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Van de redactie
De eerste echte zomereditie van Project 7-blad Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief.
Alhoewel het zomerweer al vanaf de 3e week in mei van dit jaar aanwezig is in Nederland
spreken we nu van de 1e nieuwsbrief in het zomerreces van de Gezond Verstand Lezingen.
Juli en augustus zijn de maanden dat iedereen even gas terugneemt, hoewel we locaties
Etten-Leur en Zwaagdijk nog in juli lezingen zien organiseren en locatie Zwaagdijk gaat ook in
augustus gewoon door. 24 augustus 2017 kunt u bij hen terecht voor de lezing van Peter
Toonen over de Maya-Kalender.
Locatiehouders en -houdsters hebben verder natuurlijk niet stilgezeten en de
voorbereidingen voor de lezingen in het najaar zijn of al geheel afgerond, of op een oor na
gevild. Zie de posters in deze nieuwsbrief van de georganiseerde lezingen in september en
alweer een enkele in oktober.
Deze nieuwsbrief zit, inmiddels gewoontegetrouw, weer bom- en bomvol. 3 weken geleden
dachten we dat door het vertragende ritme in de zomer deze nieuwsbrief een ‘dunnetje’ zou
worden. Niets is minder waar. Weer meer dan 40 pagina’s zijn er gevuld.
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Mooie, leuke en interessante artikelen. Veel aandacht voor de studiegroepen, m.n. voor de
‘nieuwste’ tak van Project 7-blad, de ‘wandelende studiegroepen’. Heerlijk er op uit met
gelijkgestemden, veel kennis, maar vooral veel wijsheid op doen, al wandelend door onze
heerlijke natuur en kijken welke planten, bomen en struiken ons leven (nog verder) kunnen
verrijken. Interesse om aan te sluiten bij een studiegroep of een wandelende studiegroep?
Interesse om een studiegroep of een wandelende studiegroep te starten? Mail Anneke voor
meer informatie. Ze helpt je heel graag verder! anneke@project7-blad.nl
Heb je informatie, een mooi artikel, wetenswaardigheden of iets waarvan je vindt dat dit in
deze nieuwsbrief past of zou moeten? Mail de redactie: ellen@project7-blad.nl
Pik uit deze nieuwsbrief weer wat je leuk en interessant vindt. Er is weer genoeg. We
verwijzen nog even speciaal naar een kort item over het BOMENKAPMELDPUNT. Een nieuw
initiatief, maar de redactie vindt het waard om hier even extra op te wijzen. Het was de
redactie al geruime
tijd opgevallen dat er
veel bomen gekapt
worden. Zonder daar
nog al te veel over na
te denken….het viel
gewoon op, zeker de
laatste 1 tot 2 jaar. Het
viel de redactie dus
niet als enige
op…….meer en meer
mensen in Nederland
worden zich hiervan
bewust. Zo ook Eva
Vosdingh Bessem, die
nu een meldpunt heeft
om kenbaar te kunnen
maken waar overal
maar gekapt wordt.
Het lijkt ons een
belangrijk initiatief. Bomen zijn belangrijk, belangrijker dan we ons vaak realiseren. Laten we
proberen een nog grotere tegenkracht te ontwikkelen tegen de, zoals Eva het zo mooi
omschrijft, kaalslag die wordt toegepast. Veel gemeenten in Nederland hebben minder op
met ‘onze’ bomen dan dat zou moeten. Maar we kunnen ook wijzen naar diverse acties,
waarvan Schoorlesbos Groet Moet Blijven een mooi voorbeeld is. Project 7-blad is intensief
betrokken bij acties om het mooie bos bij Groet te behouden, daarvoor in deze nieuwsbrief
steeds veel aandacht.
Veel leesplezier!

Agenda lezingen:
Lezingen september 2017: http://www.project7-blad.nl/page33.html

3

Zomerstop?
Dacht het niet!
Zomerstop?
Wel over het algemeen met de Gezond Verstand Lezingen-locaties, bij hen blikken we
vooruit, zij nemen in de zomer over het algemeen even vrijaf.
Maar…
Genoeg activiteiten bij
Project7-blad.
Recent twee nieuwe
studiegroepen opgestart,
Halle Zoersel bij Antwerpen
en Kapel Avezaath te
Gelderland.
In juli starten maar liefst vier
nieuwe ‘Wandelende
studiegroepen’ en wat dat
inhoudt kun je lezen in deze
nieuwsbrief.
Zomerstop met de GVLnieuwsbrief?
Dacht het niet!
Oké, we komen even om de
drie weken in plaats van om
de twee weken maar ook nu
ondanks dat de locaties
minder draaien is deze versie weer bomvol.
Dank Wim en Ellen, we zouden niet meer weten wat we zonder jullie als redactie en hulp bij
het in elkaar zetten zouden moeten beginnen.
Komend najaar doen jullie dat alweer twee jaar.
In deze nieuwsbrief aandacht aan Martijn…
Graag beveel ik aan deze bijdrage te lezen en zeker de uitzending van Zembla te bekijken.
Hoe mis kan het bij de GGZ gaan?
De familie van Martijn wenst dat andere kinderen hiervoor worden behoed.
‘Tante’ Thea nam twee jaar geleden in de zomer al contact met mij op en toen hebben we
een ansichtkaartenactie via de nieuwsbrief als oproep gedaan.
De vraag was wie Martijn een kaart wilde zenden.
Wie zich dat herinneren kan… er is sindsdien nog niets veranderd in positieve zin.
In deze nieuwsbrief aandacht voor heel veel belangrijke zaken, zoals bomen kappen en
andere belangrijke onderwerpen.
Bekijk de inhoudsopgave, ik ga een record breken want ik verwijs daar graag naar en stop nu
eens veel eerder.
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Wim en Ellen… niet schrikken, ik ben niet ziek, niets aan de hand maar wie interesse heeft
kan in de inhoudsopgave kijken wat hem of haar boeit.
Zelf verheug ik mij op de mooie dingen
die via Project7-blad in de komende
weken gaan gebeuren.
Wandelen in Heeg, dat benoem ik wel
graag even want Barbera, mede
locatiehoudster van GVL-locatie Sneek
en ‘postermaakster’ achter de
schermen voor de locaties en sprekers,
heeft mij uitgenodigd om een bijdrage
te leveren in Heeg.
Dat doe ik uiteraard maar al te graag.
Wie de gratis recepten in het weekend
van ons krijgt heeft nog de kans om op
27 augustus te komen wandelen als
gast in Gaasterland.
Deze wandelingen zijn bedoeld ter
ondersteuning voor wie de recepten
ontvangt en graag een wandeling wil
meemaken.
Op 3 augustus wandelen we met de
nieuwe ‘Wandelende studiegroep’ in
Limburg voor de tweede maal; ook
daar in het zuiden groeit Project7-blad
als de plant zelf.
Wie de volledige agenda van alle
groepen steeds wil ontvangen kan dat aangeven en dan ben je steeds op de hoogte.
Naast de Gezond Verstand Lezingen-locaties nemen de studiegroepen in aantallen eenzelfde
plaats in.
Of liever gezegd: het aantal is de lezingen locaties voorbij.
Want we moeten wel even melden dat locatie Zaltbommel is verdwenen…
Zaltbommel is drie jaar lang met enthousiasme van Johan van der Kant en Clementine
Bergfeld gepresenteerd nadat zij deze locatie overnamen van Niels en Anja Sneyders.
Vanuit Hurwenen ging deze locatie naar Zaltbommel en na al deze jaren is daar nu een eind
aangekomen.
Waarom?
Johan en Clementine zijn in die tijd ook een locatie in Kerk Avezaath gestart en Clementine
gaat om de zes weken een studiegroep draaien die afgelopen 6 juli is gestart bij hen thuis te
Kapel Avezaath.
Tot nu toe heeft niemand gereageerd op de oproep van Johan en Clementine om locatie
Zaltbommel over te nemen.
Dan houdt het op een gegeven moment op.
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Wie uit Utrecht en uit de omgeving naar deze locatie ging kan terecht in Culemborg en/of in
Kerk Avezaath.
Wij danken Johan en Clementine voor hun inzet in Zaltbommel, maar we gaan samen
gewoon verder.
Dus het is geen afscheid.
Gelukkig niet 😉!
Want wat was het gezellig afgelopen 6 juli tijdens de eerste middag met de studiegroep.
Wim, Ellen, nu stop ik echt.
Allemaal veel leesplezier, ondanks de ook trieste bijdragen, de nieuwsbrief is weer met
plezier samengesteld.
Allemaal een fijne vakantieperiode, geniet van al het moois wat de natuur in overvloed aan
ons schenkt en kijk ook eens naar de kleinste bloempjes laag bij de grond.
Pure schoonheid waar velen aan voorbijlopen.
Anneke
Gaasterland, 8 juli 2017
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Zomers water…
Water met een smaakje, al helemaal ingeburgerd, zo lijkt het wel.
Water met natuurlijke smaakmakers.
Wel is het aan te bevelen om de ingrediënten na één dag op de
composthoop of in de groenbak te gooien.
Je kunt een kan een dag, of bij heel warm weer een dagdeel, bijvullen
maar gebruik daarna de kruiden en bloemen niet meer want zij helpen
ook eventueel het water te zuiveren.
Een mooie kan met water en natuurlijke blikvangers doet het overal
goed.
Denk ook aan grotere gezelschappen, aan pauzes tijdens sporten,
vergaderingen, etc.
Je hoeft iets dergelijks niet alleen te presenteren tijdens feestelijke
uurtjes.
In deze kan verwerkten we: een takje druivenbladeren, citroenkruid,
basilicum, goudsbloemen en ganzenbloemen.
Een vrolijk zomers beeld is het resultaat.
Anneke

Studiegroepen Winsum en Mussel in Groningen
Eerst op naar Winsum (Gr.) 20 juli, dan gaan we naar het Wad en samen daarna
kokkerellen op de boerderij te Winsum.
Of het vliegt van de grond of je moet er wat meer moeite voor doen om hetzelfde aantal
mensen te bereiken...
Mussel is even uitgesteld tot de volgende datum en Winsum (Gr.) draait inmiddels succesvol...
In de provincie Groningen is het ons bekend dat als een groep draait, deze ook draait maar
soms heb je te maken met startproblemen.
Isabelle en ik hebben besloten de middag van 4 juli op de agenda te
Mussel op te schuiven naar 12 september, de volgende datum die in
de planning staat.
Die dinsdag heb ik ook dus meteen in mijn agenda geplaatst.
We hebben in Winsum (Gr.) ook ervaren dat je klein begint en er
langzaam maar zeker steeds meer personen aanhaken.
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Overigens zijn in Friesland de verschillen ook redelijk groot gebleken in de afgelopen jaren, de
ene locatie of de andere.
Daarom gaan we gestaag door, ook in Mussel gaat het lukken een gezellige groep te laten
draaien want wat elders kan, kan daar ook.
Op dinsdagmiddag 12 september gaan we zoals eerder bedacht buiten kijken wat eetbaar is
aan 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
We behandelen thee zetten van verse ingrediënten en gaan samen soep koken in de ketel
boven een vuurtje. Er is wel belangtelling voor locatie Mussel, nu nog aanmelden graag en wie
wel wilde komen zien we graag op 12 september.
Eerst op naar Winsum (Gr.) 20 juli, dan gaan we naar het Wad en
samen daarna kokkerellen op de boerderij te Winsum.
Deze donderdagmiddag gaat zeker door, in Winsum (bij Jolanda
Roggeveld) draait een groep vanaf het najaar 2016 en is groeiende,
we mogen alweer nieuwe personen verwelkomen de volgende keer.
Dus... in Mussel gaat het ook goedkomen!
:)
Wie in Groningen interesse heeft kan eerst kennis met ons maken in Winsum, daarna in
september te Mussel.
Anneke
anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
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Even terug in de tijd.
Sommige stukken en stukjes verdienen het om blijvend of nogmaals aandacht aan
te besteden. In de nieuwsbrief van juli 2016 (http://www.project7blad.nl/2016.06.19-GVL-NIEUWSBRIEF-07-19-LV.pdf) een bijdrage over een artikel
in de Leeuwarder Courant m.b.t. wietolie.
De redactie ‘gooit’ dit artikel in de herhaling.

Wietolie…
Het mooie van dit artikel is dat het op FB al voorbij was gekomen, dat Petra uit Nederweert
het mailde omdat het in de krant in Limburg had gestaan en de dag erna mailde Janny uit
Dronrijp hetzelfde stuk omdat de Leeuwarder Courant er ook aandacht aan had geschonken.
Dan kun je toch wel stellen dat dit aardig het land door lijkt te gaan qua nieuws en
onderwerp.
We maken als land vorderingen!
Anneke

Meer informatie: https://www.facebook.com/wietolie/posts/540300062774151
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Salade rondje zomer…
Sla van eigen teelt, oftewel eerder krulsla met kluitjes gekocht en na de bladeren
eraf gesneden te hebben de kluitjes geplant in een grote terracotta bloempot.
Deze kluitjes niet in één keer geplant maar verdeeld over een periode
want ook wij hebben aan één kropje genoeg maar er staan vier kluitjes
in de bloempot.
Verbazingwekkend hoe snel je alweer kunt oogsten.
Zo ook van de dille en basilicum.
Deze soorten ook als kruiden in een potje gekocht, geplant in een
terracotta bloempot en nu genieten we er nog van.
Als basis voor deze salade gebruikten we dus krulsla, dille, basilicum en
een paar bladeren van Oost-Indische kers.
Als eetbare versiering genoten we van de daglelie waarvan we
uitsluitend de bloembladeren los geplukt opaten, een paar bloemen van
de Oost-Indische kers en drie goudsbloemen waarvan de bloemblaadjes
los geplukt het over alle maaltijden fantastisch doen.
Basilicum en het blad van de Oost-Indische kers, fijn gesneden, over de
sla gestrooid; een paar blaadjes intact gehouden voor de garnering.
Dille heel grof gesneden omdat de takjes al heel fijn waren.
Als laatste de bloemen verdeeld in volgorde van groot naar klein, dus
eerst de bloembladeren van de lelie mooi verdeeld, daarna de OostIndische kers en als laatste de bloemblaadjes van de goudsbloemen
over het geheel gestrooid.
Anneke
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Mijn naam is Eveline van Dongen. Ik ben storyteller en ik ondersteun
kinderen tussen 6-10 jaar en hun ouders bij opvoeden en opgroeien
met helende verhalen met wijze liefdevolle boodschappen ter
versterking van de innerlijke kracht. De verhalen werken als
assertiviteitstraining en zorgen voor emotionele en mentale groei bij
het kind en brengen meer rust, liefde en harmonie in het gezin.

Regenboogschattenjacht 2.0
Voor een zomer vol mooie dromen
Wat doe jij deze zomervakantie?
Vind jij 6 weken lang je kind(eren) thuis een uitdaging?
Of heb je moeite met het vinden van een nieuw ritme?
Botst het tussen jou en je kind(eren) ook vaak in het begin?
Niet met de GRATIS Regenboogschattenjacht 2.0 voor een zomer om van te dromen.
Daarmee begin je de zomervakantie ontspannen en breng je hem ook in verbinding en liefde
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met elkaar door.
Na het succes van vorig jaar is deze Regenboogschattenjacht nog leuker, nog eenvoudiger en
interactiever. Kortom een prachtige liefdevolle verhalenserie met bijbehorende
schattenjachten.
Het thema van dit jaar is dromenvangen en de schattenjachten gaan over de schatten van de
natuur.
Een hele mooie combinatie om te ontdekken hoe
alles in het leven jou en je kind kunnen helpen je
dromen waar te maken.
Zes weken lang elke week een verhaal plus
bijbehorende schattenjacht instructies om zelf
ergens in die week een speurtocht naar de schat
te houden. Met daarna 1 eindverhaal en
eindopdracht in de vorm van een raadsel.
Wat je nodig hebt staat in de instructiemail. Je
zorgt zelf voor de schatten. Deze zijn in de kleuren
van de regenboog. Elke week wordt er namelijk 1
kleur gevonden met een bepaalde betekenis.
Samen vormen de 6 kleuren de digitale sleutel
voor de 7de kleur en een digitale schat.
Aan het einde van de zomervakantie heb je dus 7
verhalen samen gelezen, 6 schattenjachten gedaan op een plek naar keuze, en 1 eindraadsel
opgelost waardoor je weer een extra digitale schat ontvangt als cadeautje van mij.
En voor een magisch en blijvend aandenken maak je met alle schatten aan het einde van de
zomervakantie een dromenvanger.
Je kunt het volledig op je eigen moment en tijd doen en ik zorg voor voldoende ruimte in de
instructies om het ook op je eigen manier te doen.
Heerlijk samen lezen en de natuur in met je kind en samen avonturen beleven en nieuwe
inzichten ontdekken, met als resultaat meer liefde, verbinding en harmonie in je gezin en
vrolijke, ontspannen en zelfverzekerde kinderen EN ouders.
Mocht je mee willen doen, meld je dan ook vooral aan, dan krijg je alle informatie per mail
en kun je deze zomer samen met je kind jullie dromen en de natuur ontdekken.
Aanmelden kan via: http://innertreasure.nl/regenboog-schattenjacht/
Liefs, Eveline
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Omelet met akkerkers en melde...
Omelet met twee heerlijke wilde groenten
aangevuld met ui en tomaten.
Akkerkers valt onder de kruisbloemigen en is daarmee
familie van o.a. alle koolsoorten, koolzaad, mosterdzaad
en de rest van zijn vele neefjes en nichtjes.
Melde is familie van spinazie en zo kunnen we
constateren dat 'wilde groenten' zo wild nog niet zijn
maar heel gewoon ondergeschoven kindjes zijn die
positieve aandacht verdienen.
Wij maakten een omelet van deze krachtpatsers.
Kies een vet,
bijvoorbeeld roomboter of kokosvet en fruit de
uitjes, doe daar de gesneden tomaten bij en
vervolgens de grofgesneden 'wilde groenten'.
Laat dit alles even smoren voor je alles met het
geklutste ei aangevuld op smaak gebracht met
Keltisch zeezout en eventueel andere kruiden.
Bedenk wel dat wilde groenten een pittiger smaak
kunnen hebben dan je gewend bent van de bekende
soorten en om die reden raden wij aan spaarzaam te
zijn met het toevoegen van verschillende gedroogde
kruiden omdat het zonde is de originele
groentesmaak te verdoezelen.
Deze omelet kan als
namen ieder een
meer personen
bijvoorbeeld rijst
opdienen.
De geplukte
eerst in glazen
Meteen na het
voorkomt dat de
hangen en je kunt
schaduw parkeren
toekomt.

volledige maaltijd dienen; wij
helft, maar verdeeld over
aangevuld met quinoa of
kun je de heerlijkste schotels
akkerkers en melde plaatste ik
potjes in een flessenrekje.
plukken op water zetten
gewassen snel slap gaan
het geheel even in de
als je niet direct aan koken

Foto's: Anneke Bleeker.

13

Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in Zuid-Holland
start op zondag 23 juli...
Jochem Hagoort is de gastheer van deze nieuwe groep en op zondag 23
juli gaat hij samen met Anneke Bleeker de dag invullen.
Waar we starten op deze zondag gaat Jochem bekijken en de
vervolgdatums komen zowel op
de site als in de speciale nieuwsbrief voor hen met
interesse in alle studiegroepen.
Deze dagen beginnen om 11.00 uur, we spreken af in
een horecagelegenheid bij het gebied waar we gaan
wandelen en de onkosten zijn 10 euro exclusief de
consumpties in het restaurant en het eigen
lunchpakket.
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Op deze zondag spreekt de groep in onderling overleg af waar men elkaar de keer erna weer
treft, dus in een ander gebied in Z-H, of wellicht in de nabijgelegen provincie.
De groep bepaalt dat met elkaar.
Deze groep wandelt dus altijd op een zondag, minimaal zesmaal per
jaar.
Interesse in deze of alle groepen?
Voel je welkom om de aparte informatie te ontvangen of je op te
geven: Anneke@project7-blad.nl
Wie zich opgeeft voor 23 juli geef ik aan Jochem door en de datums
daarna verlopen uitsluitend via Jochem.
Foto's: Anneke Bleeker.

Aandacht voor Martijn…
In de zomer van 2015 vroegen wij via de nieuwsbrief wie een ansichtkaart naar
Martijn wilde sturen.
Het verhaal van Martijn was toen al schrijnend en wie meer wil weten kan de uitzending
bekijken van Zembla (20-04-2016), de link staat even verderop.
Via tante Thea, zo noem ik Thea eerlijk gezegd ook al, zij is de zus van de moeder van
Martijn, kwam dat verhaal bij ons.
Met tante Thea wisselde ik menig mailtje.
Afgelopen maandag kreeg ik weer een mail met onderstaande gegevens.
Het gevolg was dat we weer meer contact hadden in de afgelopen dagen en wie echt wil
weten hoe het toegaat bij GGZ Noord-Oost Brabant geef ik de tip absoluut te kijken naar de
uitzending van Zembla.
De twee zussen van Martijn zijn te zien in de uitzending van afgelopen 4 juli 2017 bij Beau
van Erven Dorens.
En zo is er nog niets veranderd sinds onze oproep om een kaart te sturen om op die wijze
Martijn een blijk van medeleven te geven en de GGZ te laten zien dat velen op de hoogte zijn
van ‘het verhaal omtrent Martijn’, wat uiteraard maar één schrijnend voorbeeld is.
Landelijk zullen we schrikken als alles naar buiten komt wat er achter gesloten deuren mis
gaat, het daglicht niet kan verdragen en niemand zou willen meemaken.
Met dank aan tante Thea.
(Twee links onderaan de brief van tante Thea)

Anneke
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Beste mensen,
Zoals jullie weten, speelt al jaren onderstaande nachtmerrie bij mijn zus.
Zoon Martijn (gister net 25 geworden, autistisch, syndroom van Asperger) en de gang van zaken in
de psychiatrie, GGZ Noordoost Brabant. Een
ellende die zijn weerga niet kent, het houdt maar
niet op.
(Ter herinnering: https://www.npo.nl/zembla/2004-016/VARA_101377868
Martijn wil een huis met een tuintje).
Want er is nog niks positiefs daar tot stand
gekomen. De GGZ beloofde daar aan de hand van
Zembla een onderzoek en verslag, niks van
terechtgekomen…
Nu gaan de zussen van Martijn bij RTL4 (RTL Late
Night, 4 juli 21.29 u - 22.52 u.) heel moedig
aanzitten om hun kant te vertellen. Er moet
aandacht komen voor de wantoestanden. De
beerput moet open tot aan de top voor mijn part
(en die zit tot aan de hoogste top, maar dat komt
vanzelf uiteindelijk nog wel glashelder...)
Er is een groep mensen die mijn zus wil steunen en
we hebben een massa dossier en onderzoek zelf al
samen gedaan en dat ligt op meerdere plaatsen omdat de pressie naar mijn zus erg groot is.
Deze groep schuwt geen methodes om iemand het zwijgen op te leggen kennelijk. (denk
even aan politieke doofpotten en het begint te dagen...)
Vaak zie ik de volgende dag op You Tube ook de stukjes van RTL Late Night herhaald. Het
fijne is dat je dan kunt reageren op wat er is gezegd. Ik hoop massaal dat al die mensen die
jarenlang in de tang zitten van deze 'club' nu door alle reacties te geven op dit stuk, via de
media laten zien wat er bij het gewone volk leeft, hoe ze worden gemangeld.
Laten de reacties spreken en opkomen voor al die mensen die al jaren zuchten onder de
'zogenaamde behandeling' van GGZ.
En belangrijk, iedere ouder die nog een kind heeft dat hulp nodig heeft, of zelf, zoek het niet
daar. Ieder gezinsdrama wat vanaf nu gespaard kan worden is winst.
Hopende op een betere wereld, een waarheids- en rechtvaardigheidsgroet,
Thea
Zembla 20-04-2016
https://www.npo.nl/zembla/20-04-2016/VARA_101377868
RTL late Night 04-07-2017 (vrijwel aan het begin van de uitzending)
https://www.rtl.nl/video/443f91fa-3817-34bd-b8ca-99e3ff6517d1/
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Project 7-blad Studiegroep Landgraaf
Beste mensen,

Vrijdag 21 juli hebben we weer een bijeenkomst van 7-Blad Studiegroep Landgraaf.
Deze keer gaan we in vruchten jam maken met natuurlijke suikers en marmello om te
binden.
Samen met wat kruiden wordt het een echte lekkernij om van te smullen.
Fruit kan mee genomen worden van eigen tuin!
En natuurlijk goed schoon gemaakte potten om de jam in te
bewaren.
Deze studiemiddag wordt gehouden op: 21 juli a.s.
Bijeenkomst 13.00 uur aanvang 13.30 uur tot +/-17.00 uur
Kosten €10,- per persoon, contant betalen bij aankomst +
kosten van de gebruikte ingrediënten.
Aanmelden voor 20 juli bij:
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Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372HA Landgraaf
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Yvonne Spierts Voedingsconsulente/ Herboriste

‘Wildpluk’ wandeling in het Heempark in Heeg
Hoe mooi kan het zijn?
Een exclusieve wandeling in het Heempark in Heeg.
Een bijzondere omgeving met onder andere een
fruitboomgaard, een wilgenlaantje, een lindenlaan, een
zwaluwwand, een vogelkijkhut en waar van alles groeit
en bloeit.
Aanleiding voor deze wandeling is een
crowdfundingcampagne die plaats heeft gevonden van
half april tot half juni om geld in te zamelen voor de
inrichting van een speelplek op het Groenplein voor
dorpshuis it Heechhus in Heeg.
Mensen die een donatie hebben gedaan komen in
aanmerking voor een tegenprestatie van zaadbom bij 10
euro tot een High Tea bij 750 euro.
Één van de tegenprestaties is een exclusieve wandeling
door het Heempark en als je naast bestuurslid van het
dorpshuis, vrijwilligster bij Project7-blad bent en dus
Anneke Bleeker kent,
wie kun je beter voor
een exclusieve
wandeling vragen.

Wanneer?
Dinsdagmiddag 18
juli.
We starten om 13.30
uur en verzamelen
vanaf 13.00 bij:
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Gebouw Natuerae
Simmerkrite 15
8621 DM HEEG.
Kosten € 10,00 p.p. inclusief koffie of
thee.
Voel je welkom om mee te wandelen
door deze mooie omgeving.
Barbera Smit
Aanmelden: b.e.smit@wxs.nl
http://www.heemparkheeg.nl/
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Een berichtje van de Wandelende Studiegroep
Leeuwarden op zaterdag
Zaterdag 10 juni was de wandelende studiegroep Leeuwarden weer aan de wandel.
Het weer was er perfect voor en we hebben heerlijk genoten van de natuur en wat
ze ons schenkt.
Het was weer super gezellig met onze groep!
Het is ontzettend leuk om te zien wat de groep al geleerd
heeft.
De planten die we nu al vaker gezien hebben worden
direct herkend en de wandelaars dorsten naar nieuwe
kennis!
De vragen worden nu ook duidelijk uitgebreider en
specifieker.
Nog even en ik krijg het er
nog moeilijk mee!
Af en toe kan ik ze nog verbazen... dat de bloemen van de
kamperfoelie en klaproos eetbaar zijn bijvoorbeeld...
Waar eerst nog terughoudend gereageerd werd op het
proeven wordt nu zonder ook maar enige schroom van
alles geproefd en beoordeeld.
Tijdens de wandeling worden recepten en andere
mogelijkheden om de wilde weelde te gebruiken besproken...
Ik ben zó vreselijk trots op mijn groepje!
Ze worden al echte wilde genieters en ik ben heel blij dat ik
hieraan heb mogen bijdragen.
Wat een zaligheid zo'n groep. Zoiets kost ook geen energie, je
wordt er juist door opgeladen...
Eerst hebben we een rondje
moestuin gedaan waar altijd
eetbare 'onkruidjes' groeien en
bloeien. Want door mijn kennis van eetbare planten heb ik de
grootste moeite om iets eetbaars te wieden; ik eet het liever op...
Op de tuin mochten de deelnemers zelf hun 'wilde' thee plukken
en samenstellen.
Er werd verrassend gevarieerd gekozen met mooie kleuren en
verschillende smaken.
Na de lunch zijn we naar Earnewald gegaan.
Nadat enkelen van de groep hun angst voor respectievelijk
loslopende paarden en kleine bruggetjes overwonnen hadden en
ik zelf bijna vast kwam te zitten en mijn slipper bijna verloor in
een behoorlijk zompig stukje, hebben we een fijne ontspannende
wandeling door het prachtige moerasgebied gemaakt.
Natuurlijk hebben we eetbare planten die in zo'n gebied horen gevonden...
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Dát is het leuke aan de verschillende locaties die je tijdens de wandelende studiedagen
loopt!
Zaterdag 22 juli gaan we naar Feanwaldsterwal. Daar huren we een boot en gaan we
eetbare zoetwaterplanten bespreken.
Ik heb er nu al zin in!
Eva Rinzema

Woensdag 21 juni een fantastische dag beleefd samen
met de 'Wandelende studiegroep' in Friesland...
Deze woensdag hadden we afgesproken bij Afke in Nijland.
Het was heerlijk vertoeven in de tuin en onder het genot van een kop koffie of thee met
heerlijke zelfgebakken koekjes begonnen we de dag.
Een rondje door de tuin leverde al genoeg stof tot gesprek op want je staat er versteld van
hoeveel eetbare planten een gemiddelde tuin bevat. Dat kunnen de bloemen zijn, de hele
plant, de vruchten, maar ook bij Afke was dit verrassend veel.
Onze zelf meegebrachte lunch aten we in de tuin bij Afke.
Janine had het sint-janskruid als plant van de middag voorbereid en Tini het vogelmuur.
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Daarna vertrokken we al lopend naar een stukje natuurgebied om samen verder te kijken naar
van alles wat eetbaar is.
We belandden in een privétuin; samen met Joke Smith had ik dit jaren geleden al eerder
beleefd en als je interesse toont, blijft staan kijken bij het hek en men heeft dat in de
gaten...
😇
Ook nu lukte het en voor we het wisten liepen we in een
enorme tuin met grote planten van diverse soorten,
bijenkasten, grote bloemen aan een braamstruik,
bloeiende lindebomen, rozen, stokrozen, distels, daglelies,
te veel om te benoemen.
Het was een feestje en we bedankten dan ook hartelijk
want dit soort ervaringen zijn cadeautjes.
Vanuit deze tuin liepen we verder naar het gebied dat
Afke voor ogen had.
Veel koolzaad, herik, klaprozen, korenbloemen (zowel
blauwe als witte), een enkele bolderik, orchideeën,
prachtige papavers, kortom: ook hier was het genieten.
En heel spontaan kwam een vrijwilliger die aan het
maaien was vertellen over hoe dit gebied was ontstaan
en ook kwam de aap uit de mouw dat hij vele zaden
had gestrooid.
Gewoon verhuisd

;-) was onze conclusie.

Zo was ook deze ontmoeting een cadeautje op deze
prachtige zonnige dag.
We hebben een gouden dag met elkaar beleefd en de
volgende keer komen we op 23 augustus weer bij elkaar en dan bij Stroe (Valtrop) vlakbij Den
Oever in de kop van N-H.
We gaan voor één keertje de Afsluitdijk over waar we op de terugweg uiteraard ook zullen
stoppen bij het Monument. We gaan voor zeekraal, zeepostelein en andere beplanting die van
een zilte bodem houden naar N-H.
Dit gebied is gemakkelijk bereikbaar, er groeit van alles bij
elkaar en je kunt er wandelen zonder dat je het Wad op moet.
Dat belooft ook weer leuk te worden en... vooral leerzaam.
Drie personen zullen allemaal een plant voorbereiden passend
in die streek.
Dank aan allen die zo gezellig mee hebben gedaan, een
heerlijke groep; samen onderneem je veel op zo'n dag van
11.00 uur tot ongeveer een uur of 16.00.
Wie interesse heeft in deze of in één van de andere 19 groepen mag mij mailen met het
verzoek de informatie te willen ontvangen omtrent de studiegroepen.
Foto's: Anneke Bleeker.
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Reden voor een feestje
De eerste studiegroep in België is van start gegaan.
Zaterdagmiddag 17 juni startte de eerste groep in HalleZoersel bij Jouke Krabbenborg thuis.
Samen met Caroline Verweijen gaat Jouke zesmaal per jaar op
zaterdagmiddag met
geïnteresseerden
draaien zoals er in Nederland al diverse groepen op de
agenda staan.
Deze eerste middag was ik aanwezig bij de dames
(heren zijn ook welkom) en vertelde ik eerst onder het
genot van een kop thee, glaasje water met een
smaakje en heerlijke zelfgemaakte bonbons door
Jouke wat de opzet van deze middagen is.
We konden heerlijk buiten zitten, het weer was
bijzonder aangenaam.
Daarna liepen we langs de berm waar diverse 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen te aanschouwen waren.
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Van een afstand konden we ook nog diverse bloemen in een particuliere tuin bespreken want
onder de tuinplanten treffen we ook eetbare soorten en
eetbare versieringen aan in de vorm van bloemen die
geweldig op de sla, op hapjes of in een kan water staan.
We sloten met elkaar af aan de picknicktafel waaraan
we waren begonnen en op zaterdagmiddag 9
september ontvangen Jouke en Caroline graag weer
iedereen met belangstelling; we weten dat er
meerderen zullen komen die deze eerste dag nog niet
konden.
Jam en chutney maken staat dan als onderwerp op de
agenda en samen kijken wat er zoals eetbaar
is in de berm waar we deze eerste keer ook
keken.
Graag wens ik de twee dames met alle
belangstellenden heerlijke middagen toe en
wij kunnen elkaar blijven ontmoeten tijdens
de vier middagen per jaar in het Kasteel van
Schoten waar we op 16 september en 9
december van dit jaar weer aanwezig zullen
zijn.
Studiegroep Halle-Zoersel en lezingen te
Schoten, we zijn aanwezig in België
Interesse in de groepen in België en/of in
Nederland?
Vraag vrijblijvend de informatie op omtrent de studiegroepen en/of lezingen.
Even in de mail aangeven wat je wenst.
anneke@project7-blad.nl
Dat waren twee weekenden met 'een rondje'
naar België, maar met plezier gedaan. 10 juni
stond Schoten op de agenda en de 17e de
nieuwe studiegroep.
We draaien al zes jaar in Schoten, viermaal per
jaar een zaterdagmiddag. Het zevende jaar is
ingeluid.
Foto's: Anneke Bleeker.
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Column Ellen Vader
Alle-machtig!
Het net sluit zich in Europa....
De kogel is nu ook in Frankrijk door de kerk (Italië ging dit land een paar weken geleden al
voor). De premier heeft vorige week dinsdag zijn besluit kenbaar gemaakt: vanaf volgend jaar
zullen 11 vaccins verplicht zijn in Frankrijk (anders geen toegang tot onderwijs).
41% van de Fransen stelt het nut en de veiligheid van vaccins in vraag en deze beslissing van
de minister lijkt dan ook vooral genomen om juist dàt deel van de bevolking geen keus meer
te geven.
Dit net voor de aangekondigde massale manifestaties in
Frankrijk (8 juli) en ruim voor de deadline van 8 augustus,
uiterste datum dat er wettelijk een besluit moést worden
genomen. De farmalobby kan weer even rustig achterover
leunen.
Jackpot voor de farma... Een rekensommetje:
In Frankrijk worden er elk jaar 800.000 kinderen geboren. De
vaccinfabrikanten zullen dan zo'n 110 miljoen euro per jaar
aan extra inkomsten kunnen verwachten. Een belangrijk
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aspect wat aan dit besluit (in verbazend korte tijd) vooraf ging: President Emmanuel Macron
kon tijdens zijn verkiezingscampagne rekenen op de actieve steun en inzet van Serge
Weinberg, CEO van Sanofi, belangrijkste producent van vaccins in Frankrijk. Daarnaast blijkt
de echtgenoot van de nieuwe minister van gezondheid, Agnès Buzyn (voormalig voorzitter
van de Gezondheidsraad), CEO van Inserm te zijn (het nationale geneesmiddeleninstituut).
Hoezo 'onafhankelijk'?
De in de wet ingebouwde
strafmaatregel voor
prikonwillige Franse
burgers (al jaren van
kracht voor de verplichte
DTP - maar niet altijd
opgelegd), krijgt dan wel
een heel wrang
bijsmaakje: zes maanden
gevangenisstraf en 3750
euro boete. Voor
recidivisten kan dit zelfs
oplopen tot 2 jaar in de bak en 30.000 euro... Welke ouder zou dit dan nog durven en willen
riskeren? De 1300 miljoen euro die de vaccinlobby de laatste 5 jaar in Europa geïnvesteerd
heeft, zal op een dag toch moeten terugvloeien in de farmakas...
Een nachtmerrie voor heel wat Europese burgers...
© Ellen Vader
Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Het was weer een feestje om
bij De Sprenk te gast te zijn...
Zondag 25 juni mochten we Project7-blad weer
presenteren op de jaarlijkse kruidenmarkt van
Kruidencentrum De Sprenk in De Mortel
(Brabant).
Dit leverde heel veel leuke reacties op van velen die al
bekend waren met ons, wel van ons afwisten maar
ons voor het eerst ontmoetten en van velen die graag
het mailadres opschreven voor veelal alle drie de
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nieuwsbrieven, het 'Wekelijks recept' en de informatie rond de studiegroepen.
Daniella Scarparo hielp ons, zij sprak ook uit ervaring vanuit deelname aan een studiegroep en
heeft al een aantal lezingen van ons beluisterd.

maar de plant is familie
spinazie en nog veel

Natuurlijk kon ik het niet laten ergens een boek te
scoren, enkele lekkernijen mee naar huis te nemen en
kruidenplanten bij Frank Radder te kopen.
Ditmaal een dropplant aangeschaft omdat die bij ons
spontaan verdwenen is; we gaan voor een herkansing.
Een paar tijm planten,
klaverzuring en een
aardbeispinazie met zijn
prachtige rode vruchtjes
die op aardbeien lijken,
van de melde, de
meer soorten.

Na even een aardige
beneden viel als korte
aanschouwd stonden
papavers in de tuin van
met de vele waterdruppeltjes erop.

bui die loodrecht naar
spelbreker te hebben
onder andere de
De Sprenk te stralen

We danken Max en Gidy Niessen van harte dat we weer van de partij mochten zijn.
Het was een heerlijke ongedwongen gezellige dag.
Nu snel alle mailadressen invoeren en iedereen voorzien van zijn of haar wensen

:)

Foto's: Anneke Bleeker.

Vier nieuwe ‘Wandelende studiegroepen’ in juli…
In juli starten maar liefst vier ‘Wandelende studiegroepen’.
Een studiegroep die wandelt, hoe leggen we dat
uit?
Dit roept namelijk wel vragen op en wat is dan
het verschil met de ‘andere’ studiegroepen?
Er draaien nu twintig studiegroepen, althans er staan
er zoveel op de site maar een deel gaat deze maand
van start.
De ‘andere’ groepen, nu twaalf, draaien allemaal op
een vaste middag, minimaal zesmaal per jaar.
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Bijvoorbeeld, de groep in Exmorra draait op woensdagmiddagen, Landgraaf op vrijdagen,
Montfort op zaterdagen, Alkmaar op zondagen en zo heeft elke groep zijn eigen middag.
Alkmaar is de enige groep die van september tot en met juni elke eerste zondagmiddag van
de maand draait, dus tienmaal per jaar.
Kapel Avezaath, net op 6 juli succesvol gestart, gaat om de zes weken draaien.
Deze middagen beginnen om 13.30 uur en iedereen is welkom vanaf 13.00 uur.
De groep bepaalt steeds wat zij op de agenda plaatsen en dat kan van alles zijn mits het past
bij de doelstelling.
Die is namelijk: samen kennis delen omtrent van alles wat de natuur ons schenkt, gezond
kokkerellen, inmaken, kennis delen rond eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen, maar ook de geneeskrachtige
kant van planten kan aan de orde
komen, tuinieren zoals Permacultuur,
zelf natuurlijke verzorgingsproducten
maken, etc.
Het aanbod is groter maar deze
opsomming ter verduidelijking.
Een onderwerp rond een ander
geldsysteem of hoe we op het verkeerde
spoor worden gezet door de
voedingsindustrie/farmacie en andere
belanghebbenden hoort thuis bij de
locaties die lezingen op de agenda
plaatsen onder Gezond Verstand
Lezingen.
Deze middagen hebben inmiddels
ruimschoots bewezen dat er een behoefte is aan het ontmoeten van gelijkgestemden, de
opgedane kennis thuis te gebruiken en de gezelligheid die het met zich meebrengt.
Er ontstaan nieuwe contacten door, vriendschappen; Exmorra draait komend najaar vier jaar
en zo ook Arcen die dan één jaar in Arcen draait maar voortgekomen is uit de groep van
Nederweert die ook vier jaar geleden startte komend najaar.
Het basis bedrag voor deelname aan
een middag is altijd 10 euro, er komt
een bijdrage bij als er ingrediënten
worden gebruikt of als er andere
onkosten zijn gemaakt.
Dan nog is het onkosten delen en
zorgen dat wie zijn of haar inbreng
heeft niet zelf hoeft op te draaien voor
deze onkosten maar het zijn dus geen
workshopprijzen, wie iets deelt
ontvangt een andere keer weer kennis
van iemand anders.
Globaal is dit hoe deze groepen
draaien.
Dan de ‘Wandelende’…
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Deze groepen komen ook minimaal zesmaal per jaar bij elkaar, ze starten om 11.00 uur en
verzamelen vanaf 10.30 uur.
Het vaste basisbedrag is altijd 10 euro, zelf de consumptie betalen als de groep verzamelt in
een horecagelegenheid, zelf een lunchpakket meenemen, etc.
De leden van de groep spreken steeds samen af waar zij elkaar de keer erna ontmoeten; zo
‘wandelen’ zij ook door de provincie (of steken de provinciegrens over naar de ‘buren’).
De ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen staan tijdens deze dagen centraal.
Wandelen, lees slenteren en veel stilstaan is wat er gebeurt en samen ontdekken wat er
allemaal eetbaar is.
Zo fungeren de
‘Wandelende
studiegroepen’.
Op woensdag 12 juli start
er een tweede
‘Wandelende
studiegroep’ in NoordHolland. Het bijzondere is
dat wie een hond heeft
deze mee mag nemen bij
deze groep.
Wie geen hond heeft is
ook welkom maar moet
bij deze groep de
viervoeters wel
accepteren.
Deze woensdag start de
groep in Stroe, in de kop
van N-H bij Den Oever en
de zilte planten staan
centraal om te gaan bekijken naast soorten die ook elders voorkomen.
Marja Frederiks is de vaste gastvrouw van deze groep.
Deze eerste keer ben ik er ook bij evenals op zondag 16 juli in Brabant waar Hetty Kerkhof de
vaste gastvrouw is.
Op zondag 23 juli ga ik samen met Jochem Hagoort in Zuid-Holland van start.
Jochem is ook één van ‘onze’ Wildplukgidsen voor incidentele wandelingen en gaat de groep
in Z-H op zes zondagen per jaar leiden.
Op zaterdag 29 juli reis ik af naar Drenthe waar Anneke Bergshoeff en Annemieke Aardema
samen de gastvrouwen zijn maar de eerste keer zal ik ook hier aanwezig zijn.
Dat maakt dat er vier nieuwe ‘Wandelende studiegroepen’ gaan beginnen in juli.
We streven er naar dat elke groep na wellicht een paar keer een vaste groep is geworden.
In het begin kan het zijn dat er iemand wil ‘snuffelen’ maar als er steeds nieuwe personen
bijkomen, kan een groep niet verder gaan in het delen van kennis en het samen uitzoeken
wat eetbaar is.
Steeds als er nieuwe personen aanhaken die voor het eerst meegaan, niet eerder dergelijke
wandelingen hebben meegemaakt dan zal er steeds een basisverhaal gedeeld worden.
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Het doel is dat men samen verder gaat, daardoor thuis ook gemakkelijker ‘wilde’ groenten
gaat toevoegen aan de maaltijden en je bouwt samen een band op.
Wie ‘af en toe’ mee wil kan terecht bij hen die incidentele wandelingen organiseren.
Ook daar schenken we aandacht aan.
Maar de ‘Wandelende studiegroepen’ gaan een stap verder dan basiskennis delen.
Naast deze vier die gaan starten draait er nog een groep in N-H, twee in Friesland en één in
Limburg.
Interesse in de agenda van al deze groepen?
Mail mij en je krijgt steeds het volledige overzicht van de nu acht ‘Wandelende groepen’ en
de twaalf ‘vaste’ groepen.
Die twaalf gaan er
ergens in de
komende tijd
dertien worden
want ik heb alweer
contact met iemand
die mij na haar
vakantie gaat bellen
zodat we een
afspraak kunnen
maken voor de
eerste keer.
Voel je welkom; we
zenden zonder dat
we direct
verwachten dat je
een groep gaat
bezoeken graag alle
informatie.
anneke@project7blad.nl
Zet even in de mail dat het gaat om de informatie van de studiegroepen die je graag wilt
ontvangen.
En ik mag deze maand heerlijk naar vier mooie gebieden en weer gezellige personen
ontmoeten!
Recent in Halle Zoersel (bij Antwerpen) en Kapel Avezaath (Gelderland) een ‘vaste’ groep de
eerste keer begeleid.
Succesvolle middagen, daar kijken we blij op terug.
Anneke
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Agenda GVL Culemborg najaar 2017
Donderdag 14 September:
Annelies van Rooij: Vragen over Vaccinaties en Immuniteit
Donderdag 5 Oktober:
Niels Bagchus:
DNA heling met kristallen, licht en heilige geometrie
Donderdag 2 November:
John Breukels:
Health & Happiness, keuzes die we zelf maken
Donderdag 23 November:
Gezondheidscooperatief: Een nieuwe Gezondheidsverzekering
Opgeven kan via: GVLezingenCulemborg@gmail.com bij Helma Ballemans
Wees Welkom!
Volg ons ook op Facebook! GVLCulemborg
https://www.facebook.com/GVLezingenCulemborg.nl/
en landelijk GVLNederland!
https://www.facebook.com/groups/1540960269528489/
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De eerstkomende lezing is dus op 14
september a.s.:
Vragen over Vaccinaties en Immuniteit
een lezing van Annelies van Rooij.
Annelies gaat met haar lezing in op de twijfels die
mensen (kunnen) hebben rondom het vraagstuk
vaccinaties.
Wegen de voordelen op tegen bijvoorbeeld mogelijke
bijwerkingen?
Krijgt iemand die gevaccineerd is de ziekte waartegen
ingeënt nu nooit meer?
Heb je de bijsluiter gelezen?
De lezing van Annelies is een geschikte gelegenheid
om meer informatie te krijgen over vaccinaties.
Annelies heeft jaren in de gezondheidszorg gewerkt
en heeft zich verdiept in de andere kant van het
verhaal.
Een avond die kan helpen om je mening rondom dit
onderwerp verder vorm te geven!
Van harte welkom!
Aanmelden: GVLezingenCulemborg@gmail.com of 06-57112370
Helma Ballemans

Bomenkapmeldpunt
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er momenteel een ware kaalslag plaatsvindt in
Nederland.
Er heerst een zeer dubieus beleid over welke bomen gekapt worden en iedere logica daarin
ontbreekt. Eerder heb ik mij al druk gemaakt met een petitie tegen het bomenbeleidsplan
van de gemeente Bronckhorst.
Daar zijn allerlei contacten uitgerold met diverse bomenstichtingen waaronder
‘bomenstichting Achterhoek’ die echt fantastisch werk leveren, overal vinger aan de pols
houden en allerlei handhavingsverzoeken indienen.
StaatsWanbeheer en NatuurMankementen lijken alleen nog maar gemotiveerd door
economische belangen.
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Ook binnen
verschillende
gemeenten blijken de
lokale bomenkappers
en -zagers een flinke
vinger in de pap te
hebben en wordt er
van alles door de
vingers gezien wat
echt niet zou mogen.
Op lokaal niveau zijn
de diverse
bomenstichtingen zeer
actief. Daar er veel om
‘voorbeelden’ wordt
gevraagd voelde ik me
gemotiveerd om een
landelijk meldpunt te
maken, zodat het
helder wordt (en
vooral ook visueel
ondersteund) wat er
zo door het hele land
gaande is.
Het succes hangt af van de mate waarin mensen - die niet scrollend over straat lopen - de
moeite willen nemen melding te maken van dat wat hun opvalt.
Ik wil het in ieder geval proberen. Het is nog niet helemaal af, maar vast af genoeg om te
delen.
bomenkapmeldpunt.nl
Mijn verzoek om dit verder te verspreiden onder wakkere wandelaars die graag willen
blijven genieten van de natuur en ook moe zijn van kaalslag die overal plaatsvindt.
Meld het! Plaatje + Locatie + Korte uitleg. De rest doe ik.
Alvast dank!
Eva Vosdingh Bessem
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Boekbespreking:

Medical medium - Anthony William
Nederlandse editie
Anthony William, het Medisch
Medium, heeft wereldwijd
tienduizenden mensen geholpen
om
te
genezen
van
aandoeningen waarbij artsen
geen goede diagnose konden
vinden,
de
behandeling
onvoldoende effect had of geen
oplossing voor handen hadden.
Vanaf zijn vierde jaar hoort
Anthony een stem die hem
glasheldere informatie geeft
over mensen om hem heen, en Anthony William
Foto: Internet
hij weet hen daardoor exacte
informatie te geven over hun gezondheid en de
onderliggende oorzaak van en remedie voor klachten en
aandoeningen.
Tot op de dag van vandaag heeft Anthony spectaculaire
resultaten geboekt.
Zelfs artsen die hun patiënten niet meer kunnen helpen
roepen de hulp van Anthony in.
In dit revolutionaire boek vertelt Anthony over hoe hij al vroeg in zijn leven medium werd en
welke invloed dit heeft gehad op zijn eigen ontwikkeling en leven.
Ook deelt hij zijn kennis over wat hij in de afgelopen 25 jaar geleerd heeft over de manier
waarop we kunnen genezen, de reden waarom deze informatie de komende decennia nog
niet opgepakt zal worden door de reguliere geneeskunde en de enorme kracht van natuurlijke
voeding en leefstijl.
Daarnaast deelt hij kennis die nog nooit op een andere plek zo duidelijk beschreven is, zoals
over de werkelijke oorzaak van de ziekte van Lyme en de schildklieraandoening Hashimoto.
In dit boek vind je:
• De achterliggende oorzaak van ziekten en aandoeningen waar de medische wereld nog
geen duidelijke verklaring voor heeft.
• Natuurlijke oplossingen voor tientallen onbegrepen ziekten en aandoeningen, waaronder
de ziekte van Lyme, fibromyalgie, bijnieruitputting, CVS, Menopauze, PMS, migraine, ziekte
van Hashimoto, een trage schildklierwerking, MS, reumatische artrose, depressie, ADHD,
autisme, netelroos, gordelroos, diabetische neuropathie, auto-immuunziekten, Type 2
Diabetes, hypoglykemie, candida, colitis en auto-immuunaandoeningen.
• Een oplossing voor herstel van geest en ziel als een ziekte een emotionele wissel op je heeft
getrokken o.a. door meditatie en de hulp van Engelen.
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Het boek Medical Medium biedt de antwoorden die je nodig hebt als je een diagnose hebt
gekregen die je niet begrijpt, klachten hebt die je niet kunt plaatsen, een geliefde die ziek is
wilt ondersteunen of wanneer je een behandelaar bent die het beste voor je eigen patiënten
wilt. Het boek is daarmee een handleiding voor iedereen die op zoek is naar de geheimen van
een lang en gezond leven.
"Anthony heeft een bijzondere gave die misschien niet altijd begrepen wordt en dat is
zonde. Ik weet zeker dat je door het lezen van het boek een stap in de goede richting
zet naar een gezonder leven. De kennis over waar bepaalde klachten vandaan komen
en wat je eraan kunt doen, is nu beschikbaar.
Dit boek is een geschenk uit de hemel."
- Miro Kloosterman, acteur en model.

Beleef de zomer en herfst op de Blije Markt
Aan het begin van de zomer,- en herfstvakantie is er volop drukte in de Achterhoek
rondom dorpen en steden als Doetinchem en Doesburg.
Het dorp Braamt staat op zondag 23 juli en zondag 15 oktober extra op de kaart met de
gezellige doe- en beleef streekmarkt op het prachtige landschap van Markant
Outdoorcentrum.
Verscholen achter het water en de heuvels van Stroombroek, verstopt achter het Land van
Jan Klaassen grenzend aan een groen vakantiepark ligt een prachtige oase van rust. Alsof je
een andere wereld binnenstapt. Op deze zonnige plek zal voor de tweede keer dit seizoen de
Blije Markt plaatsvinden.
De Blije Markt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten voor een ontspannen dagje uit met
of zonder kinderen - onder het genot van uw bestelde drankje en ambachtelijke lekkernijen.
Genieten in op het prachtige terrein van Markant Outdoorcentrum in Braamt.
Er zijn vele mogelijkheden voor de bezoekers om zich te vermaken.
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Naast biologische- en streekproducten zijn er lezingen, workshops en andere leuke
activiteiten.
Wat kun je op zondag 23 juli verwachten:
• kramen met pure gezonde voeding, biologische,- streek,- en duurzame producten
• horeca en mobiele terrasjes vanuit vrolijke rijdende keukentjes
• achtergrondverhalen/lezingen (eetbaar landschap) - lezing van auteur Julia Kang met als
thema:”Fruit jezelf gezond en slank.”
• zelf proeven en doen (workshops) – Workshops Djembé, Ervaar The Work van Byron
Katie en Buitenkoken met de Streekfabriek
• live muziek – Bloody Rosa uit Zutphen

Wat kun je naast de vele standhouders op zondag 15 oktober nog meer verwachten:
• natuurwandelingen van Anneke Bleeker met uitleg over eetbare wilde planten
• optredens van Inflatable Fridays & Johnito
• vertoning van de documentaire Bodemboeren - Bodemboeren laat zien dat het ook
anders kan. 5 eigenwijze, Nederlandse boeren nemen je letterlijk mee hun bodem in.
Bodemboeren zet je met beide benen op de grond! (er wordt een kleine bijdrage
gevraagd)
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Column Bert Heintzberger:
DE SCHADELIJKHEID VAN PALLADIUM
Het acupunctuurbeeld:
Palladium werkt vooral op de maagmeridiaan. Zo zijn er op de structuren
van die meridiaan grote uitwerkingen te verwachten.
Waarom dit zo is, is niet geheel duidelijk maar het is een gegeven feit. Ook
in de homeopathie zien we een grote relatie met hormonale problematiek
met name op de rechter eierstok. Met testen komt dit ook heel duidelijk te
voorschijn.
Van boven naar beneden op die maagmeridiaan:
Het ooglid; de kaakholten; de schildklier en bijschildklier; de mamae; de
ovaria; de knieën; grote teen.
De hormonale component springt er natuurlijk uit.
Is een patiënt door andere oorzaken ook al verzwakt op het hormonale niveau, dan kan het
palladium een dramatische uitwerking hebben. Gedacht kan worden aan een zwakte op het
2e chakra met als mogelijke oorzaak bijvoorbeeld seksueel misbruik. En hoeveel komt dat
niet voor? Gedacht kan ook nog worden aan seksueel misbruik op karmisch niveau op het 2 e
chakra.
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Met de VEGA test kan uitgetest worden aan welke kant er begonnen moet worden in de
keten. Beginnen met het palladium te vervangen of het seksueel misbruik deleten (analoog
aan de delete knop bij de computer)? Het ferrum met D12 (1) wijst ons hier de weg.
Meestal zal er begonnen moeten worden met de psychische belasting. Methoden hiervoor
zijn: EMDR, EFT, zelfhypnose in combinatie met numerologie of het delete systeem in de oor
acupunctuur, analoog hoe een voedsel intolerantie wordt behandeld.
Niet zelden zien we hierna dat de palladium belasting al weer voor een heel stuk meevalt en
zelfs soms niet meer effectief is, d.w.z. dat die niet meer behandeld hoeft te worden. Gaan
we in een dergelijk geval omgekeerd te werk, dan gaat de palladium belasting in het beste
geval met grote moeite weg, maar de klachten van de patiënt verzwakken nauwelijks of
komen na een korte tijd weer terug. En dat is heel vervelend, als er diverse dure kronen
verwijderd zijn.
Voorbeeld:
Een vrouwelijke patiënte met in het bovenfront palladium kronen van een legering met
minstens 50% palladium. Het tandvlees enorm ontstoken. Pockets maar niet te diep. De
gingiva gezwollen, rood / blauwachtig. Het beeld ziet er dermate dramatisch uit, dat je zou
denken: dat wordt een volledige extractie. Pikant detail hierbij is dat om economische
redenen de kronen in Roemenië zijn vervaardigd voor hoogstens € 100,- per element. Alle
kronen verwijderen is geen optie, dat zou een vermogen zijn.
Testen leverde ook nog eens een enorme psychische belasting op zowel bij de man als de
vrouw. Met name op het seksuele vlak.
Die psychische belasting is weggehaald en daarna is met de oor-acupunctuur de haast
allergische reactie op het palladium verwijderd. Ook bioresonantie had hier een optie
kunnen zijn.
Na enkele maanden en met een goede mondhygiëne ziet de zaak er duizend maal beter uit
en besloten werd om alles zo te laten en af en toe nog eens op controle te komen. Die
kronen bleven er dus inzitten. Die controle houdt dan wel in dat er heel goed gekeken moet
worden naar het effect van het palladium op de hormonale meridiaan, met de mogelijkheid
tot het ontwikkelen van een tumor. Dat is niet denkbeeldig. Een geweldig hulpmiddel is
daarbij het filter van het “hek”, wat aangeeft of er ergens gebieden in het lichaam zijn die
afgesloten zijn voor de regulerende controle van het lichaam. Die controle gaat door middel
van biofotonen. Een psychische of lichamelijke vervuiling kan een “hek” doen ontstaan met
de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een tumor. Dus geregeld zal er gecontroleerd
moeten worden: hoe staat het met de psychische belasting en met de toxische belasting van
het palladium? Uiteindelijk natuurlijk de algehele toestand van deze patiënte. Die is en blijft
labiel.
Een andere patiënte:
Ze komt met een foto van zichzelf waarop een gigantisch quinckes oedeem te zien is. Het
gelaat is enorm opgezwollen. Dit was zo maar gekomen. Met cortison was dat weer
onderdrukt. Maar dat was op den duur natuurlijk geen oplossing. Patiënte kwam bij mij met
de vraag of er gekeken kon worden met acupunctuur wat de oorzaak zou kunnen zijn. De
link met de tandheelkunde bestond aanvankelijk niet. Tot grote verrassing bleek er een grote
belasting van zware metalen te zijn. Amalgaam had ze niet meer in de mond. Wel had ze niet
lang geleden overal gouden kronen gehad. Althans dat zei de tandarts. Al gauw bleken dat
palladium kronen te zijn, die voor een vaste prijs geleverd waren. Dat zijn de beruchte
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palladium kronen. Minimaal 50%. Aangezien palladium heel licht is, is het dus praktisch
zuiver palladium. Nu herinnert patiënte zich ook, dat het gekomen is na het plaatsen van
deze kronen. Bijna de hele PM streek boven en onder was gekroond. Plus het onderfront,
waar overal apex resecties gedaan waren. In eerste instantie werd het onderfront met
neuraal therapie behandeld, wat al een grote verlichting opleverde van het nier en blaas
systeem. Immers wil men ooit het palladium behandelen dan moet het uitscheidingssysteem
optimaal in orde zijn.
Patiënte had een drukke baan in de gezondheidszorg. Ze had geen kinderen en wilde die ook
pertinent niet. De palladium kronen werden allemaal vervangen. Ze waren ook van een
dermate slechte kwaliteit dat er een aanklacht tegen de tandarts werd ingediend, die werd
toegewezen. Zo doende konden de kronen vervangen worden en was het niet een heel
groot financieel probleem. De tandarts kreeg ook nog een vermaning omdat hij patiënte
toegezegd had gouden kronen te plaatsen. In feite waren het nep gouden kronen. Hij had
ook geen certificaat meegegeven.
Wat gebeurde er? : patiënte knapte enorm op. Ze kreeg veel meer energie vooral op de nier
meridiaan. Ongeveer een jaar later vertelde ze me dat ze in verwachting was. In de
acupunctuur staat de nierenergie voor de basis energie en bestuurt ook het hele kleine
bekken. Ik confronteerde haar met haar vroegere opvatting. Ze zei echter dat ze nu juist wel
kinderen wilde hebben ( een sterk 1e chakra nu ). Uiteindelijk heeft ze er 2 gekregen.
Weliswaar ging de bevalling niet gemakkelijk, maar haar leven is compleet veranderd. Ze
beef werken, maar de kinderen waren alles. Inmiddels is dit 15 jaar geleden en het is nog
steeds een geweldig gezin. Zo zie je maar wat voor een uitwerking het palladium kan
hebben, zeker in combinatie met die apex resecties. Het onderfront was trouwens heilig. Die
mochten er niet uit. Restte dus niets anders dan af en toe neuraal therapie toe te passen. En
dat werkt nog steeds.
Een laatste patiënte:
Me de vega test kon er een relatie gelegd worden tussen haar rectum carcinoom en de
palladium kronen. Niet dat de palladium kronen de enigste oorzaak waren. Ook hier was er
een grote psychische problematiek. Het carcinoom was geopereerd maar bleef nog steeds
onrustig. Toevallig kwam die patiënte bij mij terecht voor een andere klacht.
Hoe ligt deze relatie?
De mond is in de acupunctuur het eindpunt (of beginpunt) van de dikke darmmeridiaan.
Embryologisch gezien hebben het rectum en de mond ook een nauwe relatie. Dus
problemen in de mond hebben bij voorkeur een uitwerking op het rectum.
Ook hier zijn de meeste kronen verwijderd, ook al vanwege de endo’s eronder. De belasting
van de nog een paar resterende kronen is afgebouwd met koriander en chlorella. Hierna
werd het rectum veel rustiger en een hernieuwde operatie is tot nu toe niet nodig geweest.
Dit is inmiddels ook al 10 jaar geleden. Af en toe zie ik deze patiënte nog voor controle.
Bert Heintzberger
(1) Ferrum met D12: het effectiviteitsfilter in de vega-test
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‘Wilde’ groentesoep uit de heksenketel…
Een flinke ketel vol voor een groep met een aardige hoeveelheid
groente.
Heerlijk, ‘wilde’ groentesoep en dan ook nog buiten gekookt in een
ketel boven een vuurtje.
‘Wilde’ ingrediënten: zevenblad, gewone berenklauwblad, fluitenkruidblad,
brandnetel.
Andere ingrediënten: maggi (lavas), tijm, salie, zwarte peper, Keltisch zeezout,
rode peper, netje uien, paar eetlepels bouillonmix (zelfgemaakt), roomboter,
een fles tomatensaus (voor pasta).
De niet geplukte ingrediënten zijn uiteraard biologisch.
Ontsteek het vuur en wanneer dit goed brandt kan de ketel opgehangen
worden, waar iets meer dan een half pakje roomboter in gaat.
De van te voren gesneden ingrediënten kunnen in onderdelen worden
toegevoegd, te beginnen met de gesneden uien.
Als deze glazig zijn (goed roeren met een houten pollepel) kan de fijngesneden
rode peper, het Keltisch zeezout en de bouillonmix erbij.
Daarna alle fijngesneden groenten en kruiden toevoegen… goed roeren; giet er
water bij.
Bepaal zelf hoeveel water ten opzichte van de hoeveelheid groente.
De fles tomatensaus kan er ook bij en zodra alles aan de kook is kun eventueel
de driepoot een beetje verzetten, de poten dichter naar elkaar plaatsen, als de
ketel wat hoger moet hangen om minder hitte te ontvangen.
Dit alles noemen we pionieren en is ongelofelijk leuk.
Met weinig gekochte basis ingrediënten maak je in een handomdraai een hele ketel soep
voor een groep.
Als je deze serveert met een broodje pesto en/of kruidenboter dan oogst je al snel positieve
reacties.
De pesto en kruidenboter zijn uiteraard ook van diverse ‘wilde’ en bekende tuingroenten en
-kruiden gemaakt.

Deze soep werd gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Studiegroep Alkmaar.
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Het maken van de bouillonmix is een onderwerp dat enige tijd geleden tijdens enkele
bijeenkomsten van Studiegroepen is behandeld en in praktijk gebracht.
Anneke
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