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Na de ijsheiligen…
Alweer bijna een maand voorbij, tijd
voor de ‘Project7-blad-junior’.
Aan het eind van de maand verzenden
we deze nieuwsbrief en de maand mei
komt in beeld.

Mei, een echte voorjaarsmaand, hoewel het
nog wel koud kan zijn.
Tot even na half mei moet je nog rekening
houden met nachtvorst daarom kunnen heel
veel jonge plantjes nog niet naar buiten, althans niet in de nacht.
‘Na de ijsheiligen’ is al een hele oude wijsheid.
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'IJsheiligen' is wellicht het oudste bekende
begrip in de volksweerkunde.
De eerste berichten hieromtrent dateren van
rond het jaar 1000. De ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius.
Hun gedenkdagen vallen van 11 tot en met 14
mei.
De weerkundige benaming 'IJsheiligen' ontleent zijn naam, volgens het KNMI, aan het
gevaar van koud voorjaarsweer voor planten
die in deze tijd in volle bloei staan.
Hoewel de winter verdwenen lijkt, kunnen we
te enthousiast reageren en wanneer we jonge
stekken of tere planten te vroeg naar buiten
verplaatsen dan kan het misgaan door abrupte
temperatuursveranderingen.
Nachtvorst kan dan flinke, zelfs blijvende
schade aanrichten.
Het is niet zo dat het juist tijdens deze dagen
opeens kouder kan worden, het kan nog koud
zijn tot in deze periode van mei en dan bedoelen we te koud wat overgaat in nachtvorst.
Abrupte temperatuurveranderingen, die onder
andere het gevolg zijn van het nog relatief
koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit
hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog
voorkomen.
Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk
af en aan het eind van de maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk.
In dat opzicht geven de ijsheiligen meestal de
overgang naar een periode met een meer
zomers karakter", aldus het KNMI.
Voorzichtig met jong zaaigoed en planten die
van oorsprong niet uit onze streken vandaan
komen maar uit warmere oorden.
Planten die hier wel horen en in de vrije natuur groeien doen het op dit moment geweldig goed. Het zevenblad, de brandnetels, het
kleefkruid en heel veel meer prachtige soorten staan heerlijk fris te stralen; alles schiet
de grond uit.

Brandnetel (grote getande blad) en kleefkruid (kleine langwerpige blaadjes)
De blaadjes verschijnen aan de bomen en aan
alles zie je dat mei in aantocht is.
In deze nieuwsbrief maken we kennis met
Christel van Asten.
Christel is lezeres van zowel de ‘Project7blad’ voor volwassenen als van de juniorversie.
Christel krijgt van haar ouders thuisonderwijs
en zij reizen naar verschillende plaatsen in
Europa. Op dit moment verblijven zij langer
in Frankrijk en Christel leverde een leuke
bijdrage aan voor de nieuwsbrief.
Zij ontvangen ook elk weekend onze ‘Wekelijkse recepten’ en haar bijdrage is ontstaan
uit enthousiasme en door inspiratie via onze
ideeën.
Christel heeft het mooi verwoord want het is
ook de bedoeling je te laten inspireren en
daar zelf je eigen draai aan te geven.
Welkom Christel, je mag onze vaste medewerkster zijn net als je moeder Cynthia die
maandelijks een aandeel heeft in ‘Project7blad’ voor volwassenen.
Jochem Hagoort laat zien hoe je heerlijke
pannenkoeken kunt bakken en wie Jochem wil
ontmoeten kan dat laten gebeuren tijdens
één van zijn wandelingen waarbij Jochem van
alles kan vertellen over eetbare planten en
andere mooie dingen in de natuur als aankomend boswachter.
Arie de Groot vertelt over wespen, zodat je
meer inzicht krijgt in hun activiteiten.
Wij zijn blij met alle bijdragen en wensen jou
als lezer veel plezier met deze nieuwsbrief
waarbij het Japanse duizendknoop ditmaal de
plant van de maand is.

Zevenblad

Tot eind mei.
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Hartelijke groet,
Anneke
Gaasterland, 28 april 2017

www.project7-blad.nl
anneke@project7-blad.nl

Overigens is deze plant o.a. familie van de
rabarber.

Ode aan de Japanse
duizendknoop
Bestrijden heeft geen zin...
Met gif al helemaal niet; bovendien
verpest je de omgeving en beïnvloed
je de gezondheid van anderen, maar…
ook van jezelf.
Deze plant heeft ons iets te vertellen!

De stengels goed schillen, het buitenste vel
verwijderen.
Maak er moes van met bijvoorbeeld appels en
kaneel, of verwerk de stengels in taarten en
cakes.
Wel jezelf ervan overtuigen dat er geen harde
delen meegaan.

Wetenschappelijk is namelijk bewezen dat hij
kwaliteiten heeft in het ondersteunen van
kanker op een positieve manier.
Alles wat bij je groeit hebben we nodig.
Wat zien we overal gebeuren?
Juist deze plant rukt op als een bezetene,
kent geen grenzen, gaat door beton en asfalt
als het moet.
Laten we deze plant omarmen en positief
gebruiken.
Niet in je tuin planten, dat is te dol, er staat
genoeg in de vrije natuur.

Alles waar we tegen vechten zien we als een
plaag en alles wat we gaan omarmen is een
zegen!
Leer je omgeving anders naar het Japanse
duizendknoop te kijken, trek er met een mesje in de hand op uit. Mesje meenemen is prettig, plukken gaat niet zo fijn.
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Bladeren verwijderen, die zijn meteen compost voor de omgeving.
Extra noot:
Alleen hele dunne stengeltjes kun je zonder
te schillen verwerken maar het is aan te raden het buitenste vel te verwijderen.
Snijd de stengels in kleine stukjes als je deze
in een cake of taart verwerkt.
Samen met appels kun je heerlijke gerechten
maken, zowel in cakes als taarten en als
moes.
De moes even pureren en je bent eventuele
draden kwijt.
De moes maakten wij puur, zonder suiker.
Als we al ergens een keer suiker aan toevoegen dan is dat overwegend kokosbloesemsuiker.
Japanse duizendknoop is een bijzondere plant
waar echt wel leuke gerechten mee te bedenken zijn.
Dunne ringetjes, wel even koken en op zoetzuur zetten samen met kruiden is een heel
ander idee.
Je kunt van de cake een feestje maken door
er een schep van de moes bij te presenteren
samen met advocaat en hagelslag.

Er zijn vele soorten wespen, veel hebben een
legboor in plaats van een angel.
Sommige soorten worden door ons benut,
bijvoorbeeld in de tuinbouw, waar op of in de
larven of eitjes van een parasiet een eitje
gelegd word door bijvoorbeeld een sluipwesp.
Er zijn wespen die eitjes leggen in de eipakketjes van kakkerlakken.
Deze methode is beter dan bestrijden met
vergif, omdat daarbij ook de nuttige insecten
gedood worden.

Waar wij het meeste ontzag voor hebben zijn
natuurlijk de “limonade wespen”, de Duitse
wesp (vespula germanica) en de gewone wesp
(vespula vulgaris).
De koninginnen komen half maart tevoorschijn. Ze zoeken dan een donkere plaats,
bijvoorbeeld een muizenholletje in de grond
maar het kan ook in een haag zijn.

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

Wespen en meer…
Dag lieve mensen,
Een verhaaltje over wespen:
Mieren, hommels, wespen en de honingbij behoren tot de zelfde orde van
vliesvleugeligen.

De gewone wesp is een cultuurvolger: hij
gedijt goed bij mensen in de buurt.
Daar maken ze hun nest aan een balk in de
garage of onder een dakpan o.i.d.
Het nest van de Duitse wesp (die heeft drie
stippen op zijn kop) is groter en geliger van
kleur dan het nest van de gewone wesp, dat
iets grijzer is.
De gewone wesp heeft een soort ankertje op
zijn voorhoofd.
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Ze maken een omhulsel om het nest van “papier”
Ze knagen daarvoor hout, bijvoorbeeld van de
schutting, af en mengen dat met speeksel.
De koningin begint alleen, ze legt een paar
eitjes en moet zelf prooien vangen voor de
larven. Pas als deze larven verpopt zijn blijft
de koningin thuis en zorgen de werksters verder voor het groeiende nest. In augustus zijn
er 5000 tot 8000 wespen in het nest.
Bijen overwinteren als volk en beginnen in
het voorjaar al met dit aantal.
Om te groeien en spieren te ontwikkelen hebben we eiwitten nodig.
Bijen voeren hun larven stuifmeel.
Maar wespen voeren hun larven vlees van
vliegen en rupsen ed.
Als er een dier doodgaat word het kadaver
opgeruimd door maden en die ontwikkelen
zich tot vliegen.

Ze vliegen ook wel op schermbloemigen maar
daar vangen ze ook veel prooien.
De werksters van een honingbij werken op de
nectar die ze verzamelen.
In een wespenkolonie komt er een moment
dat er te weinig larven zijn om de werksters
te voeden.
Eerst zijn het vooral de mannetjes die op het
fruit afkomen (als bijvoorbeeld de pruimen
rijp zijn), want die verzorgen geen broed.
Maar ook de werksters hebben honger en die
gaan ook op zoek naar zoetigheid en vinden al
snel onze zoete dranken.
Dronken van al die suikers verzorgen ze de
larven niet meer en het volk stort in elkaar.
Na een nachtvorst is iedereen dood, behalve
de bevruchte koninginnen en dat kunnen er
wel tweehonderd zijn; die verschuilen zich in
de winter, bijvoorbeeld in ons houthok.
Hopelijk lukt het nu om minder boze gedachten naar wespen toe te zenden
Liefs,
Arie de Groot

Voorjaarssalade...
Ditmaal geen sla als basis maar broccoli en schijfjes komkommer.
De wesp vangt een vlieg, bijt de kop en vleugels eraf, maar het borststuk met de spieren
wordt aan de larven gevoerd.
Met een wespennest in je tuin word je dus
niet geplaagd door vliegen.
Maar als ik met een heggenschaar door een
wespennest knip ben ik in levensgevaar.
Door nu de vliegende koningin te vangen
voorkom ik dus een wespennest en hoef ik
later niet duizenden wespen met vergif te
doden omdat het nest op een plaats zit waar
het overlast geeft.
Vorig jaar “verdronken” veel wespennesten
door de hevige regenbuien in het voorjaar.
Blijkbaar hebben wespen ook een bewustzijn
van hun omgeving, want dit jaar zie ik veel
meer wespenkoninginnen dan andere jaren.
Het lijkt wel dat ze het tekort aan wespennesten van vorig jaar nu corrigeren.
Als een luis sappen zuigt uit een plant poept
het die suikers uit.
Een tafel onder een struik met luizen plakt.
De larven van een wesp “poepen ook suiker”
De werksters eten dit als energiebron.

De broccoli in roosjes gesneden en even een
paar minuutjes laten koken (even blancheren
heet dat, net even een minuut of twee tot
drie de kook erover).
Dit schijnt volgens diverse onderzoeken gezonder voor ons te zijn dan dit gewas helemaal rauw te eten als salade.
Dat is dan ook van toepassing op bloemkool
wat een soortgelijk gewas is.
Persoonlijk vinden wij de smaak ook beter tot
zijn recht komen en de stronkjes zijn minder
hard.
Een krop sla kan natuurlijk ook uitstekend als
basis dienen, er valt genoeg te variëren met
salades.
Alle bladeren van de 'wilde' groentes gewassen, behalve de bloempjes.
Wanneer we bloemen wassen in water blijft
er niets van over of ze zien heel 'verregend'.
De bloemen altijd goed nakijken op eventuele
beestjes, spinragjes of andere ongewenste
toevoegingen.
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blaadjes doen het geweldig en de kleine
bloempjes staat lieflijk.

Vogelmuur is lekker mals, heerlijk van smaak
om te combineren en heeft een hoog vitamine
C-gehalte, dus geweldig om te verwerken.
Voeg hiervan plukjes tussen de broccoli.

De bladeren van daslook in stukken gesneden
en toegevoegd.
De bloemen van daslook los geplukt als laatste over de salade gestrooid, je werkt altijd
van groot naar klein.
De blaadjes van de bonte dovenetel staan
geweldig qua kleur en daarvan neem je de
bovenste, dus de topjes plus twee blaadjes
daaronder.

De bloempjes (geel) ook later toevoegen.
De bosveldkers, familie van de kleinere veldkers in de tuin, smaakt pittig, de mooie

Je kunt ook veldkers gebruiken, of tuinkers.

De salade oogt als een 'bos voorjaarsbloemen'.
Voeg een dressing naar eigen idee toe.
Wij maken nog weleens de volgende variant:
Biologische yoghurt, dat kan gewone yoghurt
zijn maar ook Griekse of Turkse, net wat je
voorhanden hebt.
Daar een schep mayonaise door met bijvoorbeeld een scheut citroensap en kruiden naar
eigen idee.
Verse of gedroogde kruiden, net hoeveel tijd
we hebben of wat eventueel opgemaakt moet
worden. Denk ook aan verse teentjes knoflook.
Verse citroenmelisse, liefst net geplukt uit
eigen tuin gecombineerd met verse tijm, je
kunt ook wat betreft dit soort sauzen/dressings combineren met heel veel variaties.
In plaats van mayonaise kun je ook een
scheutje olijfolie toevoegen, scheutje appelazijn is ook niet verkeerd, wel of niet gecombineerd met eerdergenoemde voorbeelden.
Een dressing voegen wij het liefst op ons bord
toe of aan de basis van de sla in de schaal
voordat je de 'wilde' groenten, kruiden en
wellicht eetbare bloemen gaat toevoegen om
dat effect niet te verstoren.
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Een dressing over de bloemen sprenkelen is
niet mooi om toe te voegen voor je de schaal
op tafel zet.

Anneke

Het was heel leuk om al die kruiden te verzamelen (wel wat meer dan in jouw recept,
namelijk ook gele dovenetel, madeliefjes,
smalle weegbree, maarts viooltje en rode
klaver).
Er bleven ook kruiden over, die hebben we in
een soepje gedaan (foto hieronder).

Hoi Anneke,
Misschien ken je me nog!
Ik ben Christel, de dochter van Cynthia. (Extra noot van Anneke: Cynthia
van Asten schrijft voor ‘Project7-blad’,
de versie voor volwassenen).
Ik lees je mailtjes altijd met veel belangstelling, zowel de junior als de volwassenenmailtjes.
Ik krijg, zoals je misschien weet, thuisonderwijs en ben net begonnen met een kruidenproject, daar sluiten jou recepten mooi op
aan!
Zo hebben we nu jouw leuke recept van een
broodje ei met kruiden geprobeerd (1e en 2e
foto)!

Met mijn kruidenproject beschrijf ik wat eetbaar is, waar het groeit en de geneeskrachtige werking van 11 kruiden die ik al ken, namelijk:
Brandnetel,
Paarse dovenetel
Witte dovenetel
Goudsbloem
Kleefkruid
Zevenblad
Speenkruid
Daslook (groeit heel veel rond ons huis in
Frankrijk)
Madeliefje
Rode klaver
Paardenbloem
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Verder beschrijf ik 18 kruiden die bekend
zijn, maar nog niet bij mij…
Duindoorn
Grote weegbree
Smalle weegbree
Sint Janskruid
Echte kamille
Schijfkamille
Vogelmuur
Pinksterbloem
Sleedoorn
Venkel
Bergvenkel
Echinacea
Hondsdraf
Meidoorn
Aloë Vera
Duizendblad
Klein hoefblad
Ken jij nog een kruid dat absoluut in dat rijtje
thuishoort?
Antwoord Anneke:
Fluitenkruid – braam – mierikswortel – Japanse duizendknoop – wilgenroosje – teunisbloem en vele anderen maar ga eerst
hier maar mee aan de slag 😊
Ik wil je trouwens ook nog bedanken.
Allereerst voor dat ik nu de junior nieuwsbrief
ontvang, en ten tweede omdat ik dankzij
jouw recept voor het broodje ei nu ook duizendblad kan herkennen!
Ik ga ook al je andere recepten nog eens
doorlezen, daar zal ik zeker nog veel van leren!
Ik geloof dat ik op het veld bij het huis gulden
sleutelbloem en vergeet-mij-nietje heb zien
groeien, wat ik heb herkend van jouw recepten, maar dat moet ik nog even uitzoeken.
Ook een supertip trouwens, dat van dat kruiden-verzamel-mandje!
Ik ben nu nog met een plastic potje aan het
verzamelen. Jouw idee is veel efficiënter!

Er kan niets slap gaan en als je bij thuiskomst
niet direct tijd hebt om te kokkerellen dan
kun je het even ongestoord laten staan.
Wel in de schaduw bij warm weer als je het
buiten zet.
Zo koel mogelijk is het beste.

Flessenrekjes kun je wellicht op rommelmarkten of in kringloopwinkels bemachtigen.
Glazen potjes zijn ook niet zo moeilijk om
aan te komen en je hebt een vernuftig systeem voor de 'wild' pluk.
Overigens ook als je bloemen plukt voor decoratiedoeleinden.
Wel altijd zorgen dat de glazen potjes goed
schoon zijn.

Look-zonder-look...
Look-zonder-look, het bloeit weer 🌞
Deze plant is familie van alle koolsoorten,
mosterdplant, koolzaad, veldkers, tuinkers,
waterkers, pinksterbloem en nog heel veel
meer planten scharen zich onder deze familie, de kruisbloemigen.
Kruisbloemig wil zeggen: vier bloemblaadjes
kruislings tegenover elkaar.

Ik kijk uit naar je volgende recepten…
Groetjes,
Christel

Kijk, Christel, het rekje waar jij op doelt
gebruik ik heel vaak en zo zijn de verschillende gewassen keurig verzorgd.

8

De hele plant is eetbaar en de zaden kunnen
verwerkt worden net als het mosterdzaad.
De smaak van de bladeren is enigszins lookachtig; look verwijst naar de uienfamilie, dus
de look-zonder-look smaak flauw uiachtig en
'zonder look' betekent: zonder ui maar, met
een wortelstelsel.

Het maken van
Wildplukpannenkoeken

De bloemen zijn prachtige eetbare bloemen,
de bladeren niet meekoken maar rauw serveren als onderdeel van een salade, als toevoeging aan een warme maaltijd maar dan als
laatste toegediend, net als bijvoorbeeld peterselie.
Onlangs dit gewas ook toegediend aan onze
maaltijd en wie in het weekend het 'Wekelijks
recept' van ons ontvangt kon exact zien hoe
we dat gepresenteerd hadden.
Samen met andere 'wilde' groentesoorten.

Kinderen eten heeeeeel graag pannenkoeken
of poffertjes. De een doet er jam op en de
ander stroop met poedersuiker.
Gelukkig zijn deze koeken uit de pan ook
lekker door er een kleine wildplukactie aan
toe te voegen.
Mensen weten vaak niet dat er lekkernijen in
de natuur groeien die het eten van een
pannenkoek interessant en gezond maken.
De zoetigheden kunnen vervangen worden
door eetbare wilde planten of bloemen toe te
voegen.
Dit kan gedaan worden door de bloemen in
het beslag te leggen dat net in de pan is
gegoten.

Interesse in de recepten gratis en voor
niets?
Mail naar: Anneke@project7-blad.nl
Wie deze recepten ontvangt krijgt ook nog
eens de gelegenheid gratis een wandeling
langs 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen mee te maken hier in het Gaasterland.

www.project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker

In de natuur zijn niet alleen de bladeren eetbaar, vaak zijn ook de bloemen eetbaar.
Neem nu de pinksterbloem, paardenbloem,
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klein hoefblad (gele bloem op foto) en de
look-zonder-look.
Er zijn nog veel meer voorbeelden op te
noemen met allemaal hun eigen smaak.
Geniet van de lekkere en gezondere pannenkoeken!

Onthoud, de eetbare natuur is dichterbij dan
je denkt!
Veel plezier en eet smakelijk,

Jochem Hagoort

Kruidenboter met
daslook…
Het is voorjaar en dat betekent dat er weer
daslook te vinden is. Daslook groeit niet overal in Nederland, maar je kunt het zelf ook in
de tuin zaaien.

Daslook houdt van kalkrijke grond. Daar kun
je zelf ook rekening mee houden door op de
plek waar je daslook zaait, ook kalk toe te
voegen.
Bieslook kun je ook heel goed in de eigen tuin
zaaien of planten.
Als je een potje uit de winkel gebruikt, kun je
het wortelkluitje gewoon in de aarde planten
en het gaat groeien heen! Wij hebben op deze
manier al verschillende pollen bieslook van
vorig jaar staan, die het geweldig doen!

Ingrediënten:
roomboter op kamertemperatuur
knoflookteentjes
daslookblad
bieslook
zout en peper naar smaak
daslookbloem, los geplukt als eetbare garnering

Werkwijze:
Snijd alle ingrediënten, behalve de daslookbloem, heel fijn.
Meng dit met een vork door de boter en verdeel alles goed.
Voeg naar smaak peper en zout toe.
Strooi als laatste de los geplukte daslookbloempjes over de kruidenboter.

Foto hierboven en in de volgende kolom:
Daslook
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Toastjes
met eetbare bloempjes...
Eetbare bloempjes kun je voor heel
veel verschillende doeleinden gebruiken.
Heel eenvoudig een toastje versieren is een
kleine moeite; je oogst leuke reacties en het
staat enorm feestelijk. Plukken en meteen
verwerken of na het plukken even op een
klein glaasje water zetten. De bloempjes
mogen niet slap worden natuurlijk. Gebruikt
zijn: madeliefjes, hondsdraf, sleutelbloem,
dovenetel en vergeet-mij-nietjes.

Dovenetel

Vergeet-mij-nietjes
Madeliefje

Boven: Hondsdraf / Onder: Sleutelbloem

De voorbereiding:

Bio-Melba-toastjes / Foto onder: de ‘versiering’
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Waar staat
Project7-blad.nl voor?
Toastje meteen plakje brie, camembert, of Danish blue, versierd met eetbare bloempjes.

Project7-blad is 'De Universiteit van
het leven' op alle natuurlijke vlakken.
Samen ongedwongen en gezellig oude kennis
doen herleven via 'Studiegroepen', 'Wandelende studiegroepen', 'Incidentele wandelingen
waarbij de informatie rond 'wilde' groenten,
kruiden en eetbare bloemen centraal staat.
Kortom: de blik is 100% gericht op puur natuur, oude kennis en... saamhorigheid en
gezelligheid!
Vele onderwerpen komen voorbij via de ‘Studiegroepen’ die minstens zes middagen per
jaar draaien, zoals: eetbare wilde planten,
eetbare tuinplanten, geneeskrachtige kant
van planten, Permacultuur, samen kokkerellen, samen natuurlijke verzorgingsproducten
maken voor zowel lichamelijk- als huishoudelijk gebruik, fermenteren, wecken, hoe kweek
je kiemen, puur natuur in de ruimste zin van
het woord.

Toastje met een groente spread als basis

Daarnaast zijn er ‘Wandelende studiegroepen’, deze groepen zijn 100% gericht op ‘wilde’ groente, kruiden en eetbare bloemen in
de vrije natuur en de tuin. Deze groepen
wandelen, lees slenteren en staan veel stil,
minimaal zesmaal per jaar en elke keer spreken de deelnemers af waar zij elkaar de keer
erna ontmoeten, dus men ‘wandelt’ ook nog
door de provincie.
Deze groepen draaien op verschillende middagen verdeeld over het land en er mogen
veel meer groepen bijkomen.
Wie gastvrouw of gastheer wil worden is van
harte welkom, het gaat er niet om dat jij alle
kennis hebt, als je gastvrij bent en een passie
hebt zijn wij al blij.
De kennis komt uit de groep. De een weet dit
en de ander weet dat en wie zegt niets te
weten… 😉 dagen wij uit om toch gezellig
mee te doen.

Anneke
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Wie nieuwsgierig is kan vrijblijvend de uitleg
aanvragen.

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:

Wie blijvend in de mail de informatie wil ontvangen kan dat ook aangeven.
Voor al deze zaken: Anneke@project7blad.nl

Anneke Bleeker
Frank Bleeker
Arie de Groot
Christel van Asten
Jochem Hagoort

Naast de groepen zijn er nog ‘incidentele’
wandelingen met verschillende dames en
heren die hun activiteiten via de agenda van
7-blad laten lopen.

Wil je deze Nieuwsbrief iedere maand ontvangen?

Zij krijgen ondersteuning via de site en de
nieuwsbrieven, krijgen de poster per mail
aangeleverd en zijn een soort ‘Ambassadeur’
van 7-blad op de dagen dat zij hun activiteit
op de agenda hebben staan.
Als vergoeding dragen zij na afloop 10% af van
hun inkomsten aan 7-blad. Dus vragen zij 10
euro en wandelen er 10 personen mee is 10%
10 euro voor 7-blad en de rest voor henzelf.
Wie met zijn of haar activiteiten op de agenda van 7-blad wil kan dat ook opgeven bij
bovengenoemd mailadres.

tekst en foto’s
opmaak en tekst
wespen
eetbare ‘wilde’ planten
wildplukpannenkoeken

Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van:
www.project7-blad.nl

Project7-blad heeft naast deze activiteiten
nog een andere tak namelijk de GVL, oftewel
Gezond Verstand Lezingen.
Deze locaties presenteren elke maand op een
door henzelf gekozen vast moment in de
maand lezingen, gekozen uit een enorme
sprekerslijst.
Wie daar meer over wenst te weten kan wederom bovengenoemd mailadres mailen,
daarna kom je in contact met de desbetreffende persoon die je de eerste mondelinge
uitleg per telefoon zal geven bij echte interesse.
Project7-blad, het zevenblad gaat ondergronds met zijn wortelstelsel en piept overal
op met nieuwe bladeren.
Dit vergelijk gaat ook op voor ‘Project7-blad’.
Overal ontstaan locaties en leuke acties.
Dank aan allen die met zoveel passie meedoen en nog meer personen zijn welkom.
Op naar de 100 locaties totaal als eerste goal!
😊

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
Anneke@project7-blad.nl

Onze vriendin tussen het zevenblad
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