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De ‘verrassende’ overeenkomst 
tussen bomen en mensen...

HET BELANG VAN MINERALEN 
VOOR DE GEZONDHEID
14 & 24 NOVEMBER 2019

BOMENCENTRUM NEDERLAND PRESENTS:
Een aantal keren per jaar gaan wĳ een samenwerking aan met partners om onze 
‘eigen’ events te presenteren. Op de ‘ActiviteitenKalender’ op onze website 
bomencentrumnederland.nl, treft u al deze voor iedereen toegankelĳke events aan.

JARDIN d’HIVERRE®
In het voorjaar van 2017 is op de terreinen van Bomencentrum Nederland in Baarn
de multifunctionele Jardin d’Hiverre geopend. Dit bĳzondere, in een zeer groene
omgeving gelegen gebouw, biedt plaats aan gezelschappen van 100-500 personen
binnen en 2.500 personen buiten en biedt tevens ruim 800 gratis Park-Eerplaatsen. 
Voor iedere bĳeenkomst of event maken wĳ voor u graag een maatprogramma met 
te allen tĳde exclusief gebruik. Kom en ervaar deze locatie met eigen ogen, waarin 
‘sustainability’ op vele fronten herkenbaar is.
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Hans Blokzĳl
Botanicus & groene ondernemer
Na zĳn studies aan de middelbare en hogere tuinbouwschool
en de landbouwuniversiteit in Wageningen gedurende de
70er jaren heeft Hans Blokzĳl zich vooral toegelegd op 
de botanie en het groene ondernemerschap. De goede 
ontwikkeling van bomen en planten wordt in belangrĳke mate
door hun standplaats en groeibepalende elementen en/of 
factoren bepaald.

Dat ook de vitaliteit, ouderdom en groei van bomen in 
belangrĳke mate wordt bepaald door mineralen is, volgens
Hans Blokzĳl, voor velen niet bekend. In de afgelopen 35 jaar
heeft Hans hier over vele honderden presentaties voor zowel
zware groen-professionals alsmede ‘groen’-geïnteresseerden
gegeven. 

mitochondria, zĳ zorgen voor de benodigde 
energie om te functioneren. Dus als de cellen 
voldoende mineralen krĳgen via de voeding dan
blĳven de tanden gespaard. Dan was mĳn 
doelstelling als tandarts verwezenlĳkt, goede 
mineralen sparen de tanden. Dat was een grote
ontdekking, maar nog groter was de ontdekking,
dat wanneer mĳn patiënten dus voldoende 
mineralen kregen de tanden gezond bleven. 
Nog veel meer effecten waren het gevolg en die
hadden van doen met de algemene gezondheid. 
Ook die werd beter en allerlei klachten verdwenen.
Veel is erover te vertellen, het hoe en waarom. 
In mĳn lezing over de mineralen ga ik hier veel 
dieper op in en wordt het duidelĳk hoe de 
mineralen een hoofdrol spelen in onze gezondheid.

Hans Beekmans
Tandarts & ondernemer
Door mĳn tandheelkundige nieuwsgierigheid en
de vraag hoe het nu zo kan zĳn dat 97% van de 
mensheid lĳdt aan een of andere tandheelkundige
ziekte, is mĳn research afgeweken van de gangbare
paden. Iets in het gebit moest ergens anders in het
lichaam harder nodig zĳn anders zou het daar niet
worden weggehaald. En dan heb ik het over de 
mineralen die in de tanden en in de botten rondom
de tanden zitten. Die mineralen zĳn zo hard nodig
in iedere cel en dan wel in een heel specifiek 
deel van de cel, het energieproductiecentrum, 
de mitochondria. 
Dankzĳ deze mitochondria kunnen de cellen 
werken. In iedere cel zitten minimaal 200 tot 2000

do 14 & zo 24 november 2019
Tĳdens twee symposia gaan Hans Beekmans en Hans Blokzĳl met elkaar in gesprek 
over hoe mineralen een hoofdrol spelen voor onze gezondheid en die van bomen.

Locatie: Jardin d'Hiverre, Bomencentrum Nederland in Baarn
Adres navigatie: Wildenburglaan. 
Gratis parkeren in ons ruime groene Park-Eerpark.

Entree: € 14,50 p.p. Contante betaling bij aankomst.
I.v.m. grote belangstelling vooraf aanmelden, zie de ‘Activiteitenkalender’ op: 

bomencentrumnederland.nl

Donderdag 14 november
19:00 uur:   Inloop
19:30 uur:   Welkomstwoord 
19:35 uur:   Presentatie Hans Blokzĳl
20:05 uur:   Vragen
20:20 uur:   Presentatie Hans Beekmans
20:40 uur:   Pauze
21:00 uur:   Presentatie Hans Beekmans
21:45 uur:   Vragen
22:00 uur:   Borrel en persoonlĳke vragen
23:00 uur:   Einde

Zondag 24 november
13:00 uur:   Inloop
13:30 uur:   Welkomstwoord 
13:35 uur:   Presentatie Hans Blokzĳl
14:05 uur:   Vragen
14:20 uur:   Presentatie Hans Beekmans
14:40 uur:   Pauze
15:00 uur:   Presentatie Hans Beekmans
15:45 uur:   Vragen
16:00 uur:   Borrel en persoonlĳke vragen
17:00 uur:   Einde

Programma’s


