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VIP op de Veluwe!

119
Wat is Nederland toch prachtig! 
Pharos Reizen van ANWB heeft een 
zeer aantrekkelijk arrangement voor u 
samengesteld, midden op de Veluwe! 
Lekker fi etsen en wandelen door de 
bossen! Of maakt u een uitstapje naar 
Paleis Het Loo of Nationaal Park De Hoge 
Veluwe? Bovendien geniet u tijdens 
dit arrangement van een heuse VIP-
behandeling. Kortom: 3 dagen heerlijk 
ontspannen!

Uw verblijf
U verblijft in Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh, een luxueus hotel dat prachtig 
is gelegen midden in de bossen.  Het hotel 
heeft vele faciliteiten, waaronder een wellnes-
scentrum, een grand café, een restaurant en 
een proefl okaal. Uw hotelkamer heeft een 
sfeervolle uitstraling en heeft een separaat zit- 
en slaapgedeelte. De inrichting is een mix tussen 
modern en klassiek.

Inbegrepen
• 2x overnachting in een suite
• 2x Bilderberg ontbijt
• 1x driegangendiner (2e avond) 
• op zaterdag een wandeling met de 
 boswachter 
• VIP-behandeling (o.a. lekkernijen en 
 fles wijn op de kamer, late check-
 out, om 17.00 uur) 
• gebruik zwembad, sauna en Turks 
 stoombad

Prijzen
01/11-31/12 129
01/01-01/04 119

Kinderkorting (bij 2 volbetalen-
den op de kamer)
Kids van 0 t/m 3 jaar: gratis
Kids van 4 t/m 11 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten 
Calamiteitenfonds.

3-daags arrangement
zoek & boekcode 36601

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 36601

heemstede - Stel je voor dat prins 
Friso door middel van vrije energie 
uit zijn coma kan worden gehaald 
en compleet kan herstellen. Mehran 
Keshe zegt dat hij via het Belgische 
koningspaar dit aanbod heeft gedaan 
aan het Nederlandse Koninklijk huis. 
Over een bijzondere lezing die adem-
loos wordt gevolgd door een kleine 
honderd bezoekers uit binnen en 
buitenland. Voor de meesten van hen 
is Keshe een genie.

door Ruud Vader

Iranees Keshe staat aan het hoofd 
van een internationale stichting, 
de Keshe Foundation. Die houdt 
zich bezig met wereldvrede, men-
selijk welzijn en andere uitdagin-
gen waarmee de moderne mens 
geconfronteerd wordt. De voorma-
lige zakenman en nu wetenschap-
per op het gebied van vrije energie, 
heeft universele principes ontwik-
keld waarmee hij kan helpen om 
de opwarming van de aarde tegen 
te gaan, om schone en goedkope 
energie op te wekken en een einde 
te maken aan schaarste van voed-
sel en water op de wereld. Als vol-
doende landen gaan meewerken 
aan de toepassing van de Keshe 
principes zal dat uiteindelijk resul-
teren in  wereldvrede, want de 
volkeren hoeven dan niet meer te 
strijden om schaarse grondstoffen. 
Iedereen heeft dan immers al van 
alles genoeg.

Dienstbaar
In Nederland wordt Keshe en zijn 
Foundation vertegenwoordigd 
door de stichting De Lezing in 
Voorhout. Op hun website staat: 
"Mehran Keshe, voor de één een 
dromer, voor de volgende een per-
soon die een mooiere toekomst 
voorspiegelt en voor de ander een 
man die zijn waarheid leeft in een 
wereld die zijn waarheid (nog) niet 
begrijpt."
De stuwende kracht achter DeLe-
zing.nl is Desiré Blok die een eigen 
praktijk heeft als holistisch thera-
peut en die, volgens haar website: 
"Is gaan beseffen dat een groter 
publiek kan profiteren van een 
breder begrip op het gebied van 
holistische therapie, natuurwetten 
en inzicht in je zelf. Ze is begonnen 
met het opzetten van een website 

en met het organiseren van lezin-
gen."
Terwijl ze daarmee bezig is reist 
Keshe zelf de hele wereld af om via 
ambassadeurs landen te bewegen 
tot medewerking aan zijn plan-
nen. Hij vertelt over meevallers en 
tegenvallers. In Canada overkwam 
het hem dat zijn apparatuur werd 
verzegeld en hij zelf op bevel van 
het staatshoofd het land werd uit-
gezet. De ambassadeur van een 
Afrikaans land benaderde hem om 
zijn patenten op vrije energie van 
hem te kopen. Keshe: "Dat hoeft 
niet, de patenten zijn al van u. Ik 
heb ze namelijk voor algemeen 
gebruik vrij gegeven."
Heeft Keshe geen last van tegen-
werking bij zijn missie, wil iemand 
uit de zaal weten. Keshe: "Nee, 
tegenwerking krijg je altijd als je 
met nieuwe revolutionaire uitvin-
dingen komt. Dat overkwam ook 
wetenschappers die in de middel-
eeuwen beweerden dat de aarde 

niet plat maar rond was. Ze werden 
verketterd, net zoals sommigen mij 
nu verketteren. Ik zit daar niet mee 
en heb er geen last van. Mijn taak 
op aarde is om dienstbaar te zijn en 
mijn inzichten uit te dragen. Daar 
ga ik gewoon mee door."

Coma
Plasma technologie kan, zegt 
Keshe, gebruikt worden om inhe-
rente krachten in een lichaam los 
te maken, zodat het van binnen 
uit kan herstellen van kwalen. Hij 
vertelt hoe hij een tijdje geleden 
in België een vrouw die al drie 
maanden in coma lag daaruit heeft 
kunnen halen: "Daarna had ik nog 
een week nodig om haar spieren 
en functioneren weer op gang te 
krijgen." Of hij dan misschien iets 
kan doen voor prins Friso, wil een 
bezoeker weten. Die werd op 17 
februari dit jaar bedolven door een 
lawine. Keshe: "Ik ben op de hoogte 
van de situatie van jullie prins en 
heb via het Belgische koningspaar 
aan het Nederlandse koningshuis 
aangeboden om te helpen. Dat is 
nu zes weken geleden, maar ik heb 
nog geen reactie gehad."
Veel van de beweringen van Keshe 
zijn voor deze krant niet te verifi-
eren. Maar dat geldt niet voor het 
aanbod via het Belgische konings-
huis, zodat we daar de vraag heb-
ben uitgezet of dit inderdaad door 
Keshe is gedaan. Na een paar dagen 
meldt het kabinet van het konings-
huis dat de Vorsten de heer Keshe 
inderdaad hebben gesproken. Ze 
hadden hem toevallig in een win-
kel ontmoet in de Ardennen. Maar 
het koninklijk paar vindt dat het 
niet aan hen is om te oordelen over 
zijn kwalificaties. Hun advies: "Als 
hij een voorstel wil doen moet 
hij dat rechtstreeks in Nederland 
doen."
Lezers die meer over en van Keshe 
willen weten kunnen zijn website 
bezoeken (www.keshefoundation.
org). Op 19 oktober geeft hij weer 
een lezing in Heemstede over 'Nieu-
we oplossingen voor de aardse pro-
blemen'. De lezing is in het Engels. 
Aanmelden kan via delezing.nl. x

Gezondheidstoepassingen van vrije
energie kunnen revolutionair zijn

Lezingen van Mehran Keshe in Heemstede

Mehran Keshe temidden van zijn Nederlandse team. Van links naar rechts Ries 
(techniek), Trix (vertaalster van de website en gastvrouw), Desiré Blok (stu-
wende kracht), Mehran Keshe en Henk (logistiek en administratie) (Foto: Ruud 
Vader).

heemstede - Eens in de drie jaar kent de 
Heemsteedse Kunstkring de Minerva-
cultuurprijs toe. Deze prijs is bedoeld 
als waardering en/of stimulans voor 
culturele prestaties en initiatieven in 
de gemeente Heemstede en bestaat 
uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Heemsteedse Kunstkring op 6 
januari 2013 zal de prijs voor de 
achtste keer worden uitgereikt. In 
1994 was de eerste winnaar beel-
dend kunstenaar en galeriehou-
der Willem Snitker. Daarna volg-
den de toenmalige dirigent van 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest  Iman Soeteman (1996), de 
artistiek directeur van het Oude 
Slot van destijds Juliska Kok (1998) 
en archivaris Hans Krol (2000). De 
namen van pianiste Mariana Izman 
(2003), de dirigent van het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede Bert 
Steinmann (2006) en componist en 
dirigent Cees Thissen (2009) maken 
de lijst van hen aan wie deze blijk 
van waardering tot nu toe ten deel 
is gevallen, compleet.
In aanmerking komen personen 
of organisaties die op enigerlei 
wijze door uitingen op het gebied 
van theater, muziek, literatuur en 
beeldende kunst  een bijzondere 
bijdrage aan het culturele leven in 
Heemstede hebben geleverd. Daar-
naast bedoelt deze prijs jongeren in 
Heemstede tot culturele uitingen 
te stimuleren, zodat nominaties 
van deze doelgroep eveneens met 
belangstelling tegemoet worden 
gezien.
Er is een commissie samengesteld 
die de voordracht voor de toeken-
ning van de Minerva-cultuurprijs 

2012 zal opstellen. In deze commis-
sie hebben zitting genomen Nera 
Otsen, oud-wethouder van cultuur 
in de gemeente Heemstede, Sjaak 
Struijf, directeur van Casca, waar-
onder Theater de Luifel ressor-
teert en Annelies van Bruinessen, 
bestuurslid van de Heemsteedse 
Kunstkring.
Suggesties voor kanshebbers op 
deze prijs zijn zeer welkom en kun-
nen tot 15 november 2012 worden 
ingediend. Het correspondentie-
adres van de Minervacommissie is 
Asterlaan 54, 2111 BJ in Aerden-
hout. E-mail: annelies@heemsteed-
sekunstkring.nl. x

Minerva-cultuurprijs 2012
Aanbevelingen van harte welkom

bennebroek - Groei & Bloei afde-
ling Bennebroek start op vrijdag 
19 oktober het seizoen 2012-2013 
met een diapresentatie van Cor 
van Gelderen, getiteld 'Kleur in de 
Herfst'. Cor van Gelderen van de 
PlantenTuin Esveld in Boskoop is 
een vurig pleitbezorger van onbe-
kende tuinjuweeltjes. De bekende 
Japanse esdoornverzameling in 
Boskoop, maar ook zijn fotorei-
zen voor de plantenboeken over 
Hydrangea, Acer en Viburnum, 
leverden hem de nodige inspira-
tie voor een verrassende verschei-
denheid aan planten die hij in zijn 
dialezing zal presenteren. Ook 
vertelt hij van alles over de toe-
passing van die planten. De avond 
wordt gehouden in Het Trefpunt 
van de Protestantse Kerk aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek, 
aanvang is 20.00 uur en de entree 
is gratis. x

Kleur in de Herfst

heemstede - Tot en met 27 oktober 
exposeren de volgende kunste-
naars bij galerie Het Kunstbedrijf: 
Ans Smits met realistische schil-
derijen, Hans van Haastert met 
beelden van hout, Jaap Nierop met 
artprints, Elly van den Eertwegh met 
abstracte schilderijen en Willem 
Wansum met popart. De galerie aan 
de Raadhuisstraat 56a in Heem-
stede is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur.
Zie ook www.hetkunstbedrijf.nl. x

Het Kunstbedrijf

(Publiciteitsfoto).


