de kool samen met het zout in een kom. 

Nu kan je gaan kneden. Je kneedt tot de kool zacht wordt en er een plasje vocht

ontstaat onder in de kom. 

Doe de kool in een weckpot. Als het goed is krijg je 1 kilo kool in een 1 liter pot.

Zorg voor een heel kleine ruimte met lucht bovenin maar niet te veel. 

Laat de pot in de kamer staan.

Na een week is de zuurkool klaar voor gebruik. 

Maak je eigen zuurkool

Zuurkool maken is kool laten fermenteren. Fermenteren is het bewerken van

voedingsproducten door bacteriën, gisten of schimmels. 

In dit geval door de melkzuurbacteriën.

Je hebt nodig:

Hoe maak je het:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TIP: Als je de zuurkool dan niet koud zet gaat het fermenteren door. En wordt de kool steeds

zuurder.

Meer weten?

www.bartgoud.nl

Doe aan krachttraining 2 keer per week: dit kan met gewichten, elastiek of

lichaamsgewicht

Cardio: hartslag verhogende activiteit van 75 % van je maximale kunnen, je mag

best zweten, voor 45 minuten zoals stevig doorwandelen, rennen of fietsen.

Voorkom lang stilzitten, want naast te weinig beweging is een andere probleem te

veel stilzitten. Zet een timer!   

Beweeg in de buitenlucht, zonlicht activeert het stikstof in onze huid en zorgt voor

de aanmaak van vitamine D3, dit heeft een rol in de immuunregulatie.

Concreet:      

http://www.bartgoud.nl/
http://www.bartgoud.nl/






Door te achterhalen waar deze verstoring is ontstaan en deze te herstellen, help je je

lichaam gezond te worden. Met alle voordelen die dat met zich meebrengt.

Heb je Diabetes Type 2 en voel je de noodzaak om nú aan je weerstand werken?

Met onderstaande adviezen maak je een goede start:

In mijn praktijk richt ik me speciaal op mensen met Diabetes Type 2 en op mensen die groot

risico lopen om dit te ontwikkelen, waaronder mensen met overgewicht.

Juist voor deze groep mensen is het belangrijk om aan hun weerstand te werken. Niet alleen

voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange.

Linda Putters
Heb je zelf Diabetes Type 2? 

Of ken je iemand die het heeft? Lees dan zeker even verder.

Ik werk hierbij graag met de OERsterk methode. Hierbij leer

je je bloedsuikerspiegel in balans te houden, zonder

medicijnen. Je lichaam is namelijk van nature in staat dit zelf

te reguleren. Door verschillende oorzaken kan deze regulatie

verstoord zijn geraakt, in een groot aantal gevallen door een

leefstijl die niet bijdraagt aan je gezondheid.

Houd je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk (met een glucosemeter krijg je goed

inzicht in de invloed die bepaalde voedingsmiddelen op je bloedsuikerspiegel

hebben)-             

Beweeg voldoende (schaf een stappenteller aan en zet minimaal 10.000 stappen

per dag)-              

Eet minimaal 500 gram groente per dag (hoe je dat doet lees je in de blog op mijn

website)-              

Beperk stress (dit heeft sowieso een negatieve invloed op je bloedsuikerspiegel)              

Ga de komende tijd een uur eerder naar bed dan je gewend bent (voldoende slaap

heeft te veel voordelen om hier allemaal te benoemen)

TIPS:



150- 200 gr makreelfilet   

2 eieren, gekookt en in plakjes      

1 bosui, in ringen      

150 gr gemengde sla     

75 gr witte kool, heel fijn geschaafd     

3 el augurk, gehakt     

1 el mosterd      

2 el olijfolie      

2 el rozijnen   

4 el pompoenpitten of gepelde hennepzaadjes          

Meng de witte kool, bosui, augurk en rozijnen met de olijfolie, mosterd en azijn en zet dit

even opzij.             

Fileer de makreel zelf of koop deze gefileerd.             

Verdeel de sla over twee borden en vervolgens het koolmengsel hier over.              

Tot slot verdeel je de makreel, het ei in plakjes en de zaden er over.

Neem je salade mee in een glazen pot met stevige sluiting. 

Bouw je salade op in gewicht. Dus eerst de kool, dan de vis en als laatste het ei, de sla

en de zaden.

MAKREELSALADE

Lunch voor 2 personen

Ingrediënten:

 Bereiding:

1.

2.

3.

4.

TIP: 

Eet smakelijk! 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK VAN VULLEN NAAR VOEDEN VERWIJS IK

JE GRAAG NAAR MIJN WEBSITE:

www.vanvullennaarvoeden.nl

Met gezonde groet,

Linda Putters

Tijdens het traject ‘STERKER DAN DIABETES’ werk ik met weekmenu’s. 

Graag deel ik 1 van mijn persoonlijke favorieten met je:

http://www.vanvullennaarvoeden.nl/


6 biologische eieren

4 kleine uien

4 middelgrote tomaten

Kleine theelepel cayennepeper

Kleine theelepel kurkuma 

Kruiden en zout naar smaak 

Roomboter om in te bakken

Een flinke hand brandneteltoppen 

Een handje smal weegbreeblad 

Een handje paardenbloemblad

Omelet met wilde groenten

Ingrediënten

Vers:

Eet smakelijk!

www.homeopathietubbergen.nl 

www.met-annet.nl

Klassiek homeopaat & Oersterk coach 

& Organisator van kruidenwandelingen.

Annet Ellenbroek

TIP:

Maak iedere dag een wandeling in de natuur.

Werkwijze:

Doe alle verse wilde groenten in een kom lauw

water met daarin een schepje Keltisch zeezout.

Snijd de uien in ringen, en fruit deze in een klont

roomboter.

Was de tomaten en snijd ze in blokjes van 1 cm.

Voeg de blokjes bij de uien in de pan. Zachtjes op

laten staan.

Snijd de gewassen wilde groenten en doe ze in een

kom. Voeg hier de eieren aan toe. Goed klutsen,

dan toevoegen in de pan bij de ui en tomaat.

Omelet zachtjes laten doorbakken.

Voeg de kruiden toe naar smaak. 

http://www.robertbakker.nl/
http://www.homeopathietubbergen.nl/
http://www.met-annet.nl/


Zorg goed voor de darmen, dan zorgen ze goed voor je kind

De bacteriën in de darmen (darmflora) spelen een hele grote rol bij de gezondheid van jouw

kind, nu en later in het leven. De darmbacteriën zijn een essentieel onderdeel van het

immuunsysteem. In de darmen komt het lichaam in contact met stoffen van 'de

buitenwereld'. Denk aan voeding, maar ook schadelijke virussen en bacteriën. De bacteriën

in de darmen bepalen welke stoffen goed zijn en welke onschadelijk gemaakt moeten

worden.

Rond de kleutertijd is de grove blauwdruk van het darmflora van jouw kind grotendeels

bepaald. Het is dus ontzettend belangrijk om tijdens de eerste jaren van je kindje  goed voor

de darmen te zorgen.

Marije van der Veen 
Ik help moeders met het creëren van hun meest 

vitale leven door de juiste kennis en praktische adviezen die

passen in het drukke gezinsleven.

Ik ben Marije van der Veen, trotse moeder van Jipp. Het is

mijn missie om kinderen de best mogelijke start te geven om

op te groeien tot gezonde en gelukkige mensen. Met

Vitamomz richt ik me op hun moeders, zodat zij het beste

voorbeeld voor hun kind kunnen zijn. Ik help moeders met het

creëren van hun meest vitale leven door de juiste kennis en

praktische adviezen die passen in het drukke gezinsleven. Ik

geloof dat je met de juiste kennis de beste keuzes voor jezelf

en je kind kan maken zonder afhankelijk te blijven van een

dieet of coach.

De vezels uit groenten zijn de belangrijkste voeding voor de goede bacteriën in de

darmen. Veel groente eten is dus hartstikke belangrijk. Probeer bij elke maaltijd iets

van groente toe te voegen. 

Doe je kind niet elke dag in bad. Van teveel hygiëne raakt de darmflora uit balans. 

Laat je kind lekker buiten spelen en vies worden. Hoe meer ze in aanraking komen

met bacteriën uit de natuur, hoe sterker de darmflora wordt.

Eet producten die goede bacteriën bevatten: bijvoorbeeld yoghurt, karnemelk en

zuurkool

TIPS:



1 zakje smoothiemix van Smoothie Rebels (150 gram)

200 ml amandelmelk (of kokosmelk)

3 eetlepels amandelmeel (voeg naar smaak meer toe voor de gewenste dikte)      

Garnering naar eigen smaak (fruit, nootjes, pitten)       

Doe de smoothiemix met de melk in de blender.

Laat even op temperatuur komen.

Voeg de amandelmeel toe en roer door elkaar.

Smoothie-pap

Ontbijt voor 2 personen

Ingrediënten:

 Bereiding:

1.

2.

3.

Als ik de groene variant (Smoothie Rebels The Green) gebruikt dan noem ik het monster-

pap. Succes gegarandeerd!

https://vitamomz.nl

Om zoveel mogelijk groente op een dag te eten is het slim om je niet

alleen te richten op de avondmaaltijd. Eerlijk is eerlijk, dan is het best

lastig om je kindje veel groente te laten eten. Probeer groente toe te

voegen bij elke maaltijd van de dag. Als je het verspreidt over de dag

dan zul je zien dat het heel goed haalbaar is.

https://vitamomz.nl/
https://vitamomz.nl/


Robert Bakker 
Mensen van 60+ helpen gezond en fit te blijven tot op hoge

leeftijd. D.w.z. het aftakelingsproces tackelen.

Tip om het immuunsysteem te verbeteren: Maak

goede slaap tot prioriteit nr. 1. Neem kennis van de 3

grootste slaapverstoorders door het gratis kleine

eBook te downloaden via www.robertbakker.nl.

TIP:

1 oranje pompoen

1 ui

2 teentjes knoflook

Kokosolie of roomboter

1 eetlepel mosterd 

groentebouillon, vers of via een blokje

1/2 bosje verse tijm of een beetje gedroogde tijm

1 sinaasappel

Naar eigen smaak zout en versgemalen peper   

Schil de pompoen (denk aan je vingers!); snijd de pompoen in parten net zoals bij een

meloen; verwijder alle pitten; snijd het vruchtvlees in blokjes van ca. 2 bij 2 cm.

Pel de ui en snipper deze; pel de knoflookteentjes en hak deze fijn.

Verhit de kokosolie of boter in een ruime pan; bak ca. 2 minuten de ui en voeg de

laatste halve minuut de knoflook toe; doe vervolgens de blokjes pompoen erbij en laat 5

minuten meebakken. (af en toe met een spatel omscheppen) Voeg de laatste minuut de

eetlepel mosterd toe en roer goed door; hierdoor wordt de mosterd ontzuurd.

Giet er zoveel groentebouillon bij tot de pompoen net onder het vocht staat.Voeg de

tijm toe en leg het deksel op de pan.Breng alles aan de kook en laat het geheel ca. 15

minuten langzaam garen; dus niet heftig laten koken, maar slechts matig laten borrelen.

Pureer de soep met een staafmixer (fijn of grof naar eigen smaak) en voeg het sap van

de sinaasappel toe. Indien je de soep te dik vindt, voeg nog wat groentebouillon toe.

Proef de soep en voeg eventueel naar eigen smaak nog zout en/of peper toe. 

Pompoensoep met tijm en sinaasappel 
Totaal ben je hier een half uurtje mee bezig

Hiervoor heb je het volgende nodig:

 Bereiding:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geniet van dit topgerecht!

http://www.robertbakker.nl/
http://www.robertbakker.nl/


Marjan Broer 
Mijn specialisme is de combinatie eigenaar en paard. Op de

pijlers voeding, ontspanning en beweging ontmoeten mens

en paard elkaar.

Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In mijn praktijk zie

ik veel verschillende problemen bij paarden. Een van de meest

voorkomende problemen is gedoe met de darmen. En daar

begint het toch! Gezonde darmen, gezond lichaam. Dit geldt

niet alleen voor de paarden maar ook voor de eigenaren.

Wordt het darmprobleem opgelost door goede voeding erin

en geen vulling, eventueel goede supplementen, aanpassing

in het voerschema, dan gebeuren er magische dingen, zoals

verdwijnen van huidproblemen, opbouw van spieren, een

goed lichaamsgewicht, een heldere geest, meer energie, een

vrolijker paard, enz. Als je met de eigenaar dit bespreekt, dan

is er heel vaak herkenning en de wil om ook bij zichzelf de

voeding te gaan aanpassen.

En niet alleen de voeding wordt aangepast, maar het gaat ook over hoe je omgaat met

ontspanning en beweging. Deze 2 elementen verdienen ook de aandacht. Een aanpassing

hierop is noodzakelijk om een optimaal resultaat te behalen.

In praktijk besteed ik hier veel aandacht aan!

www.equineplus.nl

http://www.robertbakker.nl/
http://www.equineplus.nl/


1 eetlepel kokosolie

4 plakjes knoflook, fijngehakt

400 gram broccolirijst

2 eieren

½ bosje peterseli blaadjes fijngehakt

150 gram champignons. In kwartjes of plakjes

150 gram cherrytomaatjes in kwarten

Groentekiemen

1 rijpe avocado

2 eetlepels mayonaise (zelfgemaakt)

Sap van ½ tot 1 limoen

Verwarm de kokosolie in een ruime koekenpan. Voeg de plakjes ontbijtspek toe en bak

ze uit. Hal het spek uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

Voeg de knoflook aan de pan toe en bak deze enkele seconden. Schep de broccolirijst

erdoor en bak deze in enkele minuten gaar.

Breek de eieren in de pan en roer deze door de  broccolirijst. Schep af en toe om tot de

eieren zijn gestold. Snijd intussen het gebakken ontbijtspek in kleine stukjes, Roer deze

samen met de peterselie door de rijst.

Verhit intussen ook voor de topping de koksolie in een tweede koekeenpan en bak hierin

de champignons gaar.

Zet het vuur onder beide pannen uit en maak de dressing. Halveer hiervoor de avocado

en verwijd de pit en de schil. Pureer de avocado met de mayonaise en het limoensap

met een staafmixer. Breng het op smaak met peper en zout. Regelmatig even proeven!       

Meng peper en zout naar smaak door de broccolirijst en verdeel met de champignons

en de cherrytomaatjes over 2 kommen. Bestrooi eventueel met de groentekiemen en

serveer met de avocadodressing.

Broccolibowl met romige avocadodressing
Ingrediënten

 Voor de topping:

Voor de dressing:

Bereiden:

Paarden kun je ook broccoli geven. Het is rijk aan vitamines en mineralen! De hele

broccoli kun je aan het paard geven. Broccoli voor paard en eigenaar!

TIP:

Ga met je paard regelmatig de natuur in, naar het bos of naar het strand. En wees je

bewust van de geuren, de kleuren, de wind, de zon en alle elementen die de natuur je

biedt. Maak er een snackwandeling van! Je paard laten zoeken wat er is aan kruiden,

takken, stengels, wortels, e.d. En zorg ervoor dat dit tot zijn dagelijkse rantsoen gaat

horen. En geniet samen van deze ontspannende wandeling! 

De drie pijlers worden gevoed: Voeding, Ontspanning en Beweging!



Orthomoleculaire therapie volgens de klinische Psycho-

Neuro- Immunologie, waarbij de oorzaak van klachten

behandeld wordt. En waarbij je door aanpassing van de

leefstijl klachten leert voorkomen.

Emmy Vos

TIP:

De huidige coronamaatregelen leiden tot steeds meer

stress. Stress leidt tot een steeds slechter werkend

immuunsysteem. Voorkom deze stress door tijd voor jezelf

te nemen. 

Plan momenten van niets doen in je agenda. 

En kijk selectief naar het nieuws.

200 gr. gerookte zalm

1 avocado in blokjes

handje veldsla

2 bos-uitjes in ringen gesneden

2 eetlepels olijven

Sesamzaadjes en dille

Olijfolie

Maak van de ingrediënten een kunstwerk op een bord en bestrooi dit met de

sesamzaadjes en de dille. Schenk er vervolgens een flinke scheut olijfolie overheen.

Zalm met avocado

Ingrediënten

Bereiden:

Meer weten?

https://res-novare.nl/

http://www.robertbakker.nl/
https://res-novare.nl/


Jeroen de Wit 
48-uurse retreats in de natuur voor mannelijke 

millenials die vastlopen in het herstel van een

 burn-out of richting een burn-out aan het glijden zijn.

TIP:

Besteedt aankomende zaterdag eens zonder

smartphone, tv, laptop en allerlei andere schermpjes. Zo

geef je je hoofd rust van allerlei prikkels & informatie.

2 banaan

4 eieren

Evt. 1el bruine rijsteiwitpoeder

1 tl kokosolie

Kokosrasp

Handje blauwe bessen & walnoten

1 tl Honing

Kaneel

Prak 2 bananen fijn en voeg toe aan een grote kom. 

Voeg 4 eieren toe aan de banaan en klop dit met een garde tot een glad beslag

Breng op smaak met 1tl kaneel en een snufje zout.

Verhit 2tl kokosolie in een pan op middelhoog vuur.

Schenk het beslag in de pan om kleine pannekoekjes te bakken. Keer om wanneer de

bovenkant is gestold.

Serveer met blauwe bes-sen en 1 handvol walnoten.

Bananenpannekoeken (2 pers.)
Simpel, maar enorm lekker om de dag mee te starten.

Ingrediënten:

Topping:

 Bereiding:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meer weten?

Download het gratis stappenplan Nooit Meer Moe >>>

Meer weten?

www.terugnaarjenatuur.nl

http://www.robertbakker.nl/
http://www.terugnaarjenatuur.nl/
http://www.terugnaarjenatuur.nl/
http://www.terugnaarjenatuur.nl/




http://www.deleefstijlapotheek.nl/

