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Ondanks dat het najaar is,
valt er nog genoeg te scoren…
Het mag dan najaar zijn… de bomen kleuren mooi, de bladeren vallen en de
tuinen zijn op hun retour, zo ook alles wat in de vrije natuur groeit, maar
toch…
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Er is nog van alles te vinden: mooie brandnetels, jonge toppen van het kleefkruid, jonge
scheuten Japans duizendknoop, enkele madeliefjes en
paardenbloemen, maar van beide bloeiende planten zijn de
bladeren ook nog bruikbaar.
We zijn wel kieskeurig, dus gaan we voor mooie gave
exemplaren. Je zult versteld staan wat je nog aantreft als je er
echt op gaat letten!
Hier en daar een bloeiende dovenetel, jong zevenblad en nog
veel meer wilde groenten en kruiden zijn nog volop te vinden.
Kort geleden wandelde ik in Rijs (Gaasterland), samen met Jan
Pieter Balk en een aantal belangstellenden langs al dit schoons
in de Kruidenwei en een stukje bos.
Jan Pieter legt de nadruk op de geneeskrachtige kant van de
planten en ikzelf benader alles vanuit de keuken bekeken,
oftewel de culinaire kant.
We vullen elkaar prachtig aan en komend voorjaar zullen we
dit zeker weer op gezette tijden samen presenteren.
Jan Pieter wandelt door met belangstellenden de komende
maanden en ik pas even dus dit was hier mijn laatste wandeling
dit jaar.
Er komen studiegroepen bij en er mogen er door het hele land
verspreid nog meer ontstaan. Ook in België is dit mogelijk.
Studiegroep Oirsbeek met Lilian Schmitz als gastvrouw (zij
noemt de groep ‘Goudsbloem’) is zaterdag 17 oktober
enthousiast van start gegaan.
De eerste keer ben ik altijd aanwezig en laat ik mijn presentatie
zien.
Een leuke groep dames en heren was aanwezig bij Lilian en
Peter en men was zeer enthousiast om samen verder te gaan.
De volgende keer, zaterdag 28 november, staat binnen deze groep zuurkool maken op
de agenda.
Donderdag 5 november waren we in Woerden bij gastheer Geral Overbeek.
Alle groepen staan met diverse datums op de site vermeld.
Daar plaatsen we niet de onderwerpen bij. Wie een groep bezoekt weet wat er de keer
daarna op de agenda komt en wie interesse heeft mailt de gastvrouw of gastheer en zal
dan opgenomen worden in het mailbestand voor die specifieke groep.
Zo kun je ook van meerdere groepen de informatie krijgen, je zult niet de enige zijn die
besluit diverse groepen te bezoeken; dat hebben we al vaker meegemaakt met de al
langer draaiende groepen in Exmorra en Nederweert.
Even ontzenuwen…
Wat mij opvalt, is dat wie interesse heeft in het starten van een groep automatisch denkt
alles te moeten regelen en ergens specifiek kennis van moet hebben passend binnen de
onderwerpen.
Dat is niet aan de orde en sterker nog, verwachten wij niet.
Ben jij enthousiast en wil jij je huis of andere ruimte beschikbaar stellen voor een groep?
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Dan kun je geheel vrijblijvend de uitleg opvragen.
Want… een gezellige ruimte met een gezellige gastvrouw of
gastheer is het belangrijkste om te kunnen starten.
Wij bespreken dan samen de eerste datum en vervolgens
ga jij en wij deze datum promoten.
Daar komen geïnteresseerden op af en vanuit dit
groepje zal er van alles ontstaan.
Er is altijd wel iemand met interesse of zelfs een
uitgebreide kennis over de geneeskrachtige kant
van planten, weer iemand anders heeft al vaker
wandelingen georganiseerd langs wilde groenten
en kruiden of kokkerelt graag met deze
ingrediënten.
Zo kan iemand kennis hebben van tuinieren via
bijvoorbeeld Permacultuur, natuurlijke
verzorgingsproducten maken, of…
Er zijn zoveel onderwerpen die passen bij deze
groepen.
Jij als gastvrouw of gastheer ontvangt allen, doet ook
mee en dankzij jouw ruimte kan een groep bij elkaar
komen en samen deel je kennis.
Het basisbedrag is altijd 10 euro, een deel is voor de
gastvrouw of gastheer en een deel is altijd blijvend voor
Project7-blad.
Overige materiaalkosten als dat aan de orde is betalen we altijd aan de persoon die iets
heeft geregeld, maar uitsluitend tegen onkostenvergoeding; we delen kennis dus is het
geen businessmodel tijdens deze middagen.
Daarom kunnen we laagdrempelig deze mooie onderwerpen delen.
Het is heel belangrijk dat we al deze kennis niet verloren laten gaan maar ruimschoots
verspreiden.
En terugkijkend op twee jaar Exmorra en Nederweert kan ik niet anders zeggen deze
twee groepen niet meer te willen missen, want dat zijn mijn middagen om extra
vitamientjes te scoren oftewel je ontmoet gelijkgestemden en er zijn al diverse
onderwerpen voorbij gekomen die voor mij ook nieuw waren.
En het leuke is zuurkool maken hebben we in Nederweert gedaan met Berbie
Vleeshouwers als enthousiaste ‘presentator’, maar dit heb ik al herhaald in Exmorra en
voor Alkmaar stond het ook op de agenda afgelopen zondagmiddag 1 november.
Zo deel ik dit weer verder. Door het voor het eerst zelf in Nederweert (gezellig met de
groep) gemaakt te hebben, hebben wij thuis, na die bewuste zaterdagmiddag, voor
onszelf al diverse potten zuurkool bereid.
Met witte kool, maar ook met rode was het een succes.
En… ik durf te wedden dat ik dit niet thuis ondernomen zou hebben, er is altijd wel wat
en druk is het ook altijd maar omdat je de praktijk op een gezellige wijze samen uitvoert
is het een koud kunstje dit thuis te herhalen.
En Frank weet dit nu ook, want hij kan ragfijn snijden dus daar maak ik dankbaar
gebruik van 
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Zo is deze klus leuk om samen uit te voeren.
Dankzij de studiegroepen komt er hier geen
gekochte zuurkool meer in huis.
Maar het gaat niet alleen om zuurkool, er
is zoveel wat de revue passeert.
Samen kokkerellen is ook een
succesnummer en dan als afsluiting
gezellig eten. Het leuke is dat de
gesprekken onder het ‘werken’ ook
altijd gaan over onderwerpen die
betrekking hebben op gezondheid,
tuinieren, kokkerellen en de tips vliegen
over en weer over de tafel of het aanrecht
naar elkaar.
Elke groep draait minimaal eens in de twee
maanden, zesmaal per jaar.
Wie dit op maandelijkse basis wil ondernemen is daar vrij in.
Op 20 februari starten we in Brunssum bij Jacqueline Mehallaui.
Daarna draaien er drie groepen in Limburg met de kans dat er een vierde bij gaat
komen. Al zijn er 30 verdeeld over de provincie, deze groepen blijven redelijk klein qua
aantallen personen want het moet ook nog leuk zijn om samen wat te ondernemen en
daarnaast kent een ieder weer andere belangstellenden en de groepen draaien niet op
een zelfde middag.
Deze drie groepen in Limburg draaien toevallig wel allemaal op een zaterdagmiddag,
maar niet tegelijk.
Elke middag van de week is geschikt, Woerden gaat op donderdagmiddag draaien,
Exmorra draait ook op woensdagmiddag en Alkmaar op zondagmiddag.
Wie interesse heeft voor zichzelf, de informatie mag altijd met anderen gedeeld worden
nodigen we uit Marja Frederiks een mailtje te zenden waarin je om de uitleg van de
studiegroepen vraagt.
Als je na het lezen verder wilt gaan dan mail je dat wederom naar Marja en vervolgens
spreken jullie elkaar per telefoon en kan Marja uit eigen ervaring putten om je te
vertellen hoe alles verloopt. Marja draait al mee vanaf het begin in Exmorra en helpt nu
om deze eerste stappen met allen te doorlopen voor ik in beeld kom om de eerste
afspraak te maken.
Het mailadres van Marja: marja.studiegroepen@project7-blad.nl
Hieronder de link naar de site voor het overzicht tot heden met datums:
http://www.project7-blad.nl/page30.html
Tot zover de studiegroepen wat betreft extra uitleg omdat het dus absoluut niet
noodzakelijk is dat een gastvrouw of gastheer beslagen ten ijs komt qua kennis rond al
deze onderwerpen.
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Zet 20 personen in één ruimte en samen beheers je ongeveer alles, dat werkt ook zo bij
deze groepen. En we noemen het studiegroepen, maar het is
wel ongelofelijk gezellig en met gelijkgestemden
inspireer je elkaar.
Kokkerellen…
We gaan in Exmorra bij Centrum Wilgenhoeve
ook enkele zondagmiddagen plannen voor
wie zin heeft samen te kokkerellen met als
één van de ingrediënten de wilde groenten en
kruiden.
Deze middagen zijn voor iedereen die zin heeft
net zoals we de wandelingen op de agenda
plaatsen.
De eerste keer is gepland op zondagmiddag 13
december. Welkom vanaf 14.00 uur. We starten om 14.30 uur
met thee, maken kennis met elkaar en na ongeveer een uur gaan we de keuken in.
Samen bereiden we de maaltijd, deze middag staat in het teken van de Kerst.
Als afsluiting eten we uiteraard gezamenlijk.
Dit arrangement kost inclusief alles 25 euro.
Aanmelden is verplicht: Anneke@project7-blad.nl en je krijgt daarna nadere
informatie.
Lezingen…
De site van Project7-blad is uitgebreid met een tak lezingen.
Er zijn nu locaties waar op maandelijkse basis lezingen op de agenda staan wat ook
helemaal past bij de studiegroepen voor wie bepaalde onderwerpen meer uitgediept wil
beluisteren.
Deze oplossing is ontstaan nadat gebleken is dat de overname van Stichting Gezond
Verstand Avonden niet is verlopen zoals gewenst en alle locaties die nu op de site staan
zijn vrijwillig en op eigen verzoek bij ons terug gekomen.
Wij hebben nu meer hulp om alle taken uit te voeren en samen zijn we een nieuwe weg
ingeslagen.
We zullen ook enkele zondagmiddagen per jaar organiseren voor allen met
belangstelling, dan zal er een spreker komen om zijn of haar lezing te presenteren.
Wij zien de toekomst van Project7-blad zonnig tegemoet, samen zaaien we, inspireren
we anderen en alle veranderingen zullen op deze wijze sneller plaatsvinden, gewoon aan
de keukentafel, bij het aanrecht of in de tuin.
Oftewel, van hoger hand uit gezien malen de molens langzaam en vangen veel
tegenwind, wij gaan samen gestaag door!
We zijn uiteindelijk allemaal baas over onszelf en ook verantwoordelijk voor onszelf en
ons gezin.
Daarom is het delen van gezonde kennis meer dan belangrijk en daarom mogen er nog
meer studiegroepen komen en zo ook locaties om lezingen te presenteren.
Doe je mee?
Anneke
Gaasterland, 28 oktober 2015
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Studiegroep Goudsbloem in Oirsbeek van start
De eerste presentatie van Studiegroep Goudsbloem in Oirsbeek door
Anneke Bleeker van Project 7-blad heeft op een sfeervolle wijze vorm
gekregen.
Met veel verdiepende info over menige bloem, blad, stengel, wortel en kruid.
In woord en beeld wist Anneke de groep mee te nemen langs veel bekende en
onbekende planten, waarvan we ons de voedingswaarde en geneeskracht niet allemaal
bewust waren.

Met prachtig beeldmateriaal: ingrediënten en complete maaltijden als geheel vrolijk
samengesteld uit (gedeeltelijk) de vrij te plukken schoonheid van Moeder Natuur.
Interessante informatie waaronder ook aandacht voor de zogenaamde Boviswaarde van
onze voeding. Het belang van goede voeding voor huid en haar, baking soda (natriumbicarbonaat) zonder toevoegingen en de betere weckpot.

Van straling van een magnetron waarvan de stekker is uitgetrokken tot een heksenketel
als optimale warmtebron. Ook passeerden de kankerverwekkende teflon in pannen en
afvallig brouwsel van geurloos kokosvet de revue. Genoeg uitdaging voor ons als
studiegroep om samen verder te gaan ontdekken.
Zaterdag 28 november staat – naast onderling beter kennis maken met elkaar en delen
wat mogelijk ieders inbreng in de studiegroep kan zijn – zelf zuurkool maken op de
agenda.
Met kennis over zuurkool en voedingswaarde, recepten en manier van bereiden.
Zaterdag 16 januari 2016 is de eerste studiemiddag van het nieuwe jaar. Verdere data
en invulling programma volgen.
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Anneke en Frank, heel hartelijk dank voor jullie initiatief en de komst van uiterst noord
naar puntje zuid van Nederland.
Lilian Schmitz
lilian@goudsbloem.eu
www.goudsbloem.eu

Thee van verse kruiden...
Citroengeranium, duizendblad en munt waren de ingrediënten voor deze verse thee.

Als het water heeft gekookt altijd laten afkoelen tot zeker 90 graden, ook wanneer je
gedroogde kruiden gebruikt. De thee slaat anders dood en dat is zonde, dan komt de
smaak niet tot zijn recht en alles wat beschadigd is kan ons niet dienen.
Je kunt zelf veel verschillende theevarianten bedenken als je daar een beetje aardigheid
in hebt.
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Het ketogeen kokosvoedingspatroon
Bruce Fife is natuurarts, schrijver, spreker en
gediplomeerd voedingsdeskundige. Hij heeft meer dan
twintig boeken geschreven. De meeste over kokosvet.
Zodoende wordt er ook wel naar hem verwezen als de
Kokosnootgoeroe en noemen velen hem respectvol
dokter Coconut.
In dit boek ontdek je o.a.:
 Waarom je vet nodig hebt om vet kwijt te raken.
 Hoe je af kunt vallen zonder honger te krijgen of
je ellendig te voelen.
 Hoe je eetbuien kunt voorkomen.
 Welke vetten goed zijn voor je gezondheid en
welke niet (laat je verrassen!).
 Hoe je je schildklierwerking kunt herstellen.
 Hoe je op je ideale gewicht kunt komen en
blijven.
 Welke voedingsmiddelen je echt moet vermijden.
Je kunt genieten van machtige, volvette voeding zonder
calorieën te hoeven tellen of honger te lijden. Het
geheim is een vetrijk, ketogeen voedingspatroon. Ons
lichaam heeft vet nodig voor een optimale gezondheid
en om op een veilige en natuurlijke manier af te vallen.
Vetarme diëten zijn in de afgelopen vijftig jaar heel sterk gepromoot, en we zijn nu
dikker dan ooit. Er is duidelijk iets mis met de vetarme benadering van afslanken. Er
bestaat een betere oplossing voor de obesitasepidemie, en die oplossing is het Ketogeen
Kokosvoedingspatroon.
In dit boek worden veel mythen en misvattingen over vet en afslanken aan de kaak
gesteld en wordt uitgelegd waarom vetarme diëten niet werken. Onthuld wordt het
allernieuwste toponderzoek naar een van 's werelds opwindendste afslankhulpmiddelen – kokosolie – en hoe je dat kunt gebruiken om je stofwisseling te versterken, je
energie te verhogen, je schildklierwerking te verbeteren en onwenselijk gewicht kwijt te
raken.
Dit revolutionaire afslankprogramma is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je zowel
slank als gezond blijft door het eten van gezonde, natuurlijke voedingsmiddelen en
vetten. Met groot succes heeft het mensen geholpen die leden aan zwaarlijvigheid,
diabetes en hart- en vaatziekten, een traag werkende schildklier, chronische
vermoeidheid, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en vele andere
aandoeningen.
Uitgegeven door
ISBN-nummer

: www.succesboeken.nl
: 9789079872886

Wil je het boek bestellen? Klik dan eenvoudig op de foto hierboven.
Je wordt dan doorgelinkt naar de website van Succesboeken.
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Plant van de maand... Veldkers...
De veldkers duikt nu ook weer overal op...
Veldkers, mooie jonge plantjes in overvloed.

Overal waar we hier kijken zie je deze heerlijkheid verschijnen.
Afgelopen zomer uitgezaaid door zijn voorgangers.
Veldkers is familie van de tuinkers en de waterkers, maar ook van de kool, mosterd en
nog veel meer aanverwante soorten, vallend onder de kruisbloemigen-familie.
(Bloempjes bestaan uit vier bloemblaadjes kruislings tegenover elkaar.)
Veldkers bevat o.a. vitamine C en smaakt heerlijk bij 'van alles en nog wat'.
In sauzen, soepen, salades, kruidenboter, zomaar los bij de maaltijd, kortom: geniet van
de veldkers als je deze in je buurt tegenkomt.

Het is smakelijker dan de gekochte tuinkers, het 'neefje' van de veldkers.
Vers verwerken, niet meekoken; het kan wel op het laatst toegevoegd worden aan een
warme maaltijd.
Een plantje met power!
Tot de vorst kun je nog volop genieten van veel eetbare planten en velen hebben een
tweede groei, bloei of zien er stralend uit met nieuwe groeitoppen.
De veldkers doet hier dapper aan mee, jonge plantjes bij de vleet, hier wel althans.
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Zondag 25 oktober was geweldig!
Het was een feestje op zondag 25 oktober!
Het weer werkte op alle fronten mee, alle aanwezigen hadden er duidelijk zin in en wij
hebben ook genoten.
Ik was uitgenodigd door beide heren, Richard van Pelt en Léon Stam, om naar Wateren,
onder Appelscha te komen, naar natuurgebied 'De Ganzenpoel'.
Richard is de eigenaar van ‘Vlees van de woeste grond’ en Léon en Eugénie van ‘Oma
serveert’.
Via Facebook is ons contact ontstaan, Richard zag waar wij mee bezig zijn ten aanzien
van de eetbare gewassen en dat was aanleiding om contact te krijgen.
Het idee was samen een keer iets te ondernemen en zo bracht Richard Léon op mijn
paadje en na verloop van tijd kreeg ik de uitnodiging voor deze mooie zondag.

Tijdens de wandeling in het natuurgebied naar de Schotse Hooglanders kreeg ik de kans
het één en ander toe te lichten over dat wat eetbaar was en we ter plekke tegenkwamen.
Dit is natuurlijk heel anders dan wanneer we een volledige wandeling organiseren rond
dit thema. Nu was het een samenvoeging van het prachtige vee in een schitterend
natuurgebied wat het uitgangspunt was van deze dag.

Léon en Eugénie wachtten ons op met een heerlijke lunch ter plaatse gekookt en
gebarbecued.
Maar ik was voldaan want tijdens het wandelen diverse personen gesproken die mij
vragen stelden over voeding in het algemeen, over de vetten maar ook over de planten
die we zagen en er is belangstelling voor onze activiteiten

10

Dit soort combinaties met anderen, gelijkgestemden, geven ons, Frank en mij ook
vitamientjes.
Een dag ontspannen weg, toch wat kunnen bijdragen, foto's kunnen maken en een stukje
Nederland gezien waar wij ook niet dagelijks komen.
Wat mij betreft voor herhaling vatbaar, Richard en Léon, ik 'loop' stiekem te bedenken
wat we samen nog meer kunnen neerzetten.
Dank voor deze gelegenheid.
Wij gingen voldaan naar huis en weten het zeker... de studiegroepen bij www.project7blad.nl en de Gezond Verstand Lezingen onder deze zelfde tak moeten groeien!
Er is duidelijk behoefte aan meer informatie gezien de vragen die ik tijdens het
wandelen van deze en gene kreeg.

Enne... Léon, je eigen gekookte soep was niet te versmaden!
Meer info: www.vleesvandewoestegrond.nl en www.omaserveert.nl

De Studiegroepen tot heden…
Alle locaties waar tot nu toe een studiegroep draait of gaat beginnen.
Klik op onderstaande link voor de datums, de adressen en bij wie je je kunt aanmelden.
Liever een locatie in je eigen omgeving?
Ook dat kan! Mail Marja Frederiks met de vraag om je de uitleg te zenden.
Deze krijg je geheel vrijblijvend. Je mag deze uitleg verspreiden naar iedereen die hier
interesse voor heeft.
Het mailadres van Marja: marja.studiegroepen@project7-blad.nl.
De link naar het landelijk overzicht:
http://www.project7-blad.nl/page30.html
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Studiegroep Project7-blad in
Exmorra was ook weer zeer geslaagd
Woensdagmiddag 14
oktober kwamen we weer
bij elkaar in Exmorra.
Het is een heerlijke plek in het
Friese landschap, vlakbij
Makkum.
Centrum Wilgenhoeve is eens
in de twee maanden onze
'thuisbasis' voor deze
middagen.
Kokkerellen met een beetje
herfstsfeer stond op de agenda
en voor we gezamenlijk de
keuken in trokken hebben we
eerst uitgebreid bijgepraat
onder het genot van verse
kruidenthee.

Een rondje 'voorstellen' was op zijn plaats met twee dames die hier voor het eerst
kwamen en dit leidde tot 'van alles delen met elkaar', heel waardevol!
Voordat iedereen arriveerde had ik met enkele simpele grepen één en ander, met
bloemen uit de tuin bij de boerderij, geschikt ter inspiratie om thuis in een handomdraai
iets gezelligs te presenteren.
Een aantal kleine koffiemelkflesjes leent zich uitstekend om, gevuld met verschillende
bloemen, op een dienblaadje te schikken.
Zo heb je altijd een eenheid: het blad eronder zorgt daarvoor en dit is werkelijk binnen
een kwartiertje gerealiseerd.
12

Een gevlochten krans kun je op tafel leggen. Steek daar stevige hortensiabloemen in.
Zij drogen mooi wanneer ze goed afgehard zijn. In het najaar
zijn ook de kleuren vaak mooi warm qua uitstraling.
Uitgebloeid fluitenkruid (de bruine takken met kale
schermpjes) staat ook decoratief wanneer je dit her en der in
de krans steekt.
Een glazen vaas in het midden gevuld met een stuk vliesdoek,
water en enkele bloemen zorgt ervoor dat de krans een
blikvanger wordt. Ook dit kun je in no-time realiseren.
Het oog wil ook wat en een gezellig gedekte tafel in combinatie
met mooi geschikte gerechten zorgen er voor dat je samen in
alle rust eet en dat dit moment ook heel speciaal kan zijn.
Een mooi gedekte tafel is sfeer verhogend en dwingt stiekem af
om de tijd te nemen voor de maaltijd. Dus… ook deze simpele
tips deel ik graag om de feestvreugde te verhogen.
Daarna gingen de handen uit de mouwen.
Frank was mee om op onze barbecue op verschillende
manieren groenten te
barbecueën.
Uienringen, prei,
courgettes, aubergines,
van alles kun je op deze
wijze bereiden.
In de keuken werd een
huzarensalade
(vegetarisch) gemaakt
met o.a. verse kruiden
en wilde groenten als
enkele van de ingrediënten.
Dit was een hors d’oeuvre in plaats van de
welbekende soep.
Paddenstoelen en spruitjes (eerst even gekookt) werden met Keltisch zeezout
geroerbakt. Aardappelpuree, sla met bloemen, koude pastasalade met pesto werden ook
deze middag gemaakt en een salade van geraspte worteltjes.

In een restaurant konden we niet lekkerder eten.
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We hebben weer genoten.
De volgende keer, op 25 november, gaan we weer gezellig aan de slag in Exmorra.
Dan staat kokkerellen in kerstsfeer volgens dokter Moerman op de agenda.

Nu planten, in het voorjaar oogsten...
Wie nu tulpen plant kan in het voorjaar bloemblaadjes oogsten en culinair verwerken.
We spreken uiteraard wel over biologische tulpen en zo ook over de grond.
Onze gezondheid begint bij de bodem. Als deze niet klopt, niet in evenwicht is, vergiftigd
is, uitgehold is, dan heeft dit zijn weerslag op dat wat je wilt oogsten.
Een ongezonde bodem levert geen goede resultaten.

Plant je de bollen graag in manden of potten, neem dan bij voorkeur natuurlijke
materialen, geen plastic.
Terracotta potten en schalen doen het altijd goed, maar houten bakken of manden geven
ook een apart effect. Hierbij wel even de kanttekening dat het hout niet bewerkt mag
zijn met verkeerde stoffen, zoals geïmpregneerd hout.

Onbehandeld larikshout bijvoorbeeld is heel goed te gebruiken.
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In het voorjaar kun je dan de bloemblaadjes verwerken bij gerechten, in salades, als een
soort bakje voor een hapje, van alles is te bedenken met de bloemblaadjes van tulpen.
Als je dan ook wat verschillende kleuren plant heb je meteen variatie.
We gebruiken alleen de bloemblaadjes, niet de stamper en meeldraden.
Regeren is vooruitzien: nu geplant is straks in het voorjaar de lol er van.

Twee workshops in december
Bij Centrum Wilgenhoeve te Exmorra, onder de vlag van Project7-blad.
Centrum Wilgenhoeve is al langer de ‘thuisbasis’ voor één van onze studiegroepen.
Eens in de twee maanden ontmoeten we elkaar op deze plek.
Voor we met deze groepen, te Exmorra en Nederweert, begonnen kwam ik hier ook al
over de vloer en organiseerden we met gastvrouw Gila Edler en medewerkster Linda
Kreike een aantal zondagmiddagen naar aanleiding van mijn boekjes over eetbare
‘wilde’ groenten en kruiden.
‘Eten uit de berm’… oftewel ‘wilde’ groenten en kruiden werden met bekende
groetensoorten gecombineerd en na een lezing belandden we altijd met de groep in de
keuken om samen een maaltijd op tafel te toveren.
Dit waren zeer geslaagde middagen waaruit voort nu nog steeds diverse personen onze
nieuwsbrief krijgen of op gezette tijden aan een activiteit deelnemen.
Door deze middagen en de studiegroep heb ik een alternatief bedacht en dat is:
Kokkerellen in Kerstsfeer op zondagmiddag 13 december.
(Zie de poster op pagina 21.)
Welkom vanaf 14.00 uur.
We starten om 14.30 uur met thee en een kort voorstelrondje.
Na een uurtje gaan we de keuken in en in de praktijk gaat ieder altijd dat doen wat hij of
zij leuk vindt en als afsluiting eten we met elkaar.
Wij stellen de maaltijd samen en zetten alles klaar met lijstjes met enkele aanwijzingen
erbij.
Met elkaar zorgen we voor een leuk en lekker resultaat. Tevens zal ik wat simpele
tafelversieringen tonen die een ieder op elk gewenst moment thuis gemakkelijk na kan
maken.
Na deze middag krijgen alle deelnemers/deelneemsters de recepten per mail
aangeleverd.
De totale prijs inclusief alles bedraagt 25 euro.
Opgeven is verplicht tot uiterlijk twee dagen voor deze zondag, dit in verband met
de inkoop van de ingrediënten.
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De woensdagmiddag daarvoor, op 9 december, zijn we ook aanwezig in Exmorra.
Dan staat een workshop zuurkool maken op de agenda.
Welkom om 13.30 uur,
start om 14.00 uur.
Na opgave krijgen de
deelneemsters/deelnemers
een overzichtje van de
hulpmiddelen die zelf
meegenomen dienen te
worden.
Denk aan bijvoorbeeld een
snijplank, etc.
Deze zaken kan een ieder zelf
verzorgen.
Opgeven is verplicht, in
verband met de inkopen,
maar ook de grootte van de
groep houden we zo in de
gaten.
Deze middag kost 15 euro
inclusief kool en andere
ingrediënten, thee en een kop
soep voordat we naar huis
gaan.
Na deze middag krijgt
iedereen per mail het recept
aangeleverd om ook thuis
heel gemakkelijk zelf
zuurkool te maken.
Voor 2016 gaan we, als blijkt
dat deze middagen succesvol
zijn, door het jaar heen vaker
een activiteit organiseren.
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Met de studiegroep zijn we hier weer op woensdagmiddag 25 november.
We gaan ook kokkerellen in Kerstsfeer, maar dan volgens dokter Moerman.
Weer eens heel iets anders.
Deze bijdrage is uit de groep gekomen van één van de deelneemsters die hier heel
enthousiast over is.
Wij laten ons verrassen.
 Zin om zuurkool te maken?
 Zin om 13 december te komen kokkerellen?
 Wil je meer weten over de studiegroepen?
Mail: Anneke@project7-blad.nl

‘Oude’ e-mail adres van Anneke
Het e-mailadres van Anneke: anneke@gezondverstandavonden.nl is een algemeen
bekend e-mailadres, dat ook voor andere zaken gebruikt wordt/werd dan alleen
voor vragen en mailwisseling omtrent GVA.
De nieuwe voorzitter van de Stichting Gezond Verstand Avonden wenst inzicht in ALLE
e-mailadressen die aan de website van www.gezondverstandavonden.nl gekoppeld
zijn, dus ook aan het e-mailadres van Anneke: anneke@gezondverstandavonden.nl.
Sommige e-mails bevatten echter inhoud die zeer persoonlijk is en die alleen Anneke
aangaat en die niets met de dagelijkse gang van zaken rond GVA te maken heeft.
Daarom hebben wij hem en de provider aangegeven dat dit geen optie is!
Dit is ook niet afgesproken!
Dit e-mailadres kent een overgangsfase en gaat dan verdwijnen.
De meesten van jullie weten inmiddels dat Anneke na 26 september 2015 bereikbaar is
onder anneke@project7-blad.nl.
Het gebeurt nu soms nog dat iemand naar anneke@gezondverstandavonden.nl mailt.
Daarom het vriendelijke verzoek:
Wil je, bij vragen aan Anneke, ook van persoonlijke aard, s.v.p. uitsluitend nog het emailadres: anneke@project7-blad.nl gebruiken?
Dank je wel.
Frank Bleeker
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Nieuwe serie ansichtkaarten
waarmee je Project7-blad ondersteunt…
Nu al in de voorverkoop…
Vijf ansichtkaarten in één serie.
Fotograferen is mijn liefhebberij. Daardoor, in combinatie met
mijn liefde voor alles wat groeit en bloeit, heb ik ondertussen
ontelbare foto’s op een schijf staan.
Vele mappen voor de boeken, lezingen en andere presentaties
over eetbare wilde groenten en kruiden.
Er vliegt ook weleens wat op een bloem of in het struikgewas,
wat ik weet vast te leggen.
Deze vijf kaarten zijn het resultaat van afgelopen zomer. De
mussen poseerden bij het Roode Klif in Gaasterland en de
vlinders, hommels en bijen bij ons in de tuin, eveneens in
Gaasterland.
Project7-blad heeft financiën nodig om groepen op te
starten.
We spreken dan over locaties bij de Gezond Verstand Lezingen
en over de studiegroepen die samen kennis delen.
Het streven is dat wanneer er in de toekomst meer
binnenkomt dan we daadwerkelijk nodig hebben, we dan
kleinschalige projecten kunnen ondersteunen.
Komend jaar, februari 2016, is het zeven jaar geleden dat we
begonnen met waarschuwen tegen de vaccins, waar
www.verontrustemoeders.nl uit voort is gekomen.
Na anderhalf jaar ontstond het idee van de Gezond Verstand
Avonden en in de afgelopen maanden lanceerden wij de site
www.project7-blad.nl waar onderhand een flink aantal
locaties vrijwillig bij is aangehaakt, waar op maandelijkse basis
via ons de GVL-lezingen verlopen.
Dit is ontstaan na de overdracht van de Gezond Verstand
Avonden.
Inmiddels presenteren wij Gezond Verstand Lezingen nieuwe stijl naast de studiegroepen.
In de afgelopen jaren hebben wij nooit producten verkocht omdat dit niet strookt met dat
wat via de vele sprekers verteld wordt.
Je bent niet geloofwaardig als je de nadelen van producten vertelt, maar ze wel verkoopt om
geld te creëren.
Boeken is een ander verhaal; daarom hebben wij een partnerlink met Uitgeverij
Succesboeken. Wie via onze site boeken bestelt merkt hier niets van, wij zien het ook niet,
we hebben er geen werk van, maar worden wel eens in de drie maanden beloond over dat
wat via onze site is doorgelinkt en dus verkocht.
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Tijdens de lezingen neem ik boeken mee, soms wat potjes Keltisch
zeezout, thee van zelf gedroogde ingrediënten en dan straks weer
ansichtkaarten.
Weer ansichtkaarten? Ja, want een paar jaar geleden hebben we ook
twee series verkocht.
Al langer stond het in de planning dit weer te herhalen, dus nu hebben
we de koe bij de horens gevat en is deze serie het resultaat.
Interesse?
Een set kost € 12,50 inclusief administratie- en verzendkosten.
Twee sets kosten € 20,00 inclusief administratie- en verzendkosten.
Hoe bestel je?
Je stuurt mij een mailtje met je volledige naam en complete
adresgegevens.
Vervolgens krijg je van mij de gegevens om het bedrag over te maken
en zodra dit bij ons is bijgeschreven en de kaarten binnen zijn stuur ik
de bestelling naar je toe.
We verwachten de kaarten binnen 14 dagen.
Op is op. De vorige series hebben we ook niet bij laten maken, dat doen
we met deze set ook niet.
Deze kaarten zijn wellicht leuk om in te lijsten, cadeau te geven en/of
om te verzenden.
Bij interesse mailen naar: Anneke@project7-blad.nl

Project7-blad in het Bosnisch…
Hoe leuk kunnen contacten lopen via de studiegroepen?
Lamija is één van de deelnemers die de groep in Nederweert bezoekt, eens in de
twee maanden.
Lamija komt uit voormalig Joegoslavië en zowel wat dit land betreft als de interesse in de
wilde groenten en kruiden hebben wij een enorme klik.
In de jaren tachtig zijn wij, Frank en ik, met de eigen auto driemaal naar – toen nog –
Joegoslavië geweest. We hebben er de grens met Albanië gezien, oftewel: we hebben heel
wat kilometers daar gevreten.
De wens is daar weer heen te gaan, maar ja… druk, druk, druk… ;-)
En toen kwam Lamija op mijn pad, wat tot leuke acties heeft geleid.
Naast mijn Facebook pagina ‘Anneke Bleeker’, waar ik er overigens dagelijks naar streef af te
sluiten met een natuurlijk recept, heb ik ook de pagina Project7-blad.
https://www.facebook.com/Project-7-blad-870328323059625/?fref=ts
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Maar…
Er is ook een Projekt7-list, of liever gezegd Lamija heeft deze pagina in het Bosnisch neer
gezet en vertaalt regelmatig datgene wat ik plaats in het Bosnisch.

https://www.facebook.com/Projekt-7-list-908621222520384/?pnref=lhc
Het idee is dat deze pagina in diverse talen de wereld overgaat, samen zaaien we verder.
Dus… wie net als Lamija de Nederlandse taal beheerst maar zijn of haar roots in een ander
land liggen, voel je welkom om contact met mij op te nemen om te helpen en op deze wijze
een pagina te maken in je Moedertaal.
Lamija heeft al verder gedacht: als het aan haar ligt gaan wij naar Bosnië en ga ik daar volop
foto’s maken, teksten schrijven en zij zal alles in het Bosnisch vertalen zodat er een boek uit
kan komen.
Hoe leuk kan het zijn?
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Verslingerd zijn aan een mooi land, want de plaatsnamen Rovinj, Motovun, Opatija, Lovran,
Dubrovnik, Mostar, Sarajevo en nog veel meer kleine en grote plaatsen schoten ons te
binnen toen Lamija en haar gezin zich meldden.
Afgelopen zomer hebben zij meegewandeld hier in het bos van Rijs en door de kruidenwei.
Op 21 november zal ik Lamija weer zien in Nederweert en ik dank haar hartelijk voor haar
initiatief deze Facebookpagina op te zetten.
Anneke
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