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Van de redactie 
En dan is de nieuwsbrief eruit en staan we aan het begin van een nieuwe 2-wekelijkse cyclus 
en dan vraag je je altijd weer af: komen er weer 
artikelen voor de volgende nieuwsbrief? 
En dan is de eerste week voorbij en kom je tot de 
conclusie: stop, stop…..dit wordt (weer) teveel. 
Dan beginnen we eerst Anneke te melden dat ze 
zich moet gaan inhouden…..:o))))) 
En dan gaan we de tweede week in en zien we 
alsmaar weer nieuwe leuke onderwerpen 
langskomen die ‘eigenlijk ook in de nieuwsbrief 
moeten…..’ 
Ja, locatienieuws, aankondiging van gave lezingen, 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
studiegroepen, wandelende studiegroepen, ludieke acties in een bos dat grotendeels zou 
moeten verdwijnen…..Frank die nog een boekbespreking heeft…..de vaste columns van Ellen 
Vader en Bert Heintzberger, die ook nog eens een tweetal lezingen geeft in de 2e week van 

mei… look zonder look, verward raken in Japanse 
Duizendknopen. 
Anneke bespreekt het al in haar voorwoord. 
Project 7-blad en de Gezond Verstand Lezingen 
daarbij zitten weer in een flow, in een groei. 
Nieuwe lezingen locaties, nieuwe studiegroepen, 
nieuwe wandelende studiegroepen, de bestaande 
locaties die er, zo voor het komende zomerreces, 
nog even extra hard aan trekken, bestaande 
studiegroepen die steeds meer mensen 
enthousiast maken en van waaruit weer allerlei 
nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Vooral Anneke 
en Frank hebben het er enorm druk mee. Frank 
liep afgelopen week even op z’n tandvlees, maar 
herpakt zich weer…..want veel energie geven 

betekent heel vaak (zo niet altijd) heel veel 
energie krijgen. 
 
Deze nieuwsbrief is weer een ouderwetse 
nieuwsbrief. Veel aandacht voor locaties die 
lezingen organiseren, zoals Alkmaar, Ried en de 
nieuwe locaties Etten-Leur en Surhuizum. Veel 
aandacht voor de studiegroepen, zoals Arcen, 
Montfort en de nieuwe studiegroep Mussel. 
Aandacht voor wandelende studiegroepen, 
zoals Delft en een nieuwe groep in Limburg. 
De vaste columnisten Ellen en Bert. Look zonder look en Japanse duizendknoop in het 
zonnetje. Een interessante boekbespreking en, Anneke zal Anneke niet zijn, een lekkere 
voorjaarssalade. 
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En voor de volgende nieuwsbrief staan er inmiddels al weer 4 artikelen klaar, komt er nog 
wel wat van Anneke, komen er nog een tweetal vaste columns en zullen de locaties ook 
weer van zich laten horen (althans, dat hopen we, want daar is deze nieuwsbrief tenslotte 
voor bedoeld….dus locatiehouders…..lever in, voor komende lezingen, dan wel voor lezingen 
die al geweest zijn, maar waarover toch een leuk stuk te schrijven is, want de sprekers 
hebben veel kennis, spirit en drive om mensen te informeren, te motiveren en te 
enthousiasmeren). Lever in op ellen@project7-blad.nl.  
 

Agenda lezingen: 
Lezingen mei 2017: http://www.project7-blad.nl/page28.html  
Lezingen juni 2017: http://www.project7-blad.nl/page29.html  
 
 

 
 

Al met al een voorjaar vol beloften en een zich snel 
verspreidend zevenblad… 
Wat een positieve energie, geluiden en gebeur-
tenissen. 
Project7-blad zit in een enorme flow en er ge-
beurt te veel om allemaal even te verwoorden. 
 
We verwelkomen de nieuwe locatie in Stadskanaal 
(Gr.) onder de tak ‘Gezond Verstand Lezingen’. 
We verwelkomen eveneens onder die tak locatie 
Surhuizum (Fr.) en locatie Etten-Leur heeft komende 
week een zeer positieve start met al meer dan dertig 
aanmeldingen. 
Even drie nieuwe locaties zomaar op een rijtje. 
In deze nieuwsbrief kun je met twee van hen al kennismaken. 
 
Nieuwe studiegroepen, Mussel (Gr.) komt erbij. Groningen laat van zich spreken. 
Locatie Winsum (Gr.) heeft een GVL-locatie en een studiegroep en nu komt Mussel daarbij 
met een studiegroep en Stadskanaal met een GVL-locatie. 
Mooi om waar te nemen. 
Friesland heeft nu drie GVL-locaties, twee studiegroepen en twee ‘wandelende’ studiegroe-
pen. 
De ‘wandelende’ groepen staan volledig in het teken van ‘wilde’ groenten, kruiden en eetba-
re gewassen. 
In Limburg komt er een ‘wandelende’ studiegroep bij, naast de drie vaste groepen en de 
GVL-locaties in Maastricht en Steyl. 

mailto:ellen@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
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In Zuid-Holland komt een ‘wandelende’ studiegroep en in Gelderland een studiegroep op 
locatie. 
De studiegroepen ondersteunen de 
GVL-locaties en omgekeerd want het 
blijkt een fantastische aanvulling op 
elkaar te zijn. 
 
De vergelijking is treffend: ‘Project7-
blad’ en de plant zevenblad. 
Al vaker heb ik benoemd dat het wor-
telstelsel van het zevenblad onder-
gronds overal heen kruipt en er overal 
spontaan blaadjes omhoog piepen. 
Hoe mooi is dit vergelijk? 
Wij laten ons ook verrassen door de 
initiatieven die genomen worden door 
de gastvrouwen of -heren. 

Wie interesse heeft krijgt altijd vrijblijvend de uitleg en wij wachten het af, maar zie de resul-
taten, eerlijk gezegd zijn we heel blij met deze ontwikkelingen. 
 
Wat betreft de GVL-locaties, laatst zeiden wij, Frank en ik tegen elkaar, als het dan toch zo 
moest lopen na september 2015, de overdracht van de Gezond Verstand Avonden, dat er 
velen weer terug wilden, laat dan nu ook maar groeien. 
Dit is geen gemakkelijke weg geweest, we hebben daardoor diverse personen echt leren 
kennen, maar ook dat is goed.  
Ook al zeggen we dat achteraf, niet als je ergens middenin zit. 
Je komt uiteindelijk zelf toch weer sterker en nog gemotiveerder uit de strijd! 
Je gaat verder met degenen, sprekers en locatiehouders, met de juiste intentie en daardoor 
versterkt alles nog meer en zie hier het resultaat per mei 2017. 
We zijn trots! 
Want we tellen 12 studiegroepen, 6 wandelende studiegroepen en 19 GVL-locaties. 
Terwijl we tot september 2015 maar 2 studiegroepen telden omdat er eerder geen ruimte 
was om deze als een tak te laten ontwikkelen. 
Maar we zijn er nog niet. Er zijn ook enkele ‘Wildplukgidsen’, zij plaatsen incidenteel wande-
lingen op onze agenda, buiten mijzelf omgerekend vier personen. 
En een ‘Natuurgids’, zij beleeft met de deelnemers weer op een andere wijze het samen in 
de natuur genieten dan dat wij doen als we over ‘eetbare’ gewassen spreken. 
Al met al een voorjaar vol beloften met het zich snel verspreidende zevenblad. 
 
En we zijn ook op trots op… 
We lopen niet naast onze schoenen, maar trots zijn we ook op de zondagmiddag die op 30 
april plaats vond in Groet bij Schoorl. 
Hoe deze middag verliep kun je in deze nieuwsbrief lezen maar ook daar zijn alweer leuke 
dingen uit voortgekomen: personen die interesse hebben in de groepen en andere activitei-
ten.  
We kijken terug op een heel bijzondere middag. Van dergelijke uurtjes worden we heel blij. 
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Er is eigenlijk zoveel om te delen, te veel… 
Wim en Ellen, onze fantastische redactie houden hun hart al vast weet ik, terwijl ik dit voor-
woord schrijf. Ze kennen mij inmiddels goed genoeg en als ik in het toetsenbord klim dan 

ben ik soms niet te stoppen 😉 
Want de nieuwbrief is al zo vol, het is gewoon te dol wat er in twee weken tijd steeds weer 
ontstaat. 
Te dol in die zin: we weten dat het veel is maar 
items laten staan is geen optie want elke twee 
weken is dit aan de orde de laatste tijd. 
Lieve Wim en Ellen, we houden het er maar op 
dat dit hoort bij de expansiedrift van het ze-
venblad. Het is gewoon niet anders, ook de 
nieuwsbrief groeit in verhouding mee, de lezers 
pikken er maar uit wat hun interesse heeft en 
niemand kan zeggen dat wij een saai concept 
hebben want als het moet vullen we wekelijks 
een magazine. 
Ook om trots op te zijn! 
 
Wie interesse heeft in een enorme hoeveelheid 
informatie omtrent ‘wilde’ groenten en kruiden raad ik aan om: ‘Drie halen, één betalen’ te 
lezen. 
We presenteren deze maand een superaanbieding waarbij je twee anderen, door jezelf ge-
kozen, ook nog blij mag maken. Drie mensen blij en je ondersteunt ‘Project7-blad’. 
Want we hebben ook plannen om in de toekomst neer te zetten als er nog meer groepen 
zijn en een beetje ondersteuning kunnen we daar wel bij gebruiken. 

Daar tegenover geven wij aan drie perso-
nen zo ongelofelijk veel informatie, ook 
dat is bijna te dol zoveel, maar we doen 
het met liefde omdat we de oude kennis 
zo snel mogelijk met elkaar moeten ver-
spreiden. 
 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief 
nummer 16 in de maand mei. 
Want ik stop gewoon, soms ken ik mijn 

grenzen 😉 
Wim en Ellen dank voor jullie inzet en 
Wim we feliciteren je vanaf deze plek 
toch nog even met je verjaardag die je 
afgelopen vrijdag 5 mei vierde. 
 

Anneke 
Gaasterland, 6 mei 2017 
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En weer een nieuwe Gezond Verstand Lezingen locatie 
 

Welkom Gezond Verstand Lezingen-locatie Surhuizum... 
 

Sity Smit is de gastvrouw van de nieuwe locatie in Surhuizum waar 
maandelijks een lezing op de agenda zal staan via de GVL, vallend on-

der project7-blad.nl in het mooie Fries-
land. 
 
Richard Hoofs is één van onze sprekers 
die zich ontfermt over locaties die star-
ten om de eerste twee maal achter 
elkaar te spreken. 
De eerste keer zal zijn op 24 mei en de 
tweede maal op 21 juni. 
De langste dag op zo'n bijzondere loca-

tie met een nog bijzonderder onderwerp. 
 

https://www.facebook.com/sity.smit
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008487332016
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Titels lezingen:  
24 mei: Nieuwe Geneeskunde 
21 juni: Egyptische Heelkunde 
 
Sity heel veel geluk gewenst en net zoveel mooie momenten 
als wij al hebben mogen ervaren in de afgelopen jaren. 
LAND VAN EEN is een prachtige locatie voor deze activitei-
ten. 
 
Richard, succes en heel veel plezier, maar we weten dat je 
de lezingen met passie en dus plezier geeft. 

Dat gaat helemaal goedkomen ☺. 
 
Foto's: Anneke Bleeker. 
 
 

Welkom op onze locatie Land van Een in Friesland. 
Op 24 mei a.s. hebben we hier de eerste GVLezing en daar verheug ik me op! 
 

Anneke is hier al enkele malen geweest voor een wilde planten en 
kruidenworkshop. 
De contacten over en weer waren er al en nu starten we hier met de 
lezingen. 
 

Wie zijn we? 
Met vijf mensen wonen we apart en toch samen in een boerderij in 
het mooie Coulisselandschap in Friesland.  
Twee jaar geleden zijn we hier komen wonen als community.  
Een heel boeiend en leerzaam proces! 
Al doende zijn we aan het leren en we zetten de eerste stapjes 
naar Eco-Bewust-Samen-Zijn. 

 

Ik vind de GVL avonden hier heel goed inpassen 
en daarom sluit ik me graag aan bij Anneke haar 
enthousiasme om kennis te delen.  
Samen zijn we rijk! 
 

We hebben een mooi, rond gebouw, het Samenhuis, gemaakt van stro-
balen en leem. 
Dit geeft een heerlijke sfeer om een goeie 

avond met boeiende sprekers te hebben. 
 

Ik hoop op vele mooie avonden! Wees welkom en laat je inspireren. 
 

Sity Smit 
Rysloane 5, 9283 XS  SURHUIZUM 
www.landvaneen.nl  

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
http://www.landvaneen.nl/
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Project 7-blad Arcen 
Zondagmiddag 23 april studiegroep Arcen was weer succesvol... 
Heerlijke middagen zijn dit en behoorlijk inspirerend. 
 
We kwamen op de gebruikelijke tijd bij elkaar, welkom vanaf 13.00 uur, 
start 13.30 uur. 
Jeanne van Staij, de gastvrouw had alles weer perfect geregeld, kruiden-
thee, gemberthee, koffie, er waren bijdragen vanuit de deelneemsters 
voor wat lekkers erbij en het weer werkte ook nog mee. 
Droog! 

 

We begonnen met een bijdrage van Mia over 
voedselbossen. 
Mia wist mooi te vertellen hoe zij zelf bezig zijn 
met het aanleggen van eetbare bosachtige tuinen bij hen in eigen om-
geving. 
Jacqueline had 'De plant van de middag' op zich genomen en vertelde 
over de Yacon, familie van o.a. de aardpeer. 
 

Daarna gingen we naar buiten om live te aanschouwen wat allemaal 
eetbaar is en nu weer te oogsten valt. 
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Als afsluiting was er soep, gekookt door Jeanne en Petroesjka, en maakten een paar dames krui-
denboter en pesto en Jeanne had voor heerlijk brood gezorgd. 
 

Dank lieve dames (heren zijn ook welkom) voor de vitamientjes deze afgelopen middag. 
De volgende keer is op 18 juni, dan staat de blik weer op 
naar buiten gaan, diverse soorten thee maken en twee 
dames hebben zich al aangeboden om 'De plant van de 
middag' te belichten. 
Dit was mijn laatste middag in Arcen, jullie redden het 
uitstekend zonder mij . Ik ga met Petra Wilmsen een 
'Wandelende studiegroep' starten, zesmaal per jaar op 
een donderdag. Deze groepen staan volledig in het teken 

van de 'wilde' 
groenten, krui-
den en eetbare 
bloemen. 
Limburg is, als deze groep ook draait (de eerste lief-
hebbers hebben zich al gemeld; wij moeten nog een 
datum plannen) rijk gezegend met drie studiegroepen 
op een vaste locatie (Landgraaf, Montfort en Arcen), 
twee lezingen locaties, ook wel 'Gezond Verstand Le-
zingen' genoemd (Maastricht en Steyl), plus eerdaags 
de 'Wandelende studiegroep' die steeds op een ande-
re locatie in Limburg zal afspreken (of wellicht soms in 
Brabant of Gelderland). Maar net waar de deelnemers 

vandaan komen en zij samen een mooi stuk natuur weten aan te wijzen. 

Vreemd, maar toch een goed gevoel om Arcen te 
'verlaten'; deze groep is in Nederweert bij Petra 
Wilmsen gestart op 19 oktober 2013 en op 16 okto-
ber 2016 overgenomen door Jeanne van Staij in Ar-
cen. 

Tijd voor andere bijdragen, deze groep gaat verder 
met een behoorlijk aantal belangstellenden. 

Dank Jeanne en Petra, maar wij pakken samen weer 
een volgende draad op, Petra. 
 

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

 
 

https://www.facebook.com/petra.wilmsen.1
https://www.facebook.com/petra.wilmsen.1
https://www.facebook.com/petra.wilmsen.1
mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATNXWFo-X0tnppIrHQafxvNrIl4PyK71EOh-Asj-yAvBswMlqi028VIYlP6bzksI7XVasKQ1BfQSNWIMEXzsgouk50EzDuK8eHoXjcoIMEII-oc6Z7-GZt5WQ_0WKnH_X_klxaX6Wblr7t8kmIMW0A-rEds&enc=AZNE5EGzG9wJ1DqFQsejY1ra1jCDizKq0plD1R-quxebCYvIpfx71NiGMKwepeYFkvG2ufdQZ406bKfbcsN7I12rQha998293bZOXI3wJyRsuYBT5Ccv1ZxlhYRkrnrp7d1EsdBAxDiwHoK8RTCHJSft92RoGrcD31JX40BQdTrwGnlkoBMYIK9hfWGqyAohI54&s=1
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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En weer een nieuwe Project 7-blad studiegroep! 
Dinsdag 30 mei... 
De eerste middag te Mussel (Gr.)... 
Overige dinsdagen ook al bekend voor 2017. 
 
In Groningen is weer een gelegenheid voor 
hen die graag zesmaal per jaar een middag 
doorbrengen met anderen met dezelfde 
interesses, namelijk: natuurlijke kennis de-
len... 
Deze eerste middag gaan we naar buiten, 
kijken wat er bij en rond de boerderij groeit 
bij gastvrouw Isabelle Van Brederode-van 
Katwijk. 
 
Mocht het weer niet meewerken dan blij-
ven we binnen en laat ik mijn presentatie 
zien, dus het thema blijft hoe dan ook 'wil-
de' groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
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Zesmaal per jaar een dinsdagmiddag, de vijf voor 2017 zijn de volgende: dinsdag 30 mei - dins-
dag 4 juli - dinsdag 12 september - dinsdag 17 oktober - dinsdag 28 november. 
De eerste middag zal ik aan de aanwezigen uitleggen wat de bedoeling is en maken we het ons-
zelf gezellig. 
Ik heb er zin in!  
 
Groep nummer 2 in Groningen, op donderdagen draait de groep in Winsum bij gast-
vrouw Jolanda Roggeveld. 
Daar zijn we 11 mei weer van de partij. 
 
Interesse? 
Anneke@project7-blad.nl  
Dan zorg ik voor de volgende stappen. 
www.project7-blad.nl 
 
 
 
 

Even voorstellen… 
Isabelle van Brederode-van Katwijk 
 

Hallo Natuurliefhebbers, 

 
Vanaf 30 mei a.s. heb ik de eer om als gastvrouw een 
nieuwe studiegroep te starten in Mussel / Oost-
Groningen. 
 
Klein beetje over wie ik ben: 
Ik ben een vrouw van 38 jaar, verliefd op de natuur en 
al haar rijkdommen, nieuwsgierig wat er allemaal ge-
daan en gemaakt kan worden met wat om mij heen 
groeit en bloeit. Daarnaast zijn we onze boerderij zelf 
aan het verbouwen, ben ik (huis) schilder en op vele 
andere vlakken creatief.  
Veelvuldig positief ingesteld. Gewerkt o.a. als bui-
tensportdocente en in een kruidenhuis gewerkt.  
 
Ik heb mijn moeder verweten dat ze een slechte moe-
der was (ik was 5 jaar oud) omdat ze mij niet kon vertellen welk plantje je wel en wat je niet 
kunt eten uit de natuur. Inmiddels ben ik dat zelf gaan uitvinden en deel ik dat graag met 
iedereen die daar voor open staat. 
 
Ik woon in Mussel, net iets boven de grens van Drenthe. 
Afgelopen jaar ben ik hierheen verhuisd met man en twee kinderen.  

https://www.facebook.com/jolanda.roggeveld.1
mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATNhbHoGha4X3iDz1ZfdtjqBdU2aHbdgVp_809n7njbJhh_fCYYRQTX-Dol8jigHKTmfx6YCnrEg6OLZ2NuUsbW0ko1P5SACDgBQLBGC5gEvHOyJ3hZ-4htJ1dePhZTytw2ZYQ7t7MkTfSfmc5_MGOTJ&enc=AZP8oKU20Jb84gKtJZ2KBd-tj6oIGrXzWDSrQq7i5kj6h7RD9pwElsXqgW9TWXYs4McyOdpAljJDRNHG7AaG0jEaW75zqgoFg510kpJgYmHoOYq5KuuvveLUwUtPlcHqivnSgM_OzZvuL5EmbUDRDLmZmbk1zocrF2LFTNVFCoUwqCv_7nDohI6ZZASyiXW5TRPeWf6NgEUzsuFMmWLjG-6S&s=1
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We hebben alles in het Westen (randstad) gedag gezegd om een nieuwe start en een droom 
waar te maken.  
Nu een jaar later is onze tuin, vanuit een zandvlakte en modderbende, grotendeels inge-
richt.  
Ik leef vanuit het geloof dat alles wat we nodig hebben door Moeder Aarde gegeven wordt.  

Dat we zuinig moeten omgaan 
met haar en haar welvaart. Dat 
alles wat we nodig hebben om ons 
heen groeit. 
We proberen zeer bewust te leven 
en vanuit dat gevoel ook keuzes te 
maken. 
 
Naast het eigenlijk altijd in de tuin 
(4200m2) bezig zijn, probeer ik 
ook, samen met de school van 
onze kinderen, de kinderen meer 
bewust te laten worden hoe en 
wat in de natuur. De brandnetel-
soep is ondertussen een zeer veel-
vuldig gevraagde soep in hun klas-
sen (ze verzinnen er wel een pas-
sende gelegenheid bij… hihi). 

De meeste planten die in de tuin groeien worden gedefinieerd, en vooral… wat kan ik er 
mee? Ondertussen staan de potten met gedroogde kruiden, planten, bloemen en zaden 
door de woning, staan de tincturen in de kast en liggen de eerste dingen voor dit jaar al weer 
in de droogrekken te drogen. 
Met veel liefde hebben we een kruidenwiel, een beginnende boomgaard en beginnende 
moestuin aangelegd. Het is een heerlijkheid om onze kinderen (met vrienden en vriendin-
nen) door de tuin heen te zien wandelen en ondertussen van alles, wat eetbaar is, in hun 
mond te zien stoppen.  
 
Ik kom er steeds meer achter, dat wanneer ik mij ergens in verdiep er nog zoveel te leren 
valt. 
Ik hoop samen met jou kennis uit te mogen wisselen en vooral leuke en gezellige middagen 
te mogen beleven. 
 
Locatie: "Het Hof van Brederode" 
E-maildres: isabellevankatwijk@gmail.com 
 
Heel veel liefs, 
Isabelle van Brederode - van Katwijk  
 
 

 
 

mailto:isabellevankatwijk@gmail.com
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Drie halen één betalen… 
Drie halen één betalen, het lijkt wel een kreet in 
een willekeurige supermarkt. 
Dat is het niet en we presenteren dit graag. 
 
Wie meer wil weten over ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen kan bij ons terecht voor een paar zeer, 
maar dan ook zeer uitgebreide ‘boekwerken’, waaron-
der; 
 
 ‘Wild’ koken is voor iedereen. 
 
Deze boekwerken delen we via een link en daarom zijn 
ze ongelofelijk vriendelijk geprijsd ten opzichte van de 
aangereikte hoeveelheid… en nu ook nog eens in de 
aanbieding voor 10 euro… 
 
Maar… we maken er een feestje van, want wie interesse 
heeft mag twee andere personen extra blij maken. 
Uiteindelijk zenden wij de link naar de ‘koper’ en twee 
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door hem of haar gekozen anderen. 
Hoe dat in zijn werk gaat leggen wij per mail uit en er zijn nog twee versies naar ‘Wild’ koken 
die meedoen als keuze. 
 
Zo maken we nog meer mensen blij met kennis die al zo oud is als ‘de weg naar Rome’. 
We zijn niet hip, trendy of apart, we maken gebruik van oeroude kennis. 
Het moet voor iedereen heel normaal zijn dat hij of zij gebruik maakt van dat wat om ons 
heen groeit en bloeit. 
 
Voel je welkom om de informatie aan te vragen, vrijblijvend zenden wij deze graag en zo 
help jij ‘Project7-blad’ ondersteunen en ‘Project7-blad’ helpt als de plant zevenblad de in-
formatie over nog meer mensen te verspreiden. 
 

Een koopje dit aanbod 😊 
 
Anneke@project7-blad.nl  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Project 7-blad Montfort 

Zaterdag 22 april heeft Marijke een wandeling in natuurgebied de Kongssteen geor-
ganiseerd o.l.v. Peter Joossen.  

We zijn samen gekomen in Thorn bij de Grote Hegge.  

Begonnen met een kopje koffie en thee met wortel-
gebak en zwarte bonen Choco cake. Daarna zijn we 
met een grote groep gaan wandelen naar de Konings-
steen.  

De Koningssteen is een mooi watergebied in de uiter-
waarden van de Maas en heel vruchtbare grond, op 
de grens Nederland-
België.  

Peter en Marijke 
vertellen wat er 
groeit en wat je kan 

eten of gebruiken in Salades.  

Ook de geneeskracht van de kruiden komt ruim aan bod.  

De groep hangt geïnteresseerd aan de lippen van Marijke en 
Peter. Zij beantwoordden alle vragen over kleefkruid, brand-

netel, grote klis, weegbree, enz.  

Bijvoorbeeld 
dat wat om 
de brandne-
tel heen staat 
helpt tegen 
de brand. 
Verder ko-
men planten 
als vijfvinger-
kruid, St. 
Janskruid, agrimona, wilde appel, boeren-
wormkruid, vogelwikke aan bod. 

Aangekomen bij het eerste water kunnen we 
met de verrekijker naar de slobber-eend kijken 

en vertelt Peter, die hier veel komt, dat hij de pijlstaarteend hier heeft gespot hetgeen heel 
bijzonder is.  

We vervolgen onze weg naar de burcht van de bever want dat is onze bestemming van van-
daag.  
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Mooi om te zien hoe deze dieren de natuur over nemen en zonder natuurlijke vijand veel bo-
men verwoesten en ook behoorlijk veel overlast kunnen veroorzaken met hun burchten door 
stuwend water. Maar wij genieten ervan en in deze omgeving kunnen ze rustig hun gang gaan. 
Hopelijk blijft dat zo.  

Ik ga zeker nog eens terug deze wandeling maken het is een prachtig gebied.  

De meidoorn staat bijna in volle bloei en Marijke verteld dat dit het juiste moment is om te 
plukken om er thee van te maken of om te drogen zodat je er later thee van kunt maken. Het 
werkt hartversterkend.  

Onderweg nog mooie wilde appelbomen gezien waarvan enkele 
behoorlijke nachtvorstschade hebben opgelopen maar enkele staan 
nog prachtig in bloei.  

We hebben tijdens de wandeling diverse mooie vlinders gespot. 
O.a. de oranjetip.  

De oliekever heeft ook ons pad gekruist. We hebben hem even be-
wonderd en daarna weer verder 
laten lopen. Prachtige kleuren 
heeft hij. 

Onderweg hebben we naar veel 
gezang van vogels geluisterd. Van 
de nachtegaal, braamsluiper en de 
tuinfluiter kon Peter horen dat die 
aanwezig waren, maar we hebben 

ze niet gezien. Ze kunnen prachtig fluiten.  

In het moerassige gedeelte stond de dotterbloem al mooi in 
bloei en de kuifeenden en de fuut zwommen lekker rond. Ook 
een zwaan kwam ons uitzicht verrijken.  

De Galloway runderen en de konink paarden liepen onge-
stoord te grazen.  

Kortom, het was een 
leerzame, mooie en 
gezellige wandeling.  

We hebben afgesloten met nog een kopje koffie en 
thee. Gebak opgegeten en Peter bedankt voor de 
mooie wandeling.  

Hopelijk binnenkort weer.  

Karla 
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Een speciale Nieuwsbrief…  
Uitsluitend per mail te ontvangen en bestemd voor iedereen die interesse heeft in 
de studiegroepen of deze bezoekt… 
 

Het woord ‘nieuwsbrief’ is een gemakkelijke omschrijving voor alles wat velen aan informa-
tie delen. 
Nieuwsbrieven zijn ook voor iedereen met belangstelling. 
Deze staan met een link op de site, althans bij ons en ik weet dat meerderen dat doen. 
Toch hebben wij ook een ‘nieuwsbrief’ voor een groep mensen die echte interesse heeft in 
de studiegroepen. 
Dat kan nu nog interesse zijn en zomaar een keer ergens aanhaken of al in een groep mee-
draaien, maar deze nieuwsbrief bevat alle informatie die van belang is te weten over elke 
groep. 
De locatie, het onderwerp dat op de agenda staat, bij de ‘wandelende’ groepen de plaats 
van verzamelen, etc. 
Wie in een groep meedraait ‘moet’ deze nieuwsbrief eigenlijk wel ontvangen; dat voorkomt 
vragen per mail over zaken die er helder in beschreven staan. 
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Soms wordt er tijdens een studiegroep bijeenkomst verwacht dat je iets meeneemt, denk 
aan een weckpot of een klein glazen potje, afhankelijk van wat er op het programma staat. 
De 12 groepen die nu draaien – een paar beginnen in de komende weken – kunnen uitge-
breid worden qua aantal. 
Deze groepen beginnen om 13.30 uur (alleen in Alkmaar om 14.00 uur, iedere eerste zon-
dagmiddag van de maand). 
Elke keer spreekt de groep af wat er de volgende keer gaat gebeuren. 
De onderwerpen zijn divers maar wel passend bij puur natuur. 
 
De ‘wandelende’ groepen staan volledig in het teken van de ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 

Deze groepen beginnen om 11.00 uur en de deelnemers verzamelen in een horecagelegen-
heid of… er zijn uiteraard meer mogelijkheden, maar dat bepalen de deelnemers binnen een 
groep. 
Elke keer spreken zij ook samen af waar zij de volgende keer in de provincie (of daarnaast) 
afspreken, dus zij ‘wandelen’ ook nog wat locaties betreft. 
Wandellocaties welteverstaan, want er is geen vaste locatie nodig om deze groepen te laten 
bestaan. 
 
De reacties zijn heel positief, in korte tijd zijn er diverse nieuwe groepen bijgekomen en ge-
zien de belangstelling gaat dit groeien verder. 
Wie vrijblijvend de uitleg wil ontvangen om wellicht zelf te helpen een groep in eigen omge-
ving te laten ontstaan kan dat aanvragen per mail: Anneke@project7-blad.nl 
Wie interesse heeft in de nieuwsbrief met uitsluitend informatie over al deze groepen kan 
mij ook mailen op bovengenoemd mailadres. 
Voel je welkom, je deelt dan meteen mee in extraatjes als we informatie hebben die leuk is 
met iedereen te delen, denk aan recepten, een omschrijving van een plant, kruid, boom, 
struik of… 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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We gunnen iedereen minimaal zesmaal per jaar net zulke gezellige middag als wij met velen 
al hebben ervaren. 
 
De 12 groepen zijn te vinden in: 
3 in Limburg. 
1 in Zuid-Holland. 
1 in Gelderland. 
2 in Noord-Holland. 
2 in Friesland. 
2 in Groningen. 
Plus 1 in Halle-Zoersel (België). 
 
Er zijn 6 wandelende studiegroepen: 
2 in Friesland. 
1 in Noord-Holland. 
1 in Zuid-Holland. 
1 in Brabant. 
1 in Limburg. 
 
Anneke 
Anneke@project7-blad.nl  
 
 

 
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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ZAAL NIEUWE TIJD  
nieuwe GVL locatie in Etten-Leur 
Sinds kort is er in West Brabant, tussen Breda en Roosendaal, een GVL locatie bij-
gekomen.  
In Etten-Leur hebben Tooke (42) 
en Jacques (45) Lardenoy van 
Praktijk Nieuwe Tijd hun zaal ter 
beschikking gesteld om hier Ge-
zond Verstand Lezingen te organi-
seren.  
 
Hun sfeervolle ruimte heet Zaal 
Nieuwe Tijd en vind je op het luxe 
bedrijventerrein “Attelaken” aan 
de Leerlooierstraat 10 F waar zij in 
principe op elke 2e woensdag van 
de maand gastheer zullen zijn 
voor het GVL. 
 
Praktijk Nieuwe Tijd biedt Energetisch en Natuurgenees-
kundige therapieën aan en is gelegen aan de oude Leurse 
Haven, vlak naast de nostalgische molen de Lelie.   
In 2012  is Tooke hier haar praktijk voor kindercoaching 
en Sensitherapie begonnen. Vanaf 2017 is zij door de 
beroepsvereniging geaccrediteerd als energetisch na-
tuurgeneeskundig therapeut waarmee zij een brug slaat 
tussen de reguliere en de complementaire zorg, voor 
zowel kind als volwassenen. 
 
Naast de praktijk heeft het echtpaar Lardenoy ook een 
aantal webwinkels die passen bij een ‘natuurlijk welzijn’ 
en is met name Jacques bekend als Keltisch zeezout spe-
cialist en distributeur van dit 100% natuurlijk zeezout.   
Met hun zusteronderneming Selnature importeren zij 
zelf dit Sel de Guérande uit Frankrijk, en sinds kort ook 
andere Wereldzouten die van een pure oorsprong zijn.  
 
Samen organiseren Tooke en Jacques tevens diverse 
evenementen zoals een Winterfair en begin dit jaar het 
gezondheidsevenement “Gezondheid met een lach!” in een heuse circustent…. een primeur!   
 
Sinds dat Tooke en Jacques  Zaal Nieuwe Tijd runnen nodigen zij zelf ook met regelmaat 
sprekers uit of worden er workshops of seminars gehouden.  Ook de sprekers zelf boeken 
regelmatig Zaal Nieuwe Tijd om in de inspirerende zaal, die plaats biedt voor zo’n 40 zittende 
gasten, hun lezing, cursus of presentatie te geven.  In de agenda op de website lees je het 
programma voor de komende periode. 
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De komende lezingen die inmiddels geboekt zijn: 
10 mei 2017 – Gezond Leven in deze Moderne Tijd - Juglen Zwaan 
5 juli 2017 – Nieuwe Geneeskunde – Richard Hoofs 
13 september 2017 – Egyptische Heelkunde – Richard Hoofs 
 
Alle informatie over Praktijk Nieuwe Tijd en Zaal Nieuwe Tijd lees je op 
www.praktijknieuwetijd.nl.  
Op de website www.selnature.com vind je alles over het 
Keltisch zeezout .  
Via Facebook kan je hun pagina’s volgen: 
www.facebook.com/praktijknieuwetijd 
www.facebook.com/zaalnieuwetijd 
 
www.facebook.com/selnature 
www.facebook.com/keltischzeezoutbenelux  
 
 

 
 

Locatie Etten-Leur –  
lezing Juglen Zwaan 
 

Jacques Lardenoy Selnature 
Etten-Leur, Noord-Brabant 
 

Gezond leven in deze moderne tijd 
 
Wat kun je doen om je gezondheid in eigen 
hand te nemen en te verbeteren? 
 
 Juglen Zwaan vertelt er op woensdag 10 mei 
over in onze Zaal Nieuwe Tijd in Etten-Leur.  
 
De lezing wordt door Praktijk Nieuwe 
Tijd georganiseerd in het kader van Project 7-
blad, de Gezond Verstand lezingen. 
 
Juglen vertelt over de lezing: "Het leven veran-
dert steeds sneller.  
De wereld van gisteren is vandaag alweer ver-
ouderd.  
We kunnen meestal niet anders dan met de 
stroom mee bewegen, ook al is dit niet altijd 
even gezond voor ons.  

http://www.praktijknieuwetijd.nl/
http://www.selnature.com/
http://www.facebook.com/praktijknieuwetijd
http://www.facebook.com/zaalnieuwetijd
http://www.facebook.com/selnature
http://www.facebook.com/keltischzeezoutbenelux
https://www.facebook.com/jacques.lardenoy?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Etten-Leur-Noord-Brabant-Netherlands/104336082940139
https://www.facebook.com/juglen.zwaan
https://www.facebook.com/zaalnieuwetijd/
https://www.facebook.com/praktijknieuwetijd/
https://www.facebook.com/praktijknieuwetijd/
https://www.facebook.com/Project-7-blad-870328323059625/
https://www.facebook.com/Project-7-blad-870328323059625/
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Waar liggen nu de knelpunten en wat kunnen we wel doen om goed voor onszelf te zorgen? 
Wat kunnen we in de supermarkt beter laten staan?  
Wat kunnen we wel in ons mandje stoppen?"  
 
Juglen Zwaan is de initiatiefnemer van het gezondheidsplatform aHealthylife.nl.  
Deze site krijgt dagelijks honderdduizenden Nederlanders over de digitale vloer.  
 
Juglen houdt van positiviteit en groei.  
Hij gelooft dat gezonder leven voor iedereen mogelijk is.  
 
Tijdens zijn lezingen maakt hij bewust, maar reikt hij ook oplossingen aan zodat je naar huis 
gaat met handige tools voor een gezonder leven. 
 
Jacques Lardenoy 
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De D van Dennenboom… 
De D van Duo, is twee naalden aan de Dennenboom… 
De D van Dat was het weer… 
Dennenbomen, duinen, het witte kerkje te Groet, mooi weer, enthousiaste men-
sen, zondag 30 april, het is weer voorbij. 
 
Al eerder schreven we in de nieuwsbrief dat we aan-
dacht schenken aan het duingebied bij Schoorl en 
Groet. 
Staatsbosbeheer (SBB) heeft het plan om een opper-
vlakte aan dennenbomen te kappen die overeenkomt 
met 192 voetbalvelden. 
Wie hier meer over wil weten kan op de website kij-
ken: www.schoorlsbosmoetblijven.nl  
Wie over Facebook beschikt, je kunt vrienden worden 
met de pagina: Schoorlsebosmoetblijven Groet. 
Nu even geen uiteenzetting van de plannen maar de 
blik terug op een positieve middag. 
Zelf kom ik uit Aagtdorp, een groot deel van mijn jeugd heb ik daar doorgebracht. Aagtdorp 
is een gehucht achter de hoogste duinen van Nederland, vroeger vallend onder Gemeente 
Schoorl en al jaren onder de Gemeente Bergen zoals met zoveel Gemeentelijke fusies is ge-
beurd. 

Schoorl en Groet, nabij Camperduin, het ligt alle-
maal aan elkaar geregen en langs de kust vinden 
we de specifieke kustbegroeiing en de duinen 
horend bij de zee. 
De intentie van zondag 30 april was om positief te 
informeren en niet te demonstreren. 
Alles wat je aandacht geeft groeit en op een ener-
gierijke wijze samen kennis delen zet meer zoden 
aan de dijk dan met ongenoegen een middag pre-
senteren. 
 
Een aantal maanden geleden stuitten wij op de 
plannen en verbaasden ons. 
De argumenten spraken elkaar behoorlijk tegen 
en dat was een reden om vriendschap te sluiten 

met de Facebookpagina van de groep die zich inzet om zoveel mogelijk te behouden van de 
mooie begroeiing, de zeldzame paddenstoelen, 59 verschillende mossen en alles wat hoort 
bij deze duinen en bossen. 
De volgende stap had ik al heel snel gemaakt, namelijk op die pagina plaatsen dat ik wel een 
wandeling wilde organiseren. 
We sloegen spijkers met koppen, we hadden al heel snel contact met Aard Mors. 
Aard vertelde mij dat ik enkele jaren geleden uit Amsterdam met hem en een vriend was 
meegereden. 

http://www.schoorlsbosmoetblijven.nl/
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De vraagtekens vormden zich om mij heen, ik wist het echt niet meer. 
Maar uiteindelijk vielen de kwartjes, inder-
daad vanuit Amsterdam waar we beiden op 
een Symposium van Frontier waren ben ik 
met hen mee terug gereden.  
Zo Aard, dat is even helder de wereld in, hier 
kan ik niet meer onderuit. 
Dit gesprek was bijna onze eerste kennisma-
king na mijn idee geopperd te hebben een 
wandeling te organiseren. 
 
Aard en Nel Mors stellen zich enorm gastvrij 
op, het is net de zoete inval en zij zijn één 
met de natuur want het gaat hen enorm aan 
het hart als ‘hun achtertuin’ aangepakt gaat 
worden. 
 
We hebben fantastisch samengewerkt, de actiegroep waarbij wij met Aard en Nel te maken 
hadden en Project7-blad. 
Wandelen was vers één maar in je eentje een hele grote groep informeren is vers twee dus 

ik deed een oproep bij belangstellenden en deel-
neemsters van de studiegroepen. 
En daar kwamen al snel een paar fantastische hulpen 
aan. 
Eerst bood Andrea Bleeker (geen familie van) haar 
hulp aan. We waren toen al met z’n tweeën. Maar 
dat zou niet genoeg zijn. 
Marijke, de gastvrouw van studiegroep Montfort (L.), 
Patty van studiegroep Westknollendam, Marja, zij 
helpt ons achter de schermen met allerlei werk-
zaamheden en is deelneemster van de studiegroep in 
Exmorra, 
Elvi, 

deelneemster van diverse activiteiten en sinds 
kort bij de studiegroepen in N-H, allemaal dames 
met kennis van wat er eetbaar is en zomaar voor 
onze voeten kan groeien, maar ook wat de den-
nen en andere bomen voor ons betekenen. 
We konden alle deelnemers over zes groepen 
verdelen. 
De weergoden waren ons bijzonder goed gezind 
en samen met Joke Volkers, voorzitster van de 
actiegroep, kon ik de middag openen in het kerk-
je van Groet. 
Joke heette iedereen van harte welkom en be-
nadrukte de ernst van de situatie. 



 

 
25 

Ook attendeerde zij op de bussen voor een vrijwillige gift want de groep mocht wel wat in-
komsten ontvangen. 
Daarna kreeg ik het woord en wat was het een heerlijk gevoel om voor een volle kerk te mo-

gen (s)preken.  
De groepen waren snel gevormd want dat had ik thuis al gedaan.  
De eerste groep vertrok en steeds met een tussenpoosje ging de 
volgende. 
We schatten dat er totaal ongeveer 140/150 personen verdeeld 
over de groepen mee waren. 
Want er kwamen nog onaangekondigd enkele belangstellenden 
en wijzelf en de leden van de actiegroep die ook hun aandeel in 
het duin leverden door ter plekke te vertellen over de voorge-
nomen kap waren niet meegeteld. 
Onderwijl startte om 15.00 uur een lezing in het kerkje gegeven 
door Hans Egberts. 
De titel van de lezing was: ‘Van stuivende zandmassa naar den-
nenbos’. 
Een terugblik in de tijd en volgens Frank Bleeker bijzonder inte-
ressant. Frank stond achter een tafel buiten bij de ingang van de 
kerk met alle informatie van Project7-blad. 
Deze lezing was bedoeld voor personen die niet konden of wil-

den wandelen, of juist speciaal voor deze lezing kwamen. 
Tevens was er een expositie waarbij Ruud Snijders, de partner van Marijke uit Montfort ook 
zijn prachtige foto’s had hangen. 
Of liever gezegd heeft hangen want deze expositie is nog gaande op het moment dat ik dit 
schrijf, namelijk tot en met 5 mei. 
 
Een idee en ‘Limburg’ kwam naar N-H, diverse personen uit Friesland waren aanwezig maar 
ook uit het midden van het land en uit nog meer verschillende delen. 
Dat je toch met een simpel idee zoveel mensen op de been kunt krijgen en dat er samen met 
enthousiaste mensen toch een heel pro-
gramma ontstaat en iedereen in zijn of haar 
nopjes was. 
Al met al zijn er die middag rond de 200 
personen naar Groet gekomen en wij, wij 
van de actiegroep en van Project7-blad kij-
ken met heel veel plezier en genoegen te-
rug. 
 
Persoonlijk ben ik van plan ergens de ko-
mende tijd nog een wandeling te plannen in 
Groet maar met de actiegroep is het ook de 
bedoeling nogmaals een middag ergens in 
de komende maanden neer te zetten om 
anderen ook nog de kans te geven en dan 
vullen we de middag wellicht weer anders in, wie dan leeft wie dan zorgt! 
De vijf dames die heel gedreven deze middag hielpen dragen wil ik heel hartelijk danken. 
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We waren een echt team met z’n zessen! 

Wat mij betreft mogen jullie weer komen! 😊 
 
Hieronder een prachtige uiteenzetting van Louise Jonkman waar geen woord aan toe te voe-
gen valt. 
Louise schreef vanuit het gezichtspunt van een deelneemster… 
 
Anneke 
4 mei 2017 
 

 

Een klein verslag van Louise Jonkman over de wandeling in Groet/Schoorlsebos van 
30 april j.l. n.a.v. ‘de actie het Schoorlsebosmoetblijven’. 
 

Zondag 30 april 2017 
Schoorlsebosmoetblijven Groet en Project7-blad 
Wandelen in het Schoorlse bos op zoek naar eetbare, wilde gewassen.  
Gekoppeld aan de positieve actie: Het Schoorlsebosmoetblijven. 
 

Verzamelen om half twee bij het witte kerkje in Groet. Binnen 
werden we toegesproken door Anneke Bleeker (Project7-blad) 
over het hoe-wat en waarom. 
 
Daarna kregen we een gids toegewezen.  
Zes ervaren vrouwelijke gidsen verdwenen om het kwartier 
met enthousiaste deelnemers in het bos.  
Wij wandelden in de groep van Anneke op de ons bekende 
paden, maar nu gelardeerd met kennis uit lang vervlogen tij-
den. 
En wat voor kennis! Je kunt er kostelijke soep van maken en 
verrukkelijke recepten... Werkelijk een goed gevuld buikje bol, 
maar dan gezond. (Iemand schreef mij en was bezorgd of we 
wel rekening hielden met de wild piesende en poepende hon-
den!) 
Wat te denken van de gemanipuleerde en bespoten producten 
in de supermarkt? Wat er schoon uitziet hoeft dat niet te zijn. 
Dat was mijn antwoord. Maar dit terzijde... 
 

We wandelden verder en Anneke besprak één voor één al het 
eetbare in de natuur.  
Een takje hondsdraf, een sprietje look, een blaadje van de iep, 
de paardenbloem en het fluitenkruid. 
Er werd geproefd met mate (Niks wilde wildplukkers die de bossen kaalplukten) en genoteerd.  
 

De weergoden waren met ons en de wind was krachtig. 
Het ruisen van de Dennen klonk koninklijk. 
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Het deed mij denken aan de Sioux Indianen en hun gebed:  
'O! Grote Geest wiens stem ik in de wind herken, hoor mij aan.' 
 

Bij de zandvlakte aangekomen vormden we een cirkel en deden een visualisatie tot behoud 
van het bos. 
Want gedachten zijn krachten en onderschat ze niet! 
 

Er was maar één wanklank aan het einde van deze leerzame en bijzondere middag. Een onbe-
kende stem gelinkt aan een fantastische, grote duim, waarvoor ik vrees dat daar geen kruid 
tegen gewassen is. Daar hebben we de kracht van liefde en licht voor nodig. En laten we dat 
meenemen op ons pad, want we hebben een doel: 'Behoeden wat er te behoeden valt' 
En we hebben een stem die we meegeven aan de Wind... 
Voor wie oren heeft die hore... 
 
Voor informatie over het Schoorlse Bos surf naar: www.schoorlsebosmoetblijven.nl  
Tip! Kijk naar uitzending gemist Zembla 22 Maart, dan zie je waar onze bossen blijven? 
www.project7-blad.nl voor wildplukwandelingen. 
 
In het Witte Kerkje te Groet was een expositie van fotografie, grafiek en poëzie. De beeldende 
kunstenaars waren: Ruud Snijders, Lotte Vrij, Marijke Jansen en Evert Jan Trap. 
 
Louise Jonkman 
Foto: Ruud Snijders 

 
 

 

http://www.schoorlsebosmoetblijven.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATNjZZSMdcQTholPJNihreCBbIbTgzbGX4WOgIwMAMe6felUKPgBnKL-wtXtYXaF-HLjh50oS6CQ7av8XZzA4yJIU-TJ4wx6Rs4Sk3cK_V2PWnWQPnzjmlrg8BNjkNj9YznSSSv3TRbhXdCnok9kGy94&enc=AZNlry9tfz78K0wOn-xAm70ZFOCXeculFMgETxIbPOSDCBunymXRBvf7RdKJbd9TExg1Ubz_jYTgzWoGLuUCg47CkkG6hb8GfN8pHrH3DErBg08AYBwJ0eNukk8GWCaVWB7QYiuH7yhZ2SdVaB3sbVdcy2qeMfJcvz7gukJIS6VEXQ&s=1
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Column Ellen Vader 
Aanvaardbaar risico 

Volop in het nieuws deze week': 'Lareb kreeg in de afgelopen 22 jaar 1.178 
meldingen van Ritalin-bijwerkingen. 98 meldingen zijn door Lareb aangeduid als 
„ernstig”. De 3 sterfgevallen zijn bij ons gemeld omdat er een vermoeden van een 
relatie is, zegt Agnes Kant, voorzitter van Lareb. ''Wij weten het gewoon niet, maar we 
kunnen het ook niet uitsluiten.”  
 
Deze passieve houding (Wij weten het gewoon niet, maar we kunnen het ook niet uitsluiten) 
lijkt ook op te gaan voor bijwerkingen na vaccinatie. Ter info: afgelopen 20 jaar (cijfers af-
komstig van de Lareb jaarrapporten 1995-2015): een totaal van 25.000 meldingen – 2.000 
ernstig – 100 sterfgevallen... 
 
Zijn die meldingen dan louter voor de statistieken bedoeld en vervolgens 'case closed'? 
Het zal je kind maar wezen... 
 
Wereldwijd, maar ook dichterbij huis (RIVM/CB/Kind&Gezin), blijven ze ons verzekeren dat 
vaccins veilig zijn en eventuele bijwerkingen daarvan heel mild zijn. 
 
Maar wat moeten we dan denken 
van diezelfde organisaties die hun 
jaarlijkse rapporten opmaken met 
een toch wel verontrustend groot 
aantal, ook ernstige, bijwerkingen 
en zelfs sterfgevallen nà het vacci-
neren? Worden we dan eigenlijk 
niet in de maling genomen wan-
neer we als onmondige kleuters 
worden beschouwd en kritische 
geluiden door de medische sector 
als onzinnig/onbestaand/ongekend 
worden weggewuifd (''mevrouwtje, 
laat het denken maar aan ons over, 
wij die het kunnen weten'' – hier-
mee een CB-arts letterlijk citerend)?  
 
Hoe vreemd en tegenstrijdig eigenlijk.  
Gezondheid bijvoorbeeld wel voorop voor snoepgoed, maar NIET voor ingespoten vaccins 
met schadelijke stoffen (o.a. aluminium, formaldehyde, e-nummers, en gekweekt op mense-
lijke en dierlijke DNA-cellijnen)?  
Vorig jaar bijvoorbeeld riep Mars (binnen een paar dagen) uit voorzorg repen van Snickers, 
Mars, Milky Way mini terug. Bepaalde repen zouden mogelijk stukjes plastic bevatten, wat 
eventueel/mogelijk een gezondheidsprobleem voor de consument zou kunnen veroorzaken. 
Maar dat geldt dus niet voor vaccins?  
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Waarom eigenlijk niet? Als er door voedingsproducten doden kunnen vallen, dan zou dit 
principe toch ook voor vaccins van toepassing moeten zijn? 
 
Ter illustratie laat deze grafiek zien (bijwerkingen en sterfgevallen 1995 tot 2005), dat vaccins 
toch echt niet zo veilig en onschuldig zijn als ze beweren. Overzicht van bijwerkingen en aan-
tal sterfgevallen: 
 
 

   (Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2732-7) 
 
Noot: verklaring van het RVP voor het explosief stijgen van de meldingen in 2004: De bijwer-
kingenbewaking van het Rijksvaccinatieprogramma over 2004 liet een duidelijke toename 
zien van het aantal meldingen met 56%. De toename in het aantal meldingen is toe te schrij-
ven aan de onrust in de media over de veiligheid van de vaccinaties.  
 
Lareb jaarrapportages van 2001 tot 2015 zijn hier verzameld (en meer actuele informatie): 
https://vaccinvrij.nl/blog/  
 
 
© Ellen Vader 
 
 
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 
 

https://vaccinvrij.nl/blog/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Wildplukwandeling in Delft door Lisette Timmermans 
Op 26 april heb ik de eerste wildplukwandeling voor 
project 7-blad georganiseerd.  
 
We verzamelden aan de rand van Delft, vlak bij het Heem-
park. In het Heempark zelf mag je niet plukken. Gelukkig 
houden planten zich niet aan grenzen en kun je direct om 
het heempark veel kruiden vinden. Daslook groeit er op dit 
moment in grote hoeveelheden. Het groeit in grote bossen 
bij elkaar.  De knolletjes hebben we laten staan, want 
Daslook is een beschermde plant.  

 
Er werd door de deelnemers avonds een pesto gemaakt, een 
stamppot en de Daslook ging door de spinazie taart. Voor een 
andere deelneemster was de ui-smaak van de Daslook te sterk 
en zij vond haar plantje in de look zonder look. We hebben ook 
de bloemetjes geproefd van de dovenetel. De paarse dovenetel 
lijkt sterk op het hondsdraf. Door er goed naar te kijken weet nu 
iedereen het verschil.  
 
Het was nog even spannend met de regen. De vooruitzichten 
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waren niet echt florissant. Gelukkig be-
gon het woensdag met een zonnetje. De 
temperatuur was nog niet heel hoog, 
maar prima weer om buiten te zijn. Uit-
eindelijk hebben we nog wel ‘een tropi-
sche hagelbui’ gehad van 3 minuten. 
Het leuke van de natuur is dat het ieder 
keer anders is. Het speenkruid is klaar 
met bloeien en dan zie je het volgende 
kruid alweer opkomen. Zilverschoon laat 
zijn eerste blaadjes zien.  Het longkruid 
heeft nog steeds 2 kleuren bloemetje. 
De bloemetjes zijn rood voor ze door de 
bijen zijn bezocht, de blauwe bloemen 
zijn door de bijen gevonden. 
 

 
Een echte wandelaar 
hoef je niet te zijn om 
mee te doen. Er is zoveel 
te vertellen dat het wan-
delen er niet echt van 
komt.  De volgende wan-
deling is weer in Delft op 
dinsdag 30 mei. Als je 
mee wilt doen, meld je 
dan snel aan, want bij 20 
mensen is de wandeling 
vol.  
 
Meer informatie vind je 
op de website 
http://www.project7-
blad.nl/  
of op www.lisette-
timmermans.nl  
 
Opgeven kun je via in-
fo@lisette-
timmermans.nl  
 
Lisette Timmermans 
 

 
 

 

http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.lisette-timmermans.nl/
http://www.lisette-timmermans.nl/
mailto:info@lisette-timmermans.nl
mailto:info@lisette-timmermans.nl
mailto:info@lisette-timmermans.nl
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Op yoo.rs een mooie ode aan Japanse duizendknoop 
 

Ode aan 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. 
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Deze plant heeft ons wat te vertellen.... 
Wetenschappelijk (rot woord :)) is namelijk bewezen dat hij kwaliteiten heeft in het onder-
steunen 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. 
Overigens is deze plant familie van de 
rabarber. 
De stengels goed schillen als je de wat 
dikkere oogst, maak er moes van met 
bijvoorbeeld appels en kaneel, of 
verwerk de stengels in taarten en ca-
kes. 
Wel jezelf ervan overtuigen dat er 
geen harde delen meegaan. 
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.  
Bladeren verwijderen, meteen compost voor de omgeving :)  
Eet smakelijk!  
 
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl 
 
het artikel nalezen op yoo.rs: https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/ode-aan-japans-
duizendknoop-
1492689030.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=sumome_share  
 
Meer informatie, ook over de geneeskrachtige werking van Japans duizendknoop: 
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/121882-de-geneeskracht-van-
japanse-duizendknoop.html  
 
 

 
 

http://www.project7-blad.nl/
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/ode-aan-japans-duizendknoop-1492689030.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/ode-aan-japans-duizendknoop-1492689030.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/ode-aan-japans-duizendknoop-1492689030.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/ode-aan-japans-duizendknoop-1492689030.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/121882-de-geneeskracht-van-japanse-duizendknoop.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/121882-de-geneeskracht-van-japanse-duizendknoop.html
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Boekbespreking: 
 

Hoe te Eten, te Bewegen en Gezond te Zijn 
De manier waarop we op voedsel, beweging en stress reageren, varieert per per-
soon, net zoals je vingerafdrukken. 
  
Dit boek van fitnessgoeroe Paul Chek, 320 pagina's met honderden full-color foto's en duide-
lijke uitleg, brengt jouw individuele behoeften in kaart en leert je hoe je met dingen kunt 
omgaan die jou ervan weerhouden om je op je best te voelen en er op je best uit te zien. 
 
Volg dit bewezen vierstappenplan dat duizenden mensen heeft geholpen om hun gezond-
heids- en fitnessdoelen te bereiken. 
 

• Leer hoe je je maaltijden samenstelt om je optimale gewicht te bereiken. 

• Leer de waarheid over vetten en oliën, dierlijke producten en granen. 

• Kies een oefenprogramma dat voor jou werkt. 

• Begrijp de enorme invloed die stress op je lichaam heeft. 
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• Word ongewenste symptomen, zoals acne, geïrriteerde darmen, zure reflux (maagzuur), 
een opgeblazen gevoel, hoofdpijn, gewrichtspijn en meer, door het eten van de juiste 
voedingsmiddelen en voor jezelf zorgen de baas. 

• Of je nu af wilt vallen, de vorm van je lichaam wilt veranderen, een uitdaging met je ge-
zondheid de baas wilt worden of een al gezonde leefstijl wilt optimaliseren, dit boek zal 
je leren hoe je je potentieel kunt bereiken! 

 
Over de auteur: 
Paul Chek is een holistisch gezondheids-
therapeut, een neuromusculair therapeut 
en een corrigerend en high-performance 
kinesioloog.  
 
Hij heeft een unieke benadering van ge-
zondheid en opleiding ontwikkeld die 
denkbeelden uit elk van deze gebieden 
met elkaar verbindt.  
 
Al meer dan vijfentwintig jaar heeft hij de 
levens van talloze mensen van over de 
hele wereld veranderd.  
 
Door het behandelen van het lichaam als 
een geheel systeem en het vinden van de 
oorzaak van een probleem, is Paul suc-
cesvol geweest waar de traditionele be-
naderingen het consequent af hebben 
laten weten.  
 
Paul is de oprichter van het CHEK Insti-
tuut (Corrective Holistic Exercise Kinesio-
logy), gevestigd in Californië, en het PPS 
Success Mastery Coaching Program. 
 
Zowel in Nederland als in België zijn er tientallen Chek-practitioners actief die je kunnen hel-
pen het meest optimale uit jezelf en uit dit boek te halen. 
 
Klik op onderstaande link om de eerste pagina’s van het boek te bekijken: 
http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872954.pdf  
 
Klik op de afbeelding van het boek hierboven om het te bestellen. 
 
 

 
 

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872954&PC=427870AA
http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872954.pdf


 

 
36 

 
 
 

 
 

Nieuw – Wandelende studiegroep Limburg 

Donderdag 15 juni... op naar het Leudal in Limburg... 

Vanaf dat moment organiseren we zes donderdagen per jaar waarbij de 'wilde' groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen centraal staan.  
 

Dit willen we graag doen met een groepje enthousiaste mensen. 
We gaan deze groep de 'Wandelen-
de studiegroep' van Limburg noe-
men. 
We starten om 11.00 uur, verzame-
len vanaf een half uur eerder. 
De locatie waar we verzamelen (een 
horecagelegenheid) geven we per mail door aan diegenen die zich 
opgeven. 
Deelname aan deze dagen bedraagt 10 euro, zelf lunchpakket 
meenemen en een ieder betaalt zelf de genomen consumptie(s) 
aan het begin van de dag en wellicht aan het eind, dat is net hoe 

de dag verloopt en wat men wenst. 
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Het doel is samen te leren; samen verder te komen in de kennis van eetbare planten die om ons 
heen groeien en in vroegere tijden heel gewoon gegeten werden. 
De mens is een afscheiding gaan maken en vele groentesoorten 
die nu in de winkels te koop zijn hebben familieleden in de vrije 
natuur en/of de tuin staan. 
Deze groep in Limburg gaat onder mijn verantwoording vallen, 
zesmaal per jaar zal ik een dag naar het zuiden komen en samen 
met Petra Wilmsen ga ik deze dagen neerzetten. 
 

De groep bespreekt elke keer met elkaar waar de keer erna ver-
zameld gaat worden en Petra en ik zullen één dezer dagen de 
verdere datums bekend maken. 
Dit is de eerste stap: 15 juni beginnen in het Leudal. 

We gaan de hele provincie door als de deelnemers 
ook uit het zuiden komen, maar een uitstapje naar 
Brabant is natuurlijk ook zo genomen, we kunnen 
alle kanten op, wellicht zelfs de grens over naar één 
van de buurlanden, want dat is in Limburg niet echt 
moeilijk. 
Als groep moeten we het eens worden en we wen-
sen deelnemers die zin hebben om meer te leren en 
ook een commitment hebben naar de groep toe, 
dus aanwezig zijn op de dagen dat we dit plannen en 
ook de hele dag meedoen. Uitzonderingen daargela-
ten, wij 
zijn niet 

zwart/wit, maar excuses op de dag zelf als... ik heb 
eigenlijk ook nog aan mijn man/vrouw of kinderen 
beloofd dit of dat met hen te ondernemen... dit kan 
maar beter op andere dagen worden  gedaan   :)   
Want, je doorbreekt een goede energie in een groep 
als je eerder op de dag afhaakt en een groep komt 
samen verder. 
 

De ervaring is dat dit hele gezellige, motiverende 
dagen zijn en tot hoe laat het loopt? Dat is letterlijk 
hoe het loopt als complete groep. 
Wie daarnaast in het weekend onze gratis recepten ook nog ontvangt per mail, naast het volgen 
van dit soort dagen, kan in no-time van alles kokkerellen met van alles en nog wat uit de vrije 
natuur en/of eigen tuin als aanvulling op bekende groentesoorten. 
Bij deze groep in Limburg blijf ik steeds komen net als bij één 'Wandelende studiegroep' hier in 
Friesland.  
 
Zin? Mail: 
Anneke@project7-blad.nl  
www.project7-blad.nl /  Foto's: Anneke Bleeker 

https://www.facebook.com/petra.wilmsen.1
mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATNOLjxxS0JuZQTv_8EtbLqElbA44eKb9NhmFidxAb6AP4JNZlJ0_S8vTszm3Jzgo9HqNloIsMyNWHlY4Ikl_K97LquT4GcVbKo98qRP8ZNo5HIHrHvzWYjmX9bFw4h6DT1yrdPOxp1aKA1SJJI4ECLDCP0&enc=AZM9ntHEPVujs02M8Uwn48vp8ynL2w_SeIGZUePHAZUKoJjR8GHnKRRxuZqAiEFp-0N6d9QjTVTW3MW9Mtdx5Vfow7A7ohRl0OA0VPsvJXKmqWAjnqc6rLdqz-SfV5gFUYzqTEx0gf73VmeBBo9ZVlUCHWxOZT26sZf99Fkq4Lw1ZA&s=1
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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Column Bert Heintzberger 
 

BISFOSFONATEN EN OSTEONECROSE VAN HET KAAKBOT 
 

Na een alarmerend artikel in het NTVG over de bijwerking van osteonecrose 
vooral in het kaakbot veroorzaakt door bisfosfanaten, is er ook in het NT van 
juni 2007 een artikel hierover verschenen. 
Merknamen zijn: Actonel, fosamax, Skelid, bonefos, ostac en didronel.  
Daar staat geschreven: recent is osteonecrose van het kaakbot beschreven.  
Terwijl het middel toch al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt 
voorgeschreven. Heeft er dan nooit iemand opgelet? 
Een tijdje geleden al had ik een eigen patiënt (man 55 jaar) met een ernstige 
botontkalking die dit medicijn kreeg. In het ziekenhuis werd er een van 38 
geëxtraheerd. De wond wilde niet genezen. Drama. 
Bisfosfanaten gaan een competatieve werking aan met de osteoclasten. Het bot kan niet 
afgebroken worden. Met andere woorden: de turn over van het bot staat stil. Dan vraag ik 
me af: wat voor kwaliteit bot houden we dan over? Het is dus weer typisch een voorbeeld 
van een symptomatische behandeling. Op de x-foto ziet het bot er geweldig uit. 
Het lijkt een beetje op het fluoride verhaal: fluoride werd ook voorgeschreven om een grote-
re botdichtheid te verkrijgen. Gelukkig is deze zienswijze in de reguliere geneeskunde al lang 
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verlaten. Het gaf juist een grotere brosheid van het bot met juist meer kans op fracturen. 
Zouden bisfosfanaten dat ook niet geven? Is het middel dan niet erger dan de kwaal? Het 
kan haast niet anders. 
Osteonecrose zou voornamelijk in het kaakbot voorkomen. Kijkt men dan niet verder dan 
zijn neus lang is. Er zou eens gekeken moeten worden of bijvoorbeeld bij heup en knieopera-
ties het juist bij vrouwen meer mis gaat. En dan de relatie leggen met fosamax. 
Het is mogelijk om met behulp van Radionica ( o.a. de met de Quantec) relaties te leggen 
tussen verschillende grootheden. Hierbij kwam duidelijk te voorschijn dat er een relatie be-
staat tussen  bifosfanaten en necrose van bot in het algemeen en niet alleen necrose van het 
kaakbot. Natuurlijk moet dit nog op grote schaal uitgezocht worden.  
Er zijn doctoren die het middel standaard voorschrijven bij vrouwen na de overgang reeds bij 
het geringste vermoeden van een botontkalking. 
Maar er zijn meer bijwerkingen en daar moet ernstig rekening mee gehouden worden: 
De meest voorkomende klachten zijn darm problemen. Algehele malaise, geen eetlust, 
doodziek. 
Ik heb bij een vrouwelijke patiënt, die naar haar zegge nooit medicijnen gebruikt, met de 
VEGA test kunnen aantonen dat de FOSAMAX al haar klachten veroorzaakte. Ze was volko-
men apathisch en wilde niet meer eten. Zelf beschouwde ze het niet als een medicijn. De 
dokter had het haar immers preventief voorgeschreven. Ze was immers al 80 jaar en het was 
goed voor haar botten en op die leeftijd heb je nu eenmaal osteoporose. Zo simpel is dat. Bij 
nadere inspectie had deze patiënte helemaal geen last van osteoporose. Staken van het 
middel gaf in 1 week tijd al een hele verbetering. Nu zegt ze: “Ik was van de winter echt ziek 
hè”. Ze is namelijk nooit ziek. 
 
Wat is nu de oorzaak van osteoporose? 
Osteoporose is duidelijk een welvaartsziekte en komt voornamelijk voor in de zuivel produ-
cerende landen. In vorige artikelen heb ik vele malen aangetoond hoe melk een rampzalige 
invloed kan hebben op de calcium stofwisseling. Hetzelfde geldt voor alle andere eiwitrijke 
voedingen en geraffineerde koolhydraten.  
Eiwitrijke voeding geeft een verzuring van het lichaamsvocht. Als de buffercapaciteit van het 
weefsel wordt overschreden heeft het lichaam een laatste redmiddel. Het mobiliseert calci-
um uit de botten om de Ph weer neutraal te krijgen. Verder speelt een verstoring van de 
darmflora door een overmaat aan suikers ook een rol.  
Suikers geven altijd een schimmelvorming, wat gepaard gaat met een dysbiose.  
Er ontstaat een rottingsproces in de darmen bij het verteren van het voedsel. Gevolg: vita-
minen en mineralen worden nog slechts heel beperkt opgenomen.  
Dus ook calcium, magnesium, fosfor, etc., de regulatoren van de botvorming. 
Als de grootste bijwerking van bisfosfanaten in de darm gelegen is, wordt het paard hele-
maal achter de wagen gespannen. 
Juist een optimaal functionerende dikke darm voorkomt de osteoporose. 
 
A.J.M.Heintzberger 
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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 fami-
lie, de kruisbloemigen. 
 
Kruisbloemig wil zeggen: vier bloemblaadjes 
kruislings tegenover elkaar. 

 

De hele plant is 
eetbaar en de 
zaden kunnen 
verwerkt wor-
den 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.  
 

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. 
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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. 
Interesse in de recepten gratis en voor niets? 
Anneke@project7-blad.nl 
 
Wie deze recepten ontvangt krijgt ook nog eens de gele-
genheid gratis een wandeling langs 'wilde' groenten, krui-
den en eetbare bloemen mee te maken hier in het Gaaster-
land. 
 
www.project7-blad.nl 
Foto's: Anneke Bleeker. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATNquqgdcnyRhvabGwZex4esMpq45FQlbZFtE6HjwznKUoHdF8L-sKUHq1YAnrJhzMCjump8Ym-mKUN3i_1q3T0QpdagnpZz3Jz2t8X7K261283ewY-X1ZJpAc7NRgFmw-F3TUg1hG-kYbsdOZIkuCknuac&enc=AZOHVbSdfUijXB0KxnzWlZMKPlG-fvxzeGTVU4lnaOsY_3z6gEO60Ih6juI-jpN2EXDtie9CDb-XN1HNe-tFrXIjHX3gkFIOqvzs53Y_CXjt-FgMFlCEDzgeAFZAUIq65b08_ucQ66-RQ-yo6n11F_BCInD6sBfhjJqLdTFN-OcFeJHTFuVRIypQRJpiqEsohKetnzWNzhTLA_LITBeDf-GF&s=1
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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Locatie Alkmaar 
 

Beste allemaal, 

Bert Heintzberger, velen van u kennen hem al.  
Inmiddels in de 70 en nog steeds volop actief, komt op vrijdag 
12 mei naar Alkmaar.  
Bert is sinds enige tijd ook een vaste columnist in de Gezond 
Verstand Lezingen nieuwsbrief. 
 

De titel van de lezing luidt:  

‘Een nieuwe(?) kijk op het fenomeen tumor’ 
  

Deze bio-energetische tandarts/ acupuncturist is een gedreven therapeut en onderzoeker 
die steeds de nieuwste ontwikkelingen in de gaten houdt. 

Bert heeft zich verdiept in een 
veel verschillende onderwerpen: 
Kwantumfysica, Homeopathie, 
Neuraal Therapie, NEI therapie en 
Numerologie zijn hier slechts een 
aantal van.  
Hierdoor is hij in staat om naar 
gezondheid te kijken vanuit ver-
schillende invalshoeken. 
Hij heeft in zijn (voormalige) prak-
tijk ervaren dat aan veel lichame-
lijke en geestelijke problematiek 
vaak negatieve ervaringen en 
emoties ten grondslag ligt.  
De insteek is om het negatieve 
bewustzijn dat de gezondheids-
klachten veroorzaakt, te resetten.  
Dit gebeurt door middel van een 
door hemzelf ontwikkelde metho-
de vanuit een combinatie van be-
staande helingstechnieken zoals 
onder andere Quantum Touch.  
De methode werkt bij vele klach-
ten (o.a. tumoren) en onbegrepen 
pijnklachten aan de mond of el-
ders in het lichaam. 
Deze methode is eenvoudig zelf 
toe te passen, en we gaan er ook 
deze avond mee oefenen (mag, 
hoeft niet). 
Door de aard van de oefening en 
met de uitleg, begeleiding en het 
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enthousiasme van Bert belooft het een leuke en leerzame avond te worden, waar ieder het 
zijne van kan meenemen. 
  
Het wordt dus een interactieve avond. 
Bert vraagt u om de avond wat voor te bereiden en een aantal dingen mee te nemen. 
Vandaar dat ik wil benadrukken dat u zich aanmeldt voor deze avond. 
Want na aanmelding stuur ik alvast wat documenten toe om de avond voor te bereiden.  
 
Graag tot de twaalfde. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annette Ochse 
GVL Alkmaar 
 
  06-25180174 
gvlalkmaar@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar-
674850312603836/?ref=hl  
 
En…..Bert Heintzberger is ook al op 9 mei a.s. te bewonderen, bij locatie Anna Paulowna, 
met zijn lezing: Mysterieuze Wondermeridianen opnieuw ontdekt 
Zie de poster elders in deze nieuwsbrief.  
 
 

 
 

Locatie Ried in Friesland… 
Locatie Ried is een Gezond Verstand Lezingen-locatie, waar 
elke eerste vrijdagavond van de maand een lezing wordt 
verzorgd. 
 
Ried, waar ligt dat? 
Ried is een dorp in de gemeente Franekeradeel; het ligt redelijk 
dichtbij Franeker. 

De sfeervolle locatie is gelegen in een voormalige melkfabriek maar 
de laatste melk ging hier al heel lang geleden voor de laatste keer 
de deur uit. 
Sjoukje van Schaik woont hier samen met haar partner en het pand 
heeft verschillende bestemmingen. 
Zij organiseren exposities, maar Sjoukje heeft hier ook haar praktijk 
homeopathie.  
Enkele jaren geleden was Sjoukje zelf locatiehoudster onder onze 
vlag, toen nog de Gezond Verstand Avonden genaamd.   
 

mailto:gvlalkmaar@gmail.com
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
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In september 2015 hebben wij dit concept overgedragen aan anderen. 
Sjoukje was wegens omstandigheden al eerder gestopt maar in de jaren dat ze draaide heb 
ik ook met plezier gesproken op deze locatie en we hebben een keer een extra zondagmid-
dag ingelast waarbij ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal stonden. 
Na mijn lezing gingen we naar buiten om in de vrije 
natuur te kijken wat daar allemaal stond en de mid-
dag sloten we af met gezamenlijk kokkerellen en ge-
zellig eten. 
 
Toen wij naar Friesland verhuisd waren besloot ik de 
lezingenlocatie in Alkmaar (die op de eerste zondag-
middag van de maand onder mijn verantwoording 
viel) te stoppen en om te zetten tot locatie voor een 

studiegroep. 
Inmiddels is al 
lang duidelijk dat 
dit succesvol draait, elke eerste zondagmiddag van de 
maand komt er een vaste kern naar de kantine bij de 
volkstuinen aan de Helderseweg, waar al veel mooie 
onderwerpen de revue passeerden. 
Mijn andere GVL-locatie heb ik met heel veel plezier 
overgedragen aan Annette Ochse, deze draait elke 
tweede vrijdagavond van de maand in Wijkcentrum 
Overdie, dichtbij Knooppunt Kooimeer aan het einde 
van de A9. Heel gunstig gelegen dus. 
 

Tijd om in Friesland een locatie te starten was mijn idee, dus ik koos voor Ried en na Sjoukje 
benaderd te hebben was dit snel beklonken. 
Afgelopen februari was het een jaar 
geleden dat we hier begonnen. 
Hanneke, die in Alkmaar altijd bij de 
entree zat, verhuisde ook naar Fries-
land en nu wil het dat we samen weer 
in Ried onze rol verder vervullen. 
Hoe leuk kan het lopen? 
 
Ried is heel gemakkelijk te bereiken, 
ook vanuit Noord-Holland, dus hint, 

hint… 😉. 
Soms krijg ik weleens een reactie dat 
het onderwerp leuk is maar… 
Via de A7 rijd je richting Leeuwarden; 
bij Franeker de snelweg af, linksaf, 
onder de snelweg door, rotonde 
rechtdoor en rechts richting Ried. 
Paar kilometer verder en voilà… parkeren bij de kerk en op de hoek aan de andere kant van 
de straat is de locatie. 



 

 
45 

Wij rijden ook een uur dus… ook deze locatie kan door meer belangstellenden bezocht wor-
den. 
Afgelopen keer sprak Maarten Oversier en het onderwerp was: ‘Het medicijnwiel’. 
De sfeer was fantastisch en de reacties al net zo. 

Het was een bijzondere avond die ik 
niet eens probeer te beschrijven; 
dit zijn onderwerpen die moet je 
live meemaken. 
Maar het is beslist een aanrader als 
Maarten met dit, of één van zijn 
andere onderwerpen ergens op de 
agenda van een GVL-locatie staat 
en je bent in de gelegenheid om 
heen te gaan! 
Volgende keer, in mei en juni zijn 
we op de tweede vrijdagavond van 
de maand in Ried omdat we om de 
vakanties heen gepland hebben. 
Sjoukje van Schaik zal op 12 mei 
spreken over het boeiende onder-
werp Homeopathie. 

Dit gaat zeker ook weer een bijzondere avond worden want dit is een onderwerp waar veel 
personen toch belangstelling voor hebben in deze huidige tijd met steeds meer de bewijzen 
dat ‘ziektes bestrijden’ niet de weg is en symptoombestrijding de achterdeur uit is. 
In juni, vrijdag de 9e, komt John Breukels uit Hoorn naar ons toe, ook daar verheugen wij ons 
zeer op. 
Juli en augustus slaan we over en in september verwachten we Peter Toonen. 
Het hele jaar is verder al lang besproken, 
zelfs tot en met februari 2018. 
Ried, een klein lieflijk plaatsje, bij velen 
onbekend maar o zo gemakkelijk te berei-
ken en we mogen deze locatie wel bijzon-
der noemen als we bedenken waar alle-
maal al locaties zijn en zijn geweest. 
We hebben vele mooie, aparte, sfeervolle 
en bijzondere locaties gezien, Ried hoort 
daar zeker bij want in dergelijke panden 
kom je niet dagelijks. 
 
Wij, Sjoukje als eigenaresse van de locatie 
en Hanneke en ik namens de GVL verwel-
komen je graag. 
 
Anneke 
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Sfeervolle voorjaarssalade... 
 

Een aantal bladeren van een krop sla 
liggen als basis in de schaal. 
Daar doorheen en overheen stukjes 
daslookblad, paardenbloemblad, flui-
tenkruidblad en de bloemen van de 
daslook los geplukt en over het geheel 
gestrooid. 
De jonge knoppen van het fluitenkruid geven een extra fijn effect 
en topjes winter postelein als laatste toegevoegd zijn de puntjes 
op de 'i'. 

Alles geplukt, behalve de sla. 
De gekochte sla was te veel om in één keer te verwerken, dus moet je eens kijken wat je 
kunt presenteren voor een schijntje als je enkele bladeren aanvult met 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 
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Een feestje op je bord en veel gezonder dan welke 
gekochte gesneden sla dan ook. 
 
Anneke 
 

*Wie interesse heeft kan elk weekend een 
mail ontvangen met minimaal 1, meestal 2 
en soms zelfs 3 recepten in de bijlage waar-
bij ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen als aanvulling verwerkt zijn.  
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl  
 
 

 
 

Waar staat Project7-blad.nl voor? 
Project7-blad is 'De Universiteit van het leven' op alle natuurlijke vlakken.  
 

Samen ongedwongen en gezellig oude kennis doen herle-
ven via 'Studiegroepen', 'Wandelende studiegroepen', 'In-
cidentele wandelingen waarbij de informatie rond 'wilde' 
groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal staat.  
Kortom: de blik is 100% gericht op puur natuur, oude ken-
nis en... saamhorigheid en gezelligheid! 
 

Vele onderwerpen komen voorbij via de ‘Studiegroepen’ die 
minstens zes middagen per jaar draaien, zoals: eetbare wil-
de planten, eetbare tuinplanten, geneeskrachtige kant van 
planten, Permacultuur, samen kokkerellen, samen natuurlij-
ke verzorgingsproducten maken voor zowel lichamelijk- als 
huishoudelijk gebruik, fermenteren, wecken, hoe kweek je 
kiemen, puur natuur in de ruimste zin van het woord. 
 
Daarnaast zijn er ‘Wandelende studiegroepen’, deze groe-
pen zijn 100% gericht op ‘wilde’ groente, kruiden en eetba-
re bloemen in de vrije natuur en de tuin. Deze groepen 
wandelen, lees slenteren en staan veel stil, minimaal zes-
maal 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. Die weet dit en die weet dat en wie zegt niets te weten…  

mailto:Anneke@project7-blad.nl


 

 
48 

dagen wij uit om toch gezellig mee te doen. 
Wie nieuwsgierig is kan vrijblijvend de uitleg aanvragen. 
Wie blijvend in de mail de informatie wil ontvangen kan dat ook aangeven. 
Voor al deze zaken: Anneke@project7-blad.nl  
 
Naast de groepen zijn er nog ‘incidentele’ wandelingen met 
verschillende dames en heren die hun activiteiten via de 
agenda van 7-blad laten lopen. 
Zij krijgen ondersteuning via de site en de nieuwsbrieven, 
krijgen de poster per mail aangeleverd en zijn een soort ‘Am-
bassadeur’ 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 inkom-
sten 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. 
 
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 bovenge-
noemd 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 wor-
telstelsel 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 
 
 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.project7-blad.nl%2F&h=ATN35jXN4w78bK2yODNGU7BGkLzomej4BH9_pmBNnkP-FT7ONxr0psWWU-KDXKKSPhk-F18fM-2rLOjaFrQE25buggsePSi4yhBWRg5qhGQ5aSgKBgZfazLq22tTNEOPKvwiz9LpfRR2-zLo0Jl3ksHo&enc=AZPJP6irhJsIncwIFZD5L1f0PA7uwWFDC_llb2nrvWUScYhEOkYaVleEbU7BYthS_pWW_zoJGieM1xWbBsXV3AdQOvP61H2E_oygY4RxGh-n0TTv-OuRrrpjmBFoyvojrkPMCHfMZfV7AnDpl-DtD4RC84oXw8C7tC0O3dwf8zgRuw&s=1
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Colofon: 

Redactie:  Wim en Ellen Pet 
 

Teksten: Anneke Bleeker, Sity Smit, Isabelle van Brederode-van Katwijk, Karla/Ruud Snijders/Marijke 
Stokking/Project 7-blad Montfort, Jacques Lardenoy, Louise Jonkman, Ellen Vader, Lisette 
Timmermans, yoo.rs, Paul Chek/Frank Bleeker, Bert Heintzberger, Annette Ochse 

 
 
 

Foto’s: Anneke Bleeker, Wim en Ellen Pet, Sity Smit, Isabelle van Brederode-van Katwijk, Ruud 
Snijders, Karla/Marijke Stokking/Project 7-blad Montfort, Jacques Lardenoy, Ellen 
Vader/vaccinvrij.nl, Lisette Timmermans, yoo.rs, succesboeken.nl, Bert Heintzberger,  

 
 

Kopij voor de volgende GVL Nieuwsbrief? 
(Ellen en Wim Pet) 

Mail naar: Ellen@project7-blad.nl  

Interesse in starten GVL-locatie:  
(Annette Ochse) 

Mail naar: 
 

Annette@project7-blad.nl   

Interesse in spreken voor GVL-locaties:  
(Frank Bleeker) 

Mail naar: Frank@project7-blad.nl 

Aan-/afmelden voor deze GVL-Nieuwsbrief  
(Barbera Smit) 

Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Informatie over deelname als locatie aan  
Eten wat de pot schaft (Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.studiegroepen@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  
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