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Project7-blad in de  
zomer… 
De nieuwsbrief, tweede jaargang, 
nummer 1, oftewel we zijn het jaar 
rond. 
Project7-blad gaat het tweede jaar in 
met een aparte nieuwsbrief. 
Project7-blad-junior zit precies op de 
helft, daarvan verschijnt nummer 7 
deze maand. 
Tijd voor een nieuwe kop van deze 
nieuwsbrief; een nieuw jaar, nieuwe 
energie en nog meer mogelijkheden. 
 

Met onze 
tak Gezond Verstand Lezingen, ook val-
lend onder Project7-blad hanteren de lo-
catiehouders over het algemeen een zo-
merstop. 
Lezingen slaan in de zomermaanden niet 
echt aan dus juli en augustus zijn dan wat 
dat betreft ook tamme maanden. Logisch, 
vakantietijd is naar buiten als het weer 
mee wil werken, andere activiteiten op-
zoeken en jonge gezinnen hebben met 
kinderen te maken die langer thuis zijn. 
Met de studiegroepen en andere activitei-
ten ligt dat toch even anders omdat deze 

ook passen binnen de vakantie. Juist pas-
sen! 
Wandelen langs eetbare planten kan juist 
heel geschikt in deze maanden. 
Als een studiegroep een onderwerp op de 
agenda plaatst in diezelfde trant dan past 
dat net zo goed. 
We gaan met studiegroep Alkmaar dan 
ook door op de eerste zondagmiddag van 
de maand in juli en augustus. 
Afgelopen 3 juli wandelden we in Bergen 
door het bos en langs de weilanden. 
Zondagmiddag 7 augustus verzamelen we 
met wie maar mee wil bij Stroe in de kop 
van Noord-Holland en gaan we kijken hoe 
zeekraal en andere zilte planten groeien 

naast dat wat ook in deze omgeving 
voor komt. 

Deze middagen zijn daarom ook 
zeer geschikt voor iemand die 

eens kennis wil maken, op 
vakantie is en ons wel 

kent maar waarvoor de 
afstand anders te ver is 
voor dergelijke uitjes. 
Op 11 augustus gaat 
locatie Rijs (Gaaster-
land) een uitstapje ma-

ken naar het Klif en loca-
tie Surhuizum gaat op 17 

augustus naar de kruiden-
tuin in Buitenpost. 

Heerlen begint op 26 augustus 
maar ook daar gaan we naar buiten. 

Het programma is dusdanig samengesteld 
dat we dus gewoon door kunnen gaan en 
iedereen is van harte welkom. 
Op donderdagmiddag 8 september hou-
den we een soort ‘snuffelmiddag’, wie zin 
heeft kan tegen zeer laag tarief, namelijk 
alleen een bijdrage voor koffie of thee met 
appelgebak meewandelen langs wilde 
groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Deze middag kun je dan ook proeven wat 
we zoal ‘uitspoken’ tijdens de middagen 
en zijn er ook dames en wellicht heren van 
de diverse studiegroepen die je dan kunt 
spreken en hun ervaringen kunnen weer 
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inspirerend zijn om ook eens een groep te 
gaan bezoeken. 
10 studiegroepen… 
De teller staat nu op 10 studiegroepen per 
september. 
Omgeving Delft/Den Hoorn sluit zich aan 
met gastvrouw Marion Vreugdenhil en 
daarmee komt er in Zuid-Holland ook een 
groep naast 1 in Noord-Holland, 5 in Fries-
land en 3 in Limburg. 
Op naar de 100! 
 
En deze uitspraak is geen geintje want na 
elke middag die weer voorbij is waar ikzelf 
bij aanwezig was weet ik steeds zekerder 
dat er inderdaad behoefte is aan dergelij-
ke groepen. 
Gelijkgestemden die elkaar ontmoeten, 
elkaar inspireren en kennis delen over 
zaken uit de eigen omgeving. 
De onderwerpen zijn zeer di-
vers en de agenda voor de 
komende tijd met de 
diverse onderwerpen 
kun je lezen in deze 
nieuwsbrief. 
Overigens als ik lees 
hoe de middagen in 
Montfort zijn verlo-
pen waar ikzelf niet 
meer bij aanwezig 
ben weet ik ook zeker 
dat er meer locaties 
moeten komen. 
 
Wandelen met Jochem… 
Wie wil kan wandelen met Jochem. 
Je kunt aanhaken waar Jochem een wan-
deling op de agenda heeft gepland, je kunt 
zelf Jochem benaderen en op 27 augustus 
heeft Janneke Monshouwer Jochem uit-
genodigd om in ’s-Graveland te komen 
wandelen. 
Uit ervaring weet ik dat dit een geweldig 
mooie locatie is en ik weet ook dat Jochem 
gepassioneerd is. 
De eerste bijdrage voor deze nieuwsbrief 
kun je lezen, geschreven door Jochem na 

zijn eerste wandeling op de Veluwe met 
belangstellenden. 
Op deze manier mogen meer personen 
‘opstaan’ om zich bij 7-blad aan te sluiten. 
Wie hierover meer informatie wenst kan 
mij mailen op mijn algemene mailadres, te 
vinden onderaan deze nieuwsbrief. 
 
Deze nieuwsbrief bevat weer heel veel 
informatie en we zijn weer uitermate blij 
met onze vaste ‘medewerkster’ Kitty de 
Bruin in zuidelijk Frankrijk. 

 
Naast Kitty zal Jochem ook maandelijks 
van zich laten horen want hij beleefd ge-
noeg avonturen in de vrije natuur en deelt 
deze graag met wie het maar wil horen. 

 
 

 
 

 
Marja Geerdink en Tineke Filarski, beide 
verbonden aan de studiegroep in Exmorra, 
delen graag wat Transition Town Vollen-
hove allemaal onderneemt. 
Sinds kort vallen zij onder een eigen opge-
zette Stichting en hiermee feliciteren we 
beide ‘Exmorra-gangers’ van harte. 
Er ontstaan veel mooie initiatieven, je 
moet ze alleen willen zien en er voor open 
willen staan. 
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De wereld mag dan overkomen als een 
behoorlijk puinbak maar dat wat achter de 
schermen gebeurd links en rechts dat 
deelt men niet en dat is in verhouding ook 
heel veel. 
En dan spreken we over positieve ontwik-
kelingen. 
Eetbare gewassen komen steeds meer in 
trek en ik heb besloten eerdaags een lijst 
samen te stellen van collega-schrijvers 
met waardevolle boeken op hun naam 
want niemand kan in zijn of haar eentje 
alles beschrijven in één 
mensenle-
ven. 

Al de-
ze boeken 
wil ik als één lijst in de nieuwsbrief ver-
melden. 
 
Ik heb een in mijn ogen dappere poging 
gedaan om heel veel te delen maar ook ik 
moet bekennen alle planten niet beschre-
ven te krijgen, het zijn er duizenden en 
dan met recepten erbij, alles zelf fotogra-
feren is gewoon onbegonnen werk. 
 
Een boek is ook niet ‘zomaar’ even op de 
markt, kortom we zijn met zoveel collega’s 

en ik zie iedereen met eenzelfde interesse 
altijd graag door collegiale ogen, dus sa-
men kunnen we veel meer bereiken want 
de interesses liggen allemaal verschillend 
waardoor je een heel compleet pakket aan 
kunt bieden.  
 
Daarover hopelijk meer in augustus en 
anders september. 
 
In deze nieuwsbrief ook de aanbieding van 
onze Cd met twee E-boeken, een comple-
te fotoreportage wat betreft de planten 

en recepten, kortom een ‘bak’ in-
formatie die nooit in een 

boek zal verschijnen 
omdat dit doodeen-

voudig geen 
haalbare kaart 

is. 
 
Veel lees-
plezier 
met deze 
13e 
nieuws-
brief met 

genoeg 
leesvoer. 

 
Wie in juli twee 

gezellige dagen 
met ons wil meema-

ken nodigen we uit naar 
Monschau te komen, hierover 

ook meer in deze versie. 
 
Hartelijke groet, een bloemrijke zomer 
gewenst, 
 
Anneke 
 
Gaasterland, 11 juli 2016  
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Beesten en beestjes 
Alles is met elkaar verbonden en dat 
zie je vooral als je natuur observeert. 
 
Natuurlijk  kunnen we wilde plan-
ten en bloemen eten en deze 
toelaten in onze tuinen en 
borders. Wij zagen de biodi-
versiteit toenemen door de 
brand-

netels 
te laten staan en de wilde teunisbloem en 
de kaardebol in de borders te laten 
groeien.  
Daardoor kwam er een enorme toename 
van diverse beesten en beestjes in de tuin. 
Ieder jaar zien we een nieuw soort insec-
ten of planten zoals drie jaar geleden de 
insula rasemosa, die in het Duits de mooie 
naam ‘Sonnenspeer’ (Zonnespeer) heeft. 
Het begon met de reconstructie van de 
vijver in het Frans een ‘mare’.  
Naast ons huis is er een behoorlijk lager 
gedeelte, waarschijnlijk gebruikt om de 
stenen voor het huis te delven. 
Later is dat een natuurlijke mare gewor-
den, gebruikt om de koeien te laten drin-
ken en er werden ook eenden in ge-
houden, zoals een vrouw me vertelde die 
hier in 1946 gewoond heeft.  
 

 
 

 

 
 
 
 
Er was toen geen leidingwater en geen 
elektriciteit. De bewoners die hier woon-
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den voordat wij het huis kochten  waren 
bang voor water en de muggen. Dus werd  
de mare volgestort met afval van bouw en 
renovaties. 
 
Xaivier, die een tovenaar is op de centime-
ter met een minigraver, kwam ons helpen, 
en na eerst heel veel bouwafval ver-
wijderd te hebben stuitten  we op een 
laag vette grijze klei. (In een dorp verde-
rop werden van die kleisoort prachtige 
handgemaakte tegels gemaakt, helaas nu 
vervangen door import van industriële 
Spaanse tegels).  
De bodem van de vijver hebben we bedekt 
met deze laag vette klei; water erin et voi-
là… 
 
Wat waterplanten gekocht in Villeneuf-
sur-lot, en mijn droom was er wat 
krabbescheren in te doen waarvan er 
vroeger vele dreven in het water waar de 
woonboot lag toen we nog in Nederland 
woonden.   

Toen ik in 2007  in Nederland terug kwam 
was er geen krabbescheer meer te vinden 
in de polders rond Wilnis.  
Gelukkig kon ik er wat kopen op een markt 
midden in de Pyreneeën. 
 
 

Binnen de korste keren kwamen er kik-
kers, libellen, ringslangen , waterslakken 
en waterspinnen en torretjes in de vijver . 

De hond kwam er af en toe afkoeling in 
zoeken en er behalve de bijen ook herten 
drinken, hoewel ik ze daar niet op de foto 
kon nemen.  
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Wel werden de bomen rond de vijver be-
hoorlijk aangevreten en kwamen ze de 
hoger gelegen tuin in. Vooral rozen en 
rozenknoppen zijn een geliefd hapje.  
 
Ieder jaar ontdekten we weer nieuwe vo-
gelsoorten.  
Dit jaar kwam er een buizerd de keuken in 
vliegen, nagezeten door de hond en de 
kat. (Als u weet of dit de juiste naam is  
voor deze prachtige vogel).  
Ik kon hem pakken en liet hem vrij, waar-
na hij gewoon weer op jacht ging, net of er 
niets was gebeurd.  
 
Daarna ging deze vogel  nestelen in een 
oude eik die we hebben laten staan, juist 
omdat dat zoveel vogels en andere bees-
ten aantrekt. 

 
De laatste week hebben we genoten van 
de jongen, die twee dagen op de takken 
bleven zitten ,maar nu al hun ouders na 
doen op jacht naar muizen. 

De schutkleur van de jongen is fabuleus, in 
zo’n  oude eik het is heel moelijk te zien 
waar waar ze precies zitten. 
Ook heb ik foto’s van andere dieren die in 
hun omgeving haast niet te onderscheiden 
zijn, zoals de bidsprinkhaan.  
 
Deze bidsprikhaan houdt ook van basili-
cum, de basis van onze pesto (vegetarisch, 
dus zonder sprinkhaan, maar ook zonder 
kaas). 
Piet, die vroeger alleen met een weeg-
schaal recepten kon maken uit een boek, 
maakt nu uit de losse hand een heerlijk 
pesto: 
 
Een kom basilicumbladen, noten, wij ge-
bruiken vaak gehakte walnoten in plaats 
van de dure pijnboompitten, een kopje 
biologische olijfolie, net zoveel olie, totdat  
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het lekker smeuig wordt, even de staaf-
mixer erop, op smaak maken met wat zout 
en peper… eventueel kan er een knoflook-
teentje toevoegd worden… mmm. 
 
Ja, zo wordt het een zoekplaatje in de to-
maten… 

En ieder jaar ondekken we weer nieuwe 
wilde planten en insecten, maar ook bees-
ten die hier gebracht worden door boeren 
zoals de prachtige kudde paarden, die 

onmiddelijk weer tientallen ibissen aan-
trekken . Net toen de buizerds uitvlogen 
kwamen de paarden in de wei naast ons, 
hoe ze het weten is een raadsel, maar  
ibissen worden genegeerd, terwijk één 
kraai in de boom de ouders onmiddelijk 
waarschuwing doet uitgaan naar hun 
uitvliegende jongen.  
Overigens hield een zwarte specht het 
nest in de gaten en ik denk dat hij de vol-
gend bewoner zal zijn. 
De wei zal door de paardenmest volgend 
jaar qua vegitatie veranderen en ik ben 
zeer benieuwd welke planten dat weer 
gaat opleveren. 

 
Net toen ik wat foto’s aan het selecteren 
was voor deze column  zei Piet dat er een 
uil in de haard zat!  
De hond even in een ander kamer gedaan, 
en de kerkuil  met een handdoek om mijn 
hand gepakt.  
 
Aangezien het al donker was heb ik hem 
maar gewoon weer vrijgelaten.  
Helaas kan ik met 1 hand geen foto ne-
men, en zijn klauwen zijn behoorlijk 
scherp, dus hierbij een foto uit mijn ar-
chief, waarbij een jonge kerkuil op het 
balkon zit net onder de plek waar  het nest 
is.  
 
Wat een bijzondere beesten ! 
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Om nog met de kleine  beestjes af te slui-
ten, in de engelwortel die ik vorige  maand 
besproken heb zitten wel erg veel beest-
jes, ik ben daar zeer bijzondere torretjes 
tegen gekomen en ook het lieveheers-
beestje ontbrak niet. 

 
 
 
 
 
Volgende keer wat 
meer over onze huisdieren 
(inclusief de kippen) en wat lekkere eier-
gerechten. 
 
Kitty de Bruin 
 

 

Omelet met akkerkers 
en melde... 
Omelet met twee heerlijke wilde 
groenten aangevuld met ui en toma-
ten. 
 
Akkerkers valt onder de kruisbloemigen en 
is daarmee familie van o.a. alle koolsoor-
ten, koolzaad, mosterdzaad en de rest van 
zijn vele neefjes en nichtjes. 

 
Melde is familie van spinazie en zo kunnen 

we constateren dat 'wilde groen-
ten' zo wild nog niet zijn 

maar heel gewoon on-
dergeschoven kindjes 

zijn die positieve 
aandacht verdie-
nen. 
Wij maakten een 
omelet van deze 

krachtpatsers. 
Kies een vet, bij-

voorbeeld roomboter 
of kokosvet en fruit de 

uitjes, doe daar de gesneden 
tomaten bij en vervolgens de 

grofgesneden 'wilde groenten'. 
Laat dit alles even smoren voor je alles 
met het geklutste ei aangevuld op smaak 
gebracht met Keltisch zeezout en eventu-
eel andere kruiden. 
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Bedenk wel dat wilde groenten een pitti-
ger smaak kunnen hebben dan je gewend 
bent van bekende soorten en om die re-
den raden wij aan spaarzaam te zijn met 
het toevoegen van verschillende gedroog-
de kruiden omdat het zonde is de originele 
groentesmaak te verdoezelen. 

Deze omelet kan als volledige maaltijd 
dienen, wij namen ieder een helft, maar 
verdeeld over meer personen aangevuld 
met quinoa of bijvoorbeeld rijst kun je de 
heerlijkste schotels opdienen. 

 
 
Bedenk er nog even een bloem van de 
Oost-Indische kers bij en het beeld is com-
pleet, dit schoot er bij mij in deze keer;-) 
De geplukte akkerkers en melde plaatste 
ik eerst in glazen potjes in een flessenrek-
je. Meteen na het plukken op water zetten 
voorkomt dat de gewassen snel slap gaan 
hangen en je kunt het geheel even in de  
schaduw parkeren als je niet direct aan 
koken toekomt. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Heerlijk! 
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Stichting Transition 
Town Vollenhove 
“Alleen zijn we een druppel, samen 
zijn we de oceaan” 

 
Transition Towns zijn 
steden, wijken, dor-
pen die willen wer-
ken aan een veer-
krachtige en duur-
zame samenleving. 
Onafhankelijk en 
gericht op de plaat-
selijke behoeften en 
mogelijkheden.  
Er zijn veel lokale 
projecten die bezig 
zijn met gezonde 
voeding, minder 

energie gebruiken en kennis met elkaar 
delen. De kracht van een landelijk en zelfs 
wereldwijd netwerk zoals Transition 
Towns  is dat je kennis met elkaar kunt 
delen, bijeenkomsten kunt volgen en je 
gesterkt voelen door alle positieve energie 
die je elkaar geeft. Het gevoel hebben dat 
je niet de enige bent die graag ziet dat er 
veranderingen komen. Onafhankelijker, 
bewuster, socialer en gezonder, om zo 
maar een paar kreten te noemen.  
Drie jaar geleden is het initiatief in Vollen-
hove begonnen. Om maar meteen goed 
van start te gaan, kwamen we in Exmorra 
bij de studiegroep om kennis en ervaring 
met elkaar met elkaar te delen en die 
thuis weer door te geven. Daarna meteen 
de landelijke training van Transition Town 
Nederland in Deventer gevolgd, om de 
groepskracht en energie te voelen.  
De eerste acties in Vollenhove bestonden 
uit samen bosbessen plukken en daar jam 
van maken. Nadat er een voorraad pro-
ducten was gemaakt, konden deze op een 
gelegenheidsmarkt worden verkocht.  
Ondertussen hielden we Open Avonden  
over actuele onderwerpen, workshops en 
lezingen. Niet echt druk, maar de mensen 

die kwamen waren heel geïnteresseerd. 
Toeval bestaat niet, wordt gezegd en din-
gen gaan zoals ze gaan. In de golf van posi-
tieve energie kwamen er steeds dingen op 
ons pad, mensen die ons gunstig gestemd 
waren.  
Om maar een paar dingen te noemen: we 
kregen een glazen kas aangeboden, om 
een permacultuur tuin op te starten. Een 
eigen ruimte Het Lokaal, in het centrum 
van Vollenhove. Hier konden we onze 
Open Avonden, workshops en later Indoor 
Markten houden. Er kwam een eigen logo, 
een website, noem maar op.  
Nu is het moment aangebroken om een 
stichting  te worden. We waren al een tijd 
lang op zoek naar een notaris die dit pro 
deo voor ons wilde doen.  

 
Weer een nieuwe verantwoordelijkheid, 
maar we hebben bewezen dat we dit aan 
kunnen. We hebben een stevige kern-
groep neergezet,  een goede basis waarin 
ieder z’n eigen kwaliteiten heeft. Waar 
respect voor elkaar is en ruimte voor ie-
ders eigen-aardigheden   
 
Wie meer wil weten over ons initiatief, 
kan ons vinden via 
www.transitiontownvollenhove.nl  
of Facebook.  Mensen die zich bij ons wil-
len aansluiten of ons willen steunen, zijn 
van harte welkom. 

 

Foto: van links naar rechts: Christiane Gathmann,  
Tineke Filarski, Marja Geerdink 

http://www.transitiontownvollenhove.nl/
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Activiteiten Project  
7-blad in de komende 
tijd… 
Er staat de komende tijd weer heel 
wat te gebeuren… Hieronder een 
overzichtje: 
 

Zondagmiddag 7 augustus - Stroe 

 
Deze middag verzamelen we met belang-
stellenden bij Stroe in de kop van Noord-
Holland bij Den Oever in de buurt. 

 
 

 
Daar vinden we zeekraal, gewone zout-
melde, spiesmelde, zeeweegbree, zeepos-
telein en nog veel meer gewassen die te-

gen brak water kunnen, daar zelfs uitste-
kend op gedijen. 

 
 

 
 

We komen op plekken waar je zult genie-
ten als je meegaat en via een prachtige 
route lopen we langs tuinen en andere 
mooie plekjes weer terug naar het begin-
punt. 
Op deze wijze is goed zichtbaar wat het 
verschil tussen de begroeiing is, dichtbij en 
in het zoute water en meer tussen de be-
bouwing maar wel vlakbij waar we star-
ten. 
Een rondje genieten voor hen die van wil-
de groenten, kruiden en eetbare bloemen 
houden. 
En… oogst wat om in de avond thuis op 
tafel te serveren, want hoe vers wil je iets 
scoren? 
We verzamelen vanaf 13.30 uur en starten 
om 14.00 uur. 
Ergens tussen 16.00 uur en 17.00 uur zijn 
we weer terug bij het startpunt. 
Opgeven is verplicht en de bijdrage voor 
deze middag is 10 euro. 
Wanneer je aanmelding is bevestigd krijg 
je vlak voor 7 augustus de uitleg waar we 
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verzamelen met postcode en al voor de 
navigatie. 
Dit is een activiteit voortkomend uit de 
studiegroep die elke eerste zondagmiddag 
van de maand draait in Alkmaar, maar 
iedereen is welkom en wie weet vind je 
het zo gezellig dat je vaker wilt komen, 
maar dat is een vrijwillige keuze. 
Een gezellige manier om kennis te maken 
met dergelijke activiteiten. 
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl 
 

 
 

Donderdagmiddag 11 augustus - 
Rijs - Oudemirdumerklif 

 
Deze middag verzamelen we vanaf 13.00 
uur in Rijs (Gaasterland) bij Wiesje Pit van 

restaurant ‘Eigen Wies’ waar we starten 
met koffie of thee. 
Daarna gaan we met een paar auto’s naar 
het Oudemirdumer Klif, een paar kilome-
ter bij Rijs vandaan maar te ver om te lo-
pen. 
We lopen hier langs een mooi paadje naar 
de rand van het IJsselmeer en onderweg 
daar naartoe en bij de plaats van bestem-
ming is van alles te bekijken wat we kun-
nen scoren aan wilde groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 

 
De omgeving is prachtig en als het helder 
is zie je Enkhuizen en Medemblik aan de 
overkant in Noord-Holland liggen. 
Een schitterend stukje natuur, Gaasterland 
is gevormd in de voorlaatste ijstijd. 
In deze omgeving is het wijds, de weilan-
den zorgen voor vergezichten maar het is 
ook heuvelachtig en bosrijk. 

 
Een zeer gevarieerd gebied en de energie 
voelt weldadig. 
Als we samen besluiten terug te gaan dan 
kunnen we als er nog tijd over is bij Wies 
‘om de hoek’ de kruidenwei nog even be-
zoeken en we sluiten de middag af met 
een kop soep. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Deze middag kost inclusief 10 euro. 
Mocht het zo zijn dat de begroeiing net in 
deze tijd bij ‘Het Roode Klif’ mooier is gaan 
we daar heen, maar dat bepalen we vlak 
voor de 11e augustus. Dit Klif ligt bij Wies 
vandaan de andere kant op met de auto, 
ook maar een paar kilometer rijden. 
Opgeven verplicht:  
 
Anneke@project7-blad.nl  

 
Woensdagmiddag 17 augustus… 
Surhuizum - Buitenpost 

 
Deze middag staat de kruidentuin ‘De 
Kruidhof’ in Buitenpost op de agenda. 

 
We verzamelen vanaf 13.00 uur in Surhui-
zum bij Sity Smit, verwelkomen een ieder 
met thee, het welbekende ‘rondje door de 
tuin thee’ van Sity. 

We streven er naar om klokslag 13.30 uur 
te vertrekken met een paar auto’s naar 
Buitenpost ongeveer 6 kilometer rijden. 

 
Daar gaan we met elkaar de tuinen bekij-
ken en wie wil luisteren naar enige uitleg 
kan met mij een rondje lopen. 
Er valt genoeg te bekijken van kruidentuin 
tot vlindertuin en van fruittuin tot winkel 
met leuke artikelen. 

 
Rond de klok van 17.00 uur streven we er 
naar weer bij Sity te zijn waar we nog af-
sluiten met een kopje soep of iets anders 
lekkers. 
Deze middag zal maximaal 14,50 kosten, 
afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Thee, wat lekkers en soep zijn inbegrepen. 
Opgeven verplicht bij Sity en van haar krijg 
je het adres van de locatie in Surhuizum 
waar we starten. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Opgeven: simit@hotmail.com 

 
Vrijdagmiddag 26 augustus – 
Heerlen 

 
Deze middag worden we verwelkomd 
door Tonny Jasper en Meggy Wetzels in 
Heerlen. 
We gaan met mooi weer naar buiten ‘de 
paden op de lanen in’ en kijken wat er 
allemaal groeit wat we als wilde groenten, 
kruiden en eetbare bloemen op tafel kun-
nen presenteren. 
Hier valt genoeg over te vertellen en 
mocht het weer niet meewerken dan kun-
nen we genoeglijk binnen tonen doormid-
del van een presentatie wat in de vrije 
natuur groeit en geschikt voor op het 
bord. 
En dat is veel. 
Welkom 13.00 uur en we starten om 13.30 
uur. 
Deze middag kost inclusief 10 euro en op-
geven bij:  
tonnyjasper@gmail.com  
of  
meggywetzels@cuci.nl 

 
 Zondagmiddag 4 september - 
 Alkmaar 
 
Deze zondagmiddag zijn we weer in de 
kantine van de volkstuinen ‘De Rekere’ in 
Alkmaar zoals elke eerste zondagmiddag 
van de maand van september tot en met 
juni in 2015 – 2016. 

 
Deze middag begint het seizoen 2016 – 
2017 op deze locatie. 
Deze eerste middag gaan we buiten kijken 
bij de tuinen, alles maakt zich klaar na de 
zomer richting de winter en dit zullen we 
dan wel al kunnen zien aan diverse strui-
ken, bomen en bloemen. 
Thee staat deze middag als onderwerp 
centraal dus we kijken ook naar verse 
kruiden, bladeren en bloemen welke je 
eventueel thuis zou kunnen gebruiken 
terwijl we genieten van wat we zien in de 
tuinen. 

 
Daarna kan iedereen een eigen potje vul-
len met een theemengsel. 
Het is leuk om uit diverse gedroogde ge-
wassen zelf een samenstelling te maken 
van thee, dit mengsel in een glazen potje 
te doen en vervolgens dit leuk aan te kle-
den op een wijze zoals je het cadeau zou 
kunnen geven. 
Naar buiten en gezellig bezig zijn, zijn de 
ingrediënten voor deze middag. 
Uiteraard drinken we ook thee en delen 
we weer het nodige met elkaar. 

mailto:simit@hotmail.com
mailto:tonnyjasper@gmail.com
mailto:meggywetzels@cuci.nl
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Het basisbedrag is 10 euro voor deze mid-
dag en daar komen een paar euro bij voor 
de thee met toebehoren en glazen potjes 
neem ik ook mee. 

 
Het is handig als iedereen zelf een brood-
plank, mes, schaal en eventueel een vijzel 
mee kan nemen als werkmateriaal.  
Denk aan een euro of 3 á 4. 

 
Welkom 13.30 uur en we starten om 14.00 
uur. 
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl  

 

 
 
 

Woensdag 7 september - 
Warns in plaats van Exmorra… 
 
Deze woensdag is de Exmorra-dag, al bijna 
drie jaar lang komen we eens in de twee 
maanden bij elkaar in Exmorra met be-
langstellenden, sommigen altijd, sommi-
gen te hooi en te gras maar er is een be-
hoorlijke vaste kern. 

 
Men komt letterlijk overal vandaan, en 
flink aantal dames komt uit Noord-
Holland, anderen uit Drenthe en Overijssel 
en uiteraard ook uit Friesland. 
Deze woensdag beginnen we niet om 
13.30 uur maar om 11.00 uur en zijn we 
niet in Exmorra maar in Warns, thuis bij 
Hennie. 
Permacultuur staat centraal deze dag en 
Ishi Crosby, deelnemer aan de groep in 
Exmorra zal deze dag wederom invullen. 
We starten met een presentatie van Ishi.  

 
Na de lunch gaan we hier uiteraard mee 
verder maar wie plantjes uit de tuin van 
Hennie wil scoren krijgt ook de gelegen-
heid. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Er komen deze dag zes dames van de 
groepen uit Limburg wat wel getuigd van 
gezellige en waardevolle middagen. 
Deze middag is vol geboekt, er zijn nog 
een paar plaatsen voor onze trouwe be-
zoekers, dus wie nog niet eerder is ge-
weest hoeft op deze dag niet meer te rea-
geren. 
Maar… het onderwerp Permacultuur staat 
ook in  november op de agenda en dan 
zijn we weer in Exmorra in de ruimte ach-
ter de boerderij van Centrum Wilgenhoe-
ve. 
Gezien het feit dat de groepen groeien is 
het wel zaak je op tijd op te geven. 
Maar… er zijn meer groepen en er mogen 
meer groepen komen, dus mogelijkheden 
genoeg. 

 
Donderdagmiddag 8 september - 
Rijs (Gaasterland)… 
Een gratis ‘snuffelwandeling’… 
Gereduceerde bijdrage voor koffie of 
thee met appelgebak… 

 
Deze middag geef ik, Anneke, de gelegen-
heid om als gast mee te wandelen in Rijs 
(Gaasterland) in de prachtige kruidenwei 

 
De prachtige kruidenwei 

en het supermooie bos met zijn hoge 
energie en prachtige krachtplekken. 
 
Verzamelen vanaf 13.30 uur bij restaurant 
‘Eigen Wies’ voor en we starten om 14.00 
uur. 

 
Het supermooie bos met zijn hoge energie en 
prachtige krachtplekken 

 
 

 
Na afloop eindigen we bij Wiesje Pit, van 
‘Eigen Wies’ voor een heerlijke kop koffie 
of thee met appelgebak. 
 
Deze locatie is tevens de locatie voor stu-
diegroep Rijs, wellicht leuk om een keer te 
zien. 
Het lijkt ons een leuk idee om zo begin 
september wanneer de activiteiten weer 
van start gaan op velerlei gebied belang-
stellenden te laten ‘snuffelen’ aan de sfeer 
binnen onze studiegroepen. 
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Met gelijkgestemden qua interesses een 
middag gezellig kijken wat er groeit aan 
eetbare wilde groenten, kruiden en bloe-
men in combinatie met de sfeer in het 
bos. 
De oude beukenbomen in het bos bij Rijs 
zijn fantastische bomen, de plekken zijn 
bijzonder en menigeen heeft hier al staan 
genieten. 
Dus… we geven ook jou de gelegenheid 
deze middag mee te maken. 
 
Verplicht opgeven:  
Anneke@project7-blad.nl  
 
De kosten zijn 5 euro, dit is uit-
sluitend voor de koffie of thee 
met het gebak. 

 

Juffrouw Paar-
denbloem 
Juffrouw Paardenbloem, ‘onze’ 
Juffrouw Paardenbloem wel te 
verstaan, want daar kennen wij er 
maar eentje van…. 
 
Juffrouw Paardenbloem is een lieve dame, 
die altijd meedenkt, de handen uit de 
mouwen steekt en ons achter de scher-
men helpt met ‘Project7-blad’. 
Paardenbloemen en zevenblad gaat heel 
goed samen, twee gezonde superfoods. 
Daar horen ook nog de brandnetels bij en 
deze komen in beeld als we met de stu-
diegroep in Exmorra zijn. 

Ishi Crosby, onze grote deskundige op het 
gebied van Permacultuur steekt niet onder 
stoelen of banken dat brandnetels zijn 
lievelingsgroente is. 
Brandnetels, ook alweer een superfood, 
past ook helemaal geweldig in de rij bij 
paardenbloemen en zevenblad. 
Ishi voegt vaak op het laatste moment aan 
zijn groente in de pan nog als extraatje 
wat brandnetels toe. 
Tijdens de lezingen en wandelingen wil ik 
altijd graag vertellen dat de brandnetel de 
koning der planten is want we kunnen 
overleven op brandnetels en water als het 
moet. 
Nu is dat niet het allerleukste vooruitzicht, 
ik geef het toe maar wel handig om te 
weten. 
Deze wijsheid heb ik weer uit een Grieks 
kruidenboek gehaald, de koning der plan-
ten. 

 
Dan past deze plant ook weer helemaal bij 
Ishi als we dit symbolisch bekijken. 
Juffrouw Paardenbloem komt ook trouw 
naar Exmorra, dus deze drie planten zwer-
ven om ons heen tijdens deze middagen. 
Juffrouw Paardenbloem dankt haar naam 
aan het feit dat zij als zij paardenbloemen 
ziet deze met huid en haar zo uit de gras-
landen, bossen en andere gebieden eet. 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Heel gewoon, 
al wandelend, ze geniet met volle teugen 
en in het voorjaar is zij dan ook extra blij. 
Juffrouw Paardenbloem, je zult natuurlijk 
begrijpen dat hier nog een andere naam 
achter schuil gaat, jazeker, Marja Frede-
riks. 
Marja beheerd de mailbestanden voor de 
nieuwsbrief van Project7-blad en de Ge-
zond Verstand Lezingen, geeft lezingen, 
denkt mee oftewel we kunnen op Marja 
bouwen. 
Dat mag ook weleens gezegd. 
Marja was op zoek naar andere woon-
ruimte en heel recent zag zij een huis naar 
haar zin op de… ja, ja, Paardebloem. 
Je wilt het geloven of niet maar het oog 
van Juffrouw Paardenbloem viel op een 
huis aan de Paardebloem. 
 
Nadat zij had geïnformeerd naar deze wo-
ning was al snel duidelijk dat zij als eerste 
in aanmerking kwam en nu wil het dat 
Juffrouw Paardenbloem gaat verhuizen 
naar de Paardebloem. 
En al snel ook, de sleutel ligt al bijna te 
wachten. 
Hilariteit in Exmorra toen dit verhaal, net 
bekend, daar in geuren en kleuren ten 
tonele verscheen. 

Kregen wij nog een bordje met de 
naam ‘Bleekerslaan’, alles op 

één middag en dat allemaal 
onder Project7-blad. 

Wie nu nog niet be-
grijpt dat wij het ge-
zellig hebben tijdens 
deze middagen zal 
het nooit begrijpen 
;-) 
Juffrouw Paarden-

bloem, wij wensen je 
heel veel woongenot 

aan de Paardebloem 
(oude spelling)   

 
Anneke 

 
 

De wildplukwandeling 
van donderdag 7 juli 
Het was deze donderdag heerlijk weer 
om te gaan wandelen. Het was 
namelijk erg zonnig en er stond een 
fris windje. Samen met een aantal 
geïnteresseerden heb ik een 
interessante wandeling gemaakt door 
het bos en over de heideheuvels van 
de Veluwezoom.  
 
Onderweg hebben 
we een aantal 
leuke planten-
soorten gezien 
die je kunt 
gebruiken 
voor de thee 
of in de 
salade.  
Zo zagen we 
waterpeper, 
deze plant is 
erg pittig van 
smaak. Je 
hoeft er daar-
om maar een 
paar blaadjes van 
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in de salade te doen voor een pittige 
smaak. 
 
We hebben ook verschillende planten 
gezien die je kunt gebruiken voor een 
kruidenmengsel.  
 

Deze 
planten hebben ook een genezende 
werking of het menselijk lichaam. Zo zagen 
we Sint-janskruid; de thee van deze plant 
kan gezet worden bij bijvoorbeeld 
slapeloosheid. Zelf heb ik dat vaak 
gedronken en heb inderdaad ervaren dat 
je na een kopje van deze thee wat slaperig 
wordt en heerlijk slaapt. Best grappig!! 
 
Van de bloemen kan ook een vorm van 
Sint-jansolie worden gemaakt, dat zou 

helpen 

bij onder andere brandwonden en zonne-
brand.  
Erg interessant welke geneeswijzen som-
mige planten hebben. 
 
Zo kun je een thee trekken van de Grote  
Brunel, je moet hem wel zoeten met 

honing!  
Ook kun je  de jonge bladeren van 

deze plant als spinazie 
klaarmaken en is hij daarom 

erg goed eetbaar. 
 

Naast eetbare planten  

 
 
hebben we ook rijpe vruchten gezien.  
Er zijn erg veel bosbessen te vinden en 
wilde frambozen.  
 
Erg lekker om te 
verwerken in jam, 
siroop of jenever 
mee te maken. Ga 
een dag plukken 
op de Veluwe en 
je hebt genoeg 
voor 5 potten jam! 

 
Je moet wel uit-
kijken dat je geen 
TEKEN meeneemt 
naar huis.  
TEKEN zijn insec-
ten die zich als 
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parasiet vastbijten op een warm plekje op 
je lichaam.  
Deze insecten leven voornamelijk in lage 
struiken en grijpen zich vast aan alles dat 
langsloopt.  
 
Zo kunnen ze naar boven lopen en een 
plekje zoeken op je lichaam en bloed 
zuigen als een parasiet. Deze insecten 
kunnen de ziekte van Lyme overbrengen 
waardoor je erg ziek kan worden. Gelukkig 
draagt niet elke TEEK de ziekte van Lyme. 
Door TEKEN-werende maatregelen met je 
kleding, zoals een lange broek in je sokken 
te stoppen, hebben de TEKEN geen kans 
om er onder te kruipen. Beter is natuurlijk 
om op de paden te blijven waar geen lage 
struikjes zijn, alleen kan je hierbij geen 
bosbessen plukken.  
Een algemene regel bij bezoeken aan het 
bos is altijd binnen 24-uur je lichaam 
controleren op TEKEN.  
Dan is het besmettingsgevaar op de ziekte 
van Lyme het kleinst. 
Mocht je toch gebeten zijn door een teek, 
verwijder deze dan met een speciale 
tekentang. Op deze manier wordt alles 
meegepakt, want als het kopje overblijft in 
je lichaam kan het nog steeds schade 

aanbrengen. 
 

 
Tijdens de wandeling zagen we ook een 
prachtige ree en drie wilde zwijnen.  

De zwijnen lieten zich op het einde nog 
even zien, zo werd hun verschijning een 
goede afsluiting. Dit was een goede en 
mooie afsluiting op een geweldige zonnige 
dag.  
 
We hebben samen veel gezien en geleerd. 
Zelf heb ik ook genoten van de goede sfeer 
op de fijne Veluwe!  
 
Jochem Hagoort 
 

 
 

Blad in bosjes opgehan-
gen om te drogen voor 
theemengsels... 
Citroenverbena, aardbeiblad en fram-
bozenblad uit de tuin geoogst en op-
gehangen in de kamer om te drogen 
voor theemengsels. 
 
 

Als het blad droog is ga ik het verpul-
veren en in weckpotten opbergen. 

Donker bewaren; de komende tijd ko-
men er nog meer gedroogde gewassen bij 
zoals duizendblad en andere soorten. 
Wat je wilt drogen altijd oogsten als de 
gewassen droog zijn, dus niet na een re-
genbui plukken. 
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Wat je wilt drogen niet wassen, mocht er 
een beestje tussen zitten dan valt dit er 
wel uit tijdens het drogen. 

 
 

 

 
 

 
De kwaliteit gaat achteruit als dat wat je 
op wilt hangen vochtig is. Bovendien loop 
je de kans dat er schimmel ontstaat. 
 

 

Zomerse lunch... 
Voor we in Nederweert bij Petra 
Wilmsen met de gezellige middag be-
ginnen, als de studiegroep van Pro-
ject7-blad bij elkaar komt, eten wij 
samen altijd even een zelfgebakken 
broodje van Petra. 
 
Zo gebeurde dat ook zaterdagmiddag 9 
juli. 
Met kaas en... in dit geval het blad en de 
bloemen van Oost-Indische kers en basili-
cum van eigen teelt (zie foto). 
Heerlijk ! 
 
Smaakvol en zo feestelijk! 
 
Anneke 
 

 
 

Exmorra en Nederweert, 
het was weer gezellig… 
Exmorra, daar kwamen we woens-
dagmiddag 6 juli bij elkaar en in Ne-
derweert op zaterdagmiddag 9 juli. 
Twee groepen die qua locatie behoor-
lijk ver uit elkaar liggen maar toch eni-
ge overeenkomsten tonen. 
 
Beide groepen draaien komend najaar drie 
jaar, er komt steeds een vaste kern en 
beide groepen groeien ook nu weer be-
hoorlijk. 
Een vaste kern tref je overal, daarnaast zie 
je een aantal personen die regelmatig ko-
men en sommigen zie je ‘te hooi en te 
gras’. 
Maar de vaste kern is een groep die ook 
het meest meedenkt over de onderwer-
pen die we behandelen, de activiteiten 
die we presenteren en op beide locaties 
zijn we elke keer weer blij als we elkaar 
dan weer treffen.  
Zo ontstaan er leuke contacten. 



 

 

23 

Verschillen zijn er natuurlijk ook, in Lim-
burg zegt men ‘Hoije’ en in Friesland zeg-
gen we ‘Oant sjen’, maar beiden bedoelen 
ze tot ziens.  
In Limburg is de natuur wat verder dan in 
Friesland wat in het voorjaar het meest 
duidelijk zichtbaar is: alles bloeit eerder, is 
wat groter en eerder rijp. 
Toen bijvoorbeeld de vlier in Friesland 
begon te bloeien was deze in het zuiden 
bijna op zijn retour. 
In mijn beleving zijn de middagen met de  
 

 
 
studiegroepen beiden heel gezellig en 
vanuit Limburg komen er in september zes 
dames naar Friesland. 
 
Drie van hen zijn al eerder geweest en 
twee van de drie zijn hier samen zelfs nog 
eerder geweest. 
Hoeveel meer bewijs moeten we leveren 
om te laten zien dat het echt heel gezellig 
is?  
Want het is een eind rijden, als ik naar 
Nederweert afreis is dat uit en thuis afge-
rond 500 kilometer en vanuit het zuiden 
naar Exmorra is nog iets verder en dan 
komen er ook nog een paar lager dan Ne-
derweert naar het noorden. 
Maar omgekeerd kwamen er lang geleden 
ook deelnemers uit het noorden naar het 

zuiden en dat was toen het onderwerp 
‘wietolie’ op de agenda stond. 
Ja, ja, zet dat in de schijnwerpers en ze 
komen ;-) wat mij een keer tot de verspre-
king ‘Nederwiet’ bracht. Foei! 
Zonder gekheid, het zijn geslaagde midda-
gen en ik rijd altijd weer blij naar huis. 
Zo ook na deze middagen in juli. 
In Exmorra stond het onderwerp ‘Perma-
cultuur’ op de agenda, tuinieren is al he-
lemaal mijn ‘ding’ en dan ook volgens de 
richtlijnen van deze inmiddels steeds be-
kendere techniek. 
Nu wil ik niet zeggen dat onze tuin ‘Per-
macultuur uitstraalt’, maar werken met 

karton, niet spitten en meer van derge-
lijke ‘Permacultuur-eigen technieken’ 

hanteren wij zeker. 
Kort door de bocht gezegd is het 
ook ‘meegaan met de natuur’. 
Het heeft ook geen zin om zelf de 
natuur te willen dwingen, alles 
groeit en bloeit zoals het zelf wil. 

Het is dan ook verrassend om te 
zien hoe in het voorjaar bepaalde 

planten wel of niet opkomen, waar zij 
nog meer opkomen, wat er opkomt dat je 
zelf niet hebt geplant of gezaaid, kortom 
een tuin is altijd in beweging en die van 
ons is niet meer te vergelijken met zoals 
we het jaren geleden uitvoerden. 
 
Het liefst moet alles eetbaar zijn, vooruit 
enkele siergewassen mogen dan nog net 
meedoen, maar eetbare bloemen zijn zeer 
gewenst want dat scheelt een pluktocht 
elders om mooie salades te fotograferen. 
Zelfvoorzienend en duurzaam, dat zijn 
woorden die bij Permacultuur hoog in het 
vaandel staan. 
Exmorra en Permacultuur passen uitste-
kend bij elkaar omdat de tuin rond de 
boerderij van Centrum Wilgenhoeve zo is 
ingericht. 
In Nederweert stond pizza bakken op de 
agenda maar ook het boek van Maria Tre-
ben wilden we extra belichten. 
Maria Treben (1907-1991) heeft zich als 
een van de belangrijkste pioniers van de 
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kruidengeneeskunde een plaats in de ge-
schiedenis veroverd. 

Velen vereer-
den haar als 
een heilige.  
Zij deel-
de al 
haar 
ervarin-
gen met 
veel 
mensen 
over 
een 
groot 
deel van 
de aar-
de om-
dat haar 

boek ‘Gezondheid uit de apotheek 
van God’ door de jaren heen in heel 
veel talen is verschenen. 
In dat boek worden 31 kruiden en hun 
genezende krachten besproken. Tevens 
legt Maria Treben uit via welke toepas-
baarheden zoals thee, tinctuur, pap, bad 
of sap. 
Een boek met oude kennis, nog steeds 
actueel, wellicht actueler dan ooit, al be-
seffen velen dat niet, weten velen dat 
niet. 

 

De overbekende Zweedse kruidenelixer 
wordt uiteraard ook uitvoerig beschreven 
in dit boek met heel veel voorbeelden van 
personen waar dit bij werkte. 
Een boek dat eigenlijk in elk gezin aanwe-

zig moet zijn. 
Heerlijk om dit met elkaar via de groepen 
onder de aandacht te brengen.  
Exmorra en Nederweert… het waren twee 
waardevolle middagen. 
 
Op woensdagmiddag 20 juli kun je kennis 
maken met de locatie Exmorra tijdens een 
wandeling langs de eetbare planten in de 
tuinen. 
 
We maken er een gezellige middag van 
en… we laten je graag ook lopen over de 
‘Bleekerlaan’;-)  
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Gila, de eigenaresse van Centrum Wilgen-
hoeve heeft bedacht dat we op deze wijze 
en eigen pad bij hen moesten krijgen om-
dat we straks vijf jaar onze medewerking 
hebben verleend aan diverse activiteiten 
op deze locatie. 
Naast de studiegroep die we komend na-
jaar drie jaar geleden starten kwamen we 
daarvoor al ‘over de vloer’ op deze locatie. 
Samen met Linda Kreike verzorgde ik zon-
dagmiddagen ‘Eten uit de berm’, een mid-
dag vullend programma waarbij in de 
tweede helft kokkerellen met elkaar een 
must was om samen af te sluiten met een 
maaltijd en… natuurlijk met eetbare wilde 
groenten, kruiden en bloemen. 
Kijk… toch een groot verschil gevonden  
Een eigen laantje hebben we alleen in Ex-
morra, niet in Nederweert  
 
Anneke 

 
 

‘Wild’ arrangement in 
Monschau 
Eind juli verzorgen we, in samenwer-
king met Sebastiaan Brania en Myriam 
Janssen van Haus Grünental vlakbij 
Monschau in de Eifel een tweedaags 
arrangement. 
 

 
Tijdens deze twee dagen gaan we kijken 
naar wat er allemaal eetbaar is in de vrije, 
‘wilde’ natuur (en dat is heel veel!) 
We gaan dus wandelen in een fantastisch 
mooi stuk natuur. Anneke zal haar kennis 
met de deelnemers delen, zowel buiten 
als tijdens een prachtige PowerPointpre-
sentatie.  
We plukken en proeven en we gaan kok-
kerellen. Zo kan iedereen kennis maken 
met de smaak van ‘wild’. ’s-Avonds is ie-
dereen vrij. Dan zou je een rondje door 
het gezellige Monschau kunnen lopen. 
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De data van dit arrangement zijn: 26 en 
27 juli 2016. 
Deelnamekosten bedragen € 150,00 per 
persoon. Dat bedrag is inclusief tweemaal 
een lunch en tweemaal een diner, echter 
exclusief overnachting. 
Je kunt zelf je overnachting regelen. In en 
om Monschau zijn veel hotelletjes en ge-
legenheden voor Bed and Breakfast (Zim-
mer mit Frühstück). Houd je van kampe-
ren, dan kun je je kampement op het ter-
rein van Haus Grünental opslaan. De kos-
ten hiervoor bedragen € 10,00 per per-
soon per overnachting. (Het kamperen is 
lekker back to basic in een prachtige om-
geving, direct aan de Rur, zonder elektra 
op de zelfgekozen plek). 
Er is een campinggebouw met toilet en 
douchegelegenheid.  
Je kunt eventueel ook langer blijven kam-
peren. 

Hieronder vind je enige informatie over 
Haus Grünental: 
Het landgoed van huis Grünental beslaat 
zo'n 100.000 vierkante meter en bevindt 
zich rondom een ruïne van maar liefst 250 
jaar oud. 
De ruïne fungeerde vroeger als linnen-
spoelerij en dit oude monument is in ere 
hersteld. 
Er is een zeer imposante botanische tuin 
die het Eifel gebied representeert. Tevens 
zijn er veel typische vogels, insecten, am-
fibieën en prachtige vlinders.  
 

Vanaf ons landgoed, direct gelegen aan de 
Rur, is het mogelijk een wandeling te ma-
ken naar Monschau wat op ongeveer 5 km 
afstand ligt.  
We hebben voor het programma in juli 
zowel binnen als buiten ruimte tot onze 
beschikking. Binnen in het restaurant is er 
tevens een beamer aanwezig waar we 
gebruik van kunnen maken. Buiten kunnen 
we lekker in de pure buitenlucht zitten, 
maar bij slecht weer hebben we ook een 
overdekt gedeelte. 
http://www.grunental-eifel.com/  
 

 
 

Een paar geheugen-
steuntjes: 
 

 
 
 

http://www.grunental-eifel.com/
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Aanmelden/Afmelden voor deze Nieuwsbrief: 
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
 
Informatie over het starten van een Studiegroep 
Project 7-blad: 
Marja.studiegroepen@project7-blad.nl 
 
Wie een bijdrage wil aanleveren voor de Nieuws-
brief kan deze sturen naar: 
Anneke@project7-blad.nl  
 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief: Project 7-blad 
Junior: 
Anneke@project7-blad.nl  
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