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Van de Redactie
Dat was een mooie maand binnen Project 7-blad…
Column Bert Heintzberger–De vergeten meridiaan
Boekbespreking: Jij bent de placebo–Dokter Joe Dispenza
De ‘Wandelende Studiegroep in Brabant is op 16 juli gestart
Citroenkruid uit de tuin gedroogd…
De tweede ‘Wandelende Studiegroep’ in Noord-Holland is een feit!
Column Ellen Vader–Lessen uit het verleden, lessen voor de toekomst?
Blij met mijn gifvrije begonia
Een fantastische middag beleefd met geïnteresseerden in Groet (N-H)…
Zin in een dagje uit met een rondleiding langs eetbare tuinplanten op zondag 20 augustus?
Orgaandonatie
Wandelende Studiegroep ging varen!
Studiegroep Rijs
Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten)
Wandelen met ‘gratis recept’-abonnees
Studiegroep Winsum–agenda 2018
Studiegroep Winsum–Het was een heerlijke dag
Wandelende Studiegroep Zuid-Holland (zondag)
Ook boer wil af van gifspuit
Colofon

Van de redactie
Begin augustus 2017. De 2e zomereditie van de Gezond Verstand Lezingen Nieuwsbrief.
Boordevol mooie en interessante artikelen.
Veel aandacht voor de studiegroepen en wandelende studiegroepen. Het is zomer en dus
hoogtij voor deze initiatieven. De lente, de zomer en de vroege herfst zijn voor de
(wandelende) studiegroepen bij uitstek de tijd om naar buiten te gaan en de natuur in al
diens facetten te ondergaan.
De lezingen starten over een maand weer
op. Niet helemaal correct. Want
Zwaagdijk draait ook in de zomer door en
daar kunnen we al op 24 augustus
terecht, voor een lezing van Peter
Toonen over de Maya Kalender.
Maar, zoals gezegd, in september
eindigen we het zomerreces en starten
de lezingen locaties weer allemaal op. Zie
de agenda hieronder en/of de posters
verspreid door deze nieuwsbrief.
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We hebben weer een magazine van rond de 50 pagina’s weten te maken. Pik eruit wat je
leuk, interssant of intrigerend vindt, zoals Anneke altijd zegt.
Er is veel moois. Speciale aandacht voor de boer die van de gifspuit af wil, voor spelende
kinderen, voor de gifvrije begonia, maar ook de gifvrije boeketten en tuincentra.
Twee boeken in ‘de aanbieding’. ‘Jij bent de placebo’, van dokter Joe Dispenza en (nogmaals)
het boek van Ger Lodewick, ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’.
Bert Heintzberger praat ons bij over de vergeten meridiaan.
En Ellen Vader waarschuwt ons uitdrukkelijk voor de gevaren van niet alleen vaccinatie,
maar ook voor het grote risico van verplichte vaccinatie. In meerdere Europese landen
worden mensenrechten steeds verder opzij gezet door de integriteit en de
beslissingsbevoegdheid over het eigen lichaam (en dat van diens kinderen) te ontnemen
v.w.b. vaccinaties. Een schrikbarende en zeer zorgwekkende ontwikkeling! Ook in de
Mainstream Media in Nederland zien we allerlei figuren inzetten op verplichte vaccinatie in
Nederland. Sommigen doen dat doelbewust, met een eigen agenda, anderen doen dat uit
onwetendheid en/of (veelal) angst, angst die ook weer in allerlei media wordt
aangewakkerd. Laten we ons met z’n allen roeren en de discussies aangaan, maar bovenal
mensen informeren. Wijs mensen op www.vaccinvrij.nl of op de facebookpagina van
vaccinvrij, zie voor de link onderaan Ellen haar column.

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

Dat was een mooie maand binnen Project7-blad…
De maand juli heeft sinds de vorige nieuwsbrief veel gebracht binnen Project7-blad.
Ten aanzien van lezingen bij de Gezond Verstand Lezingen-locaties is het nu rustig, wat elk
jaar zo is tijdens de zomermaanden.
Hier en daar staat nog wel iets op de agenda maar de
zomer is voor wat betreft lezingen altijd een moment
van… het is even mooi geweest en we gaan er straks weer
voor!
Om die reden verschijnt de nieuwsbrief van de Gezond
Verstand Lezingen in de zomermaanden ook minder vaak.
Daarentegen was het in de afgelopen weken hooitijd bij
onze andere tak binnen Project7-blad, namelijk bij de
studiegroepen.
Er zijn er maar liefst vijf gestart en er draaiden er
verschillende die al langer meedoen.
Want de onderwerpen binnen deze groepen passen ook
uitstekend bij het zomerseizoen en de groepen die in het
teken staan van de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen gaan juist in de zomer extra op pad.
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Zoals de groep van Eva Rinzema in Friesland, zij besloten met elkaar een tweetal bootjes te
huren en met elkaar het water op te gaan want ja… er zijn ook eetbare waterplanten te
bekijken.
Groep nummer 21 en 22 hebben zich gemeld en allebei
in Brabant.
Er is een ‘Wandelende studiegroep’ gestart in de
afgelopen maand, waarvan Hetty Kerkhof de
gastvrouw is en Hetty besloot meteen al, mede door
de reacties van de aanwezigen, dat er ook een andere
groep moest ontstaan.
In november, woensdagmiddag de 22ste, zal dat
gebeuren en de eerste keer ga ik wederom heen, zoals
bij elke nieuwe groep.
Astrid Ruhl uit Bakel nam ook contact met ons op en
daar starten we op 27 september.
Dan zijn er drie groepen: een ‘Wandelende’ door de
provincie, wandelend op de dag zelf en steeds elders
elkaar ontmoeten en een groep te Tilburg en eentje te
Bakel.
Er zijn zoveel leuke dingen te vertellen over alle
groepen die zijn gestart; ook in deze nieuwsbrief kun je
het één en ander lezen, maar we hebben ook een
aparte nieuwsbrief juist voor al deze onderwerpen en die verschijnt eens per maand,
namelijk ‘Project7-blad’.
Om het nog leuker te maken hebben we ook de Junior-versie; deze is bij uitstek ook favoriet
bij hen die de ‘Project7-blad’ ontvangen.
De ‘Project7-blad-junior’ verschijnt eveneens
eens in de maand en ook daarin zijn
inmiddels een aantal vaste medewerkers
actief als we het hebben over aanleveren van
tekst.
Twee verschillende nieuwsbrieven die elkaar
ondersteunen, aanvullen en geliefd zijn bij
velen die ook de studiegroepen bezoeken of
daar interesse in hebben.
Een tijdlang was het aantal GVL-locaties qua
aantal hoger dan de studiegroepen, maar dat
is sinds kort achterhaald, de studiegroepen
hebben een kleine voorsprong.
Wie interesse in de groepen heeft kan steeds
een update per mail krijgen van wat allen op
de agenda hebben staan, dus dat is nog een
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andere vorm die wij delen als we spreken over nieuwsbrieven.
Dit is geen nieuwsbrief maar een opsomming van alle studiegroepen met daarbij wat er op
de agenda staat, wat de middag kost en alles wat belangrijk is.
Deelname aan alle middagen bedraagt 10 euro en als er geen extra materiaal of
ingrediënten bij komen blijft het bij de 10 euro en anders spreken we over onkosten
vergoeden.
Wie op de hoogte wil zijn van wat er van het noorden tot het zuiden en op diverse plaatsen
daar tussenin op de agenda staat kan deze informatie geheel vrijblijvend ontvangen.
We spreken dan over Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg, Brabant, ZuidHolland, Noord-Holland en net over de grens vlakbij Antwerpen.
Waar nog niets is ontstaan kan dit altijd gebeuren; wie het initiatief neemt om de uitleg op
te vragen kan zomaar zelf of anderen inspireren en samen met ons een groep(je) laten
ontstaan.
Saamhorigheid, gelijkgestemdheid, samen kennis delen, gehoord worden, allemaal kreten
die passen bij deze middagen. Zo hebben wij al diverse vriendschappen zien ontstaan wat
een logisch gevolg is.

Zevenblad gaat dus als de plant zelf…
Zevenblad piept overal op in de tuin, in het
bos of elders; als er een pluk staat dan kun
je het in de omgeving zien opduiken, waar
je ook kijkt.
Kijk… dat vergelijk staat ons aan en de
naam ‘Project7-blad’ is natuurlijk ook niet
zonder reden gekozen en tot stand
gekomen.
Tot stand gekomen bij de studiegroep van
Exmorra, ook wel ‘Hexmorra’ genoemd;
deze groep draait nu vier jaar en gaat in het
najaar het vijfde jaar in.
En nog vervelen we ons niet, ben ik er ook
altijd bij en laad ik weer een portie
vitamientjes op.
Heerlijk, Exmorra vlakbij de Afsluitdijk, vlak
bij Makkum en Bolsward, heel centraal en
toch achteraf.
Deze locatie is vanaf dag één niet gewijzigd
en heeft inmiddels ‘de oudste rechten'.
Daar zullen we op 6 september even bij
stilstaan als we weer starten met één van
de zes middagen per jaar en daar altijd op
woensdag.
Diverse onderwerpen, wandelende
groepen langs de eetbare planten,
incidentele wandelingen en straks na
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augustus gaan we ook weer van de Gezond Verstand Lezingen-locaties.
Wie meer informatie wenst over hierboven genoemde activiteiten kan mij mailen en dan
krijg je alles vrijblijvend toegezonden.
Alle groepen die vanaf het najaar starten maken de eerste keer zuurkool.
Dat heb ik besloten om als eerste middag op de agenda te plaatsen van september tot eind
maart.
Dit onderwerp is succesvol gebleken en het is leuk hiermee te beginnen.
Dus in Tilburg en Bakel en alle groepen die nog gaan ontstaan maar waar we nu nog niets
over kunnen vertellen, zij melden zich vast in de komende tijden.
Op zondag 20 augustus kun je naar ‘De Tuinen van Appeltern’ komen en een rondleiding
krijgen langs de eetbare tuinplanten.
Dit organiseren wij; we spreken op een duidelijk te vinden punt af met hen die komen en
gaan ons vermaken, elkaar inspireren; een ieder zal daarna anders tegen zijn of haar
tuinplanten aankijken.
De bijdrage voor Project7-blad is slechts 5 euro en een ieder betaalt zelf de entree van de
tuinen.
Als de groep groot genoeg is gaan we voor groepskorting en wie kortingsbonnen heeft via
tijdschriften of andere wegen zoals Natuurmonumenten kan minimaal voor zichzelf maar
vaak voor meer personen korting krijgen.
Dit gaan wij onderling regelen, eerst willen we weten hoeveel personen belangstelling
hebben.
Wie de gratis ‘Wekelijkse recepten’ elk weekend
ontvangt, geheel in het teken van de ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen als aanvulling
op bekende groenten en kruiden, krijgt de kans om
op zondagmiddag 27 augustus een gratis wandeling
mee te maken in het Gaasterland (Fr.) en op
woensdagmiddag 20 september te Heeg, een plaatsje
onder Sneek.

Veel groene informatie na een roerige
julimaand…
Maar… ik kwam tot de conclusie dat ik bevoorrecht
ben omdat ik de eerste keer bij alle nieuwe groepen
aanwezig te zijn.
Met de ‘Wandelende studiegroepen’ kom ik daardoor
in verschillende delen van het land en zie dan ook
heel veel en zo ook de diversiteit aan natuur.
Hoe leuk was het om de jeneverbessen in het echt te
zien groeien, in de vrije natuur en niet alleen in een
kruidentuin?
Leuk!
En zo zijn er vele voorbeelden; Nederland is een klein
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land maar met vele gezichten.
Dat is geen nieuwtje maar als je in korte tijd op diverse locaties bent geweest dan ervaar je
dat nog meer.
Elk seizoen heeft zijn bekoring en dat zien we ook bij alle activiteiten.
Veel plezier met deze zomerse Gezond Verstand Lezingen-nieuwsbrief.
Anneke
Gaasterland, 1 augustus 2017

Column Bert Heintzberger
DE VERGETEN MERIDIAAN
In de acupunctuur de drievoudige verwarmer.
In de acupunctuur weet men dat elk gebitselement een speciale relatie heeft
middels zijn daaraan verbonden meridiaan met een orgaan.
Hieronder volgt een zeer speciaal voorbeeld.
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De chinezen hadden reeds een paar duizend jaar geleden ontdekt dat er een alles regulerend
systeem moest zijn, waar niet direct een orgaan aan gekoppeld was. Hij voorzag het hele
lichaam van energie. Dit systeem werd ondergebracht onder het element VUUR. Normaal als
men het in de acupunctuur heeft over het element vuur, dan denkt men in eerste instantie
aan het hart en de dunne darm. Respectievelijk het yin en het yang orgaan. Maar het
element vuur omvat nog 2 andere meridiaan paren: de drievoudige verwarmer en de
kringloop. De kringloop heeft een nauwe relatie met de coronair vaten rond het hart en de
drievoudige verwarmer staat eigenlijk symbool voor ons hormonaal systeem. Vandaar dat hij
ingedeeld wordt in 3 loges: in de onderbuik. Met als hoofdorgaan de bijnier maar ook alle
organen die de geslachtshormonen maken. De middelste loge is verbonden aan het
spijsverteringssysteem. De schildklier neemt hier een belangrijke plaats. De bovenste loge
heeft een relatie met de hypofyse, de epifyse, de thalamus en hypothalamus etc.
De klassieke acupuncturist vergeet deze meridiaan natuurlijk niet. In de acupunctuur waar
men gebruik maakt van meettechnieken is het dikwijls een ondergeschoven kindje.
De onderste loge heeft natuurlijk via de bijnier, de darmen, ovaria en testikels ook een
relatie met het 2e chakra. Het basisbegrip van dit chakra is het begrip: RELATIE. De relatie
met het voelen via de dikke darm met jezelf, maar ook met je omgeving. Meestal heel direct
met je medemens. Wordt dit 2e chakra beschadigd, dan raken ook de organen hierin
beschadigd lichamelijk maar juist ook op bewustzijnsniveau.
Het 2e chakra wordt heel dikwijls alleen gekoppeld aan seksualiteit. Voor een groot deel is
dat natuurlijk ook wel zo, maar het gaat veel verder. Ook begrippen als eigenwaarde en
zelfvertrouwen hebben hier hun oorsprong.
Een van de ergste beschadigingen die dit chakra fundamenteel kan beschadigen is seksueel
misbruik. Zaken zoals incest etc.
Diep liggende beschadigingen in het 2e chakra met een zwakte op de drievoudige verwarmer
hebben heel dikwijls als oorzaak seksueel misbruik. Daar kan niet genoeg aan gedacht
worden.
Zijn mensen hierdoor beschadigd dan is een eerste natuurlijke reactie van het lichaam om
deze gebeurtenissen weg te stoppen. Heel ver weg, zodat het lijkt alsof er niets aan de hand
is. Dat is een overlevingsmechanisme van het lichaam, dat in eerste instantie prima werkt.
Op den duur heeft dat wel gevolgen. Rondom dit trauma ( geestelijk of lichamelijk ) wordt
een muur, een omheining geplaatst. Als het ware met 10.000 volt erop. Hier mag je niet
binnen komen. Alle cellen communiceren met elkaar door afgifte van licht, de zogenaamde
biofotonen. Dit licht vervoert informatie. Deze biofotonen worden vervoert via het collageen
systeem, wat opgevat moet worden als een glasfiberkabel netwerk. Het is het alles
omvattende regulerende systeem. Een lichamelijke of geestelijke muur schermt dit gebied
daar binnen af. Er kan geen licht in maar ook geen licht uit. Het gebied daarbinnen onttrekt
zich aldus aan het algehele regulatie systeem. Het wordt een staatje in een staat. Op den
duur kan het gebied daarbinnen een eigen leven gaan leiden en in het ergste geval
ontsporen. Het is het basis begrip om te begrijpen hoe een tumor kan ontstaan.
Dit is ook de verklaring dat een tumor regulier maar ook in de alternatieve geneeskunde in
eerste instantie gemist wordt. Mensen kunnen klachten hebben maar er lijkt niets aan de
hand. Tot de tumor doorgebroken is en dan valt hij ineens op.
Vele mensen die zich bedienen van meettechnieken hebben zich bezig gehouden met deze
onzichtbare gebieden. Het meten in de diepte etc. Anders mist men een tumor.
Langzamerhand zijn er goede testampullen ontwikkeld om vast te stellen of er dergelijke
gebieden bestaan. De therapie is dan om een opening te maken in deze omheining en op dat
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moment is het lichaam toegankelijk voor zelfgenezing. Een hel e goede mogelijkheid biedt
hypnose.
Het gebied in de mond van de drievoudige verwarmer is het gebied van het element vuur,
het gebied van de verstandskiezen.
Als dit gebied fundamenteel verzwakt is door seksueel misbruik en men gaat in dit gebied
een moeilijke niet doorgebroken verstandskies trekken, dan is dat vragen om moeilijkheden.
Hoe moet dat gebied genezen? Dat gebeurt dan ook niet. De wond sluit zich moeizaam van
boven en de holte waar de kies gelegen heeft, blijft liggen en kan zich gaan ontwikkelen tot
een zogenaamde NICO: een neuralgische inducerende cysteuze osteonecrose ( googelen ).
Dergelijke cysten kunnen aangezichtspijn veroorzaken door een directe relatie met de
nervus trigeminus. Maar ook kunnen ze daar ter plaatse de drievoudige verwarmer verder
verzwakken. Met testen vel e jaren later lijkt het of er niets aan de hand is, maar ook ten
tijde van de extractie is er zogenaamd niets aan de hand. Er is immers sprake van een hek.
Heeft men nu de beschikking over een testampul om een hek vast te stellen, dan valt een
dergelijk gebied in de onderbuik maar ook in de mond meteen door de mand.
Op een röntgenfoto is dit gebied dikwijls niet te zien, doordat er mineralen die radio opaak
zijn zoals magnesium en fosfor, in deze holten worden afgezet. Opereert men dergelijke
gebieden dan zijn die holten soms centimeters groot. Dr. Lechner in Duitsland heeft een
relatie aangetoond middels cytokines in dit gebied zoals het rantes met tumoren, waar
dezelfde cytokine wordt aangetoond. Men vermoedt aldus dat NICO’s een relatie hebben
met tumoren. In feite is dit dus ook een bewijs voor het bestaan van een hek of omheining.
Je zou ook kunnen spreken van een blokkade. Een blokkade fungeert als een focus. Op de
moderne CT scan zijn deze holten wel waarneembaar.
Wil men het lichaam genezen van een langdurige chronische klacht, dan zal men eerst heel
goed moeten kijken of er sprake i s van een blokkade, een hek. Een hek in de vorm van een
focus is helemaal een probleem. Dit moet eerst altijd van te voren worden opgeruimd.
Wil men de drievoudige verwarmer versterken dan zal ook het gebied van de verstandskies,
dat een focus is geworden, behandeld moeten worden. Dat kan men op verschillende
manieren doen, mits men maar door de omheining heen komt. Een goede therapie is
hypnose. Hypnose gaat zo diep, dat het in staat is om het actieve bewakingssysteem tijdelijk
uit te schakelen.
En zo gaat de tandarts zich dan bezig houden met hypnose. Met als diep liggende oorzaak
het seksuele misbruik.
Welke tandarts denkt hieraan als hij een verstandskies verwijdert? Uit onderzoek maar ook
uit de praktijk weet men dat een heel groot percentage ( sommigen zeggen zelfs 1 op 5 )
mannen en vrouwen seksueel is beschadigd.
Maar er komt verder nog een probleem om de hoek kijken. Dikwijls ziet men dat de historie
zich herhaalt. Is een meisje of vrouw seksueel beschadigd geraakt dan vindt men dat ook
terug bij de moeder en de oma. Soms zelfs van beide kanten. Dat heeft te maken met het
begrip karma. Karma is de goede en de slechte informatie die je meekrijgt van en via je
voorouders. Zo kan het dus ook zijn dat de drievoudige verwarmer bij iemand heel zwak is,
maar dat er bij die persoon zelf niet direct sprake is geweest van seksueel misbruik. Deze
persoon vertoont echter wel alle gelijkenissen van de gevolgen van dit misbruik: geringe
eigenwaarde, gering zelfvertrouwen en het gebrek om zijn eigen gevoelens te voelen. Daar
en tegen zijn ze prima in staat om juist heel goed de stemming van hun omgeving te pijlen.
Immers daar komt het gevaar vandaan.
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Ook hier is weer hypnose op zijn plaats om het karma te zuiveren en dat iemand eindelijk
kan worden degene die hij werkelijk is.
Een dergelijke niet genezen holte in de vorm van een NICO van een verwijderde
verstandskies kan jarenlang vrijwel ongestoord blijven liggen, maar in de overgang wanneer
het hele hormonale systeem op de schop gaat, dan gaan deze holtes hun focale werking
ineens ten volle ontplooien. Alle herinneringen aan de incest dreigen en gaan hun kop weer
op steken.
Conclusie: Een NICO in het gebied van de verstandskies kan een groot signaal zijn voor het
bestaan van seksueel misbruik.
Voorbeeld: een patiënte wordt met acute hartklachten via 112 direct opgenomen in het
ziekenhuis. Aldaar vindt men geen afwijkingen aan het hart. Verder heeft de patiënte
ondragelijke rugklachten. Kan zich letterlijk niet meer bewegen. Na een paar dagen wordt ze
toch maar uit het ziekenhuis ontslagen, omdat men niets kan vinden.
Vervolgens komt de patiënte in hoge nood bij mij. Ik stel vast een grote zwakte op de
drievoudige verwarmer met name op chakra niveau. Het seksueel misbruik rolt er al snel uit.
Patiënte is in de overgang. Ook het gebied van de verstandskies rechts onder test heel zwak
met een grote focale werking op het 2e chakra. Indertijd op 20 jarige leeftijd is dit gebied
heel moeilijk genezen na de extractie. Er bestaat een grote blokkade in de vorm van een
“hek”. Met hypnose wordt dit hek opgeruimd en kan er vervolgens een eerste hulp ook via
hypnose plaats vinden op het seksueel misbruik. De rugpijn is nu al een stuk minder. Ook het
hart test veel beter. Het hart doet natuurlijk mee omdat het ook behoort tot het element
vuur.
Hierna werd met neuraaltherapie het gebied van de verstandskies behandeld. Nu gaat het
over de hele linie veel beter. Er zit nog een kleine blokkade in de rug, die een relatie heeft
met een endo elders. Ook deze wordt behandeld met neuraaltherapie. Patiënte is nu
klachten vrij. De volgende dag belt patiënte me op, ze is nog steeds klachten vrij. Haar
rugklachten zijn totaal verdwenen. Idem de hartklachten. Dat blijft zo. Na een paar weken
vertelt ze me dat ze als het ware is herboren.
Het gebied van de verstandskies zal nog meerdere malen behandeld moeten worden en
daarna kan het gebied alsnog geopereerd worden, zodat er een blijvende genezing kan
plaats vinden.
Bert Heintzberger

Boekbespreking:

Jij bent de placebo - maak je gedachten tot realiteit
Dokter Joe Dispenza
Is het mogelijk om te genezen met enkel je gedachten - zonder medicatie of operatie? De
waarheid is dat dit vaker gebeurt dan je misschien zou verwachten.
In Jij bent de placebo bespreekt dokter Joe Dispenza talrijke gedocumenteerde casussen van

10

mensen die een hartaandoening, een depressie, reumatoïde artritis en zelfs de ziekte van
Parkinson keerden door in een placebo te geloven.
Dr. Joe vertelt ook de verhalen van andere mensen die om dezelfde
reden juist ziek werden en zelfs zijn overleden, zoals slachtoffers van
een voodoo-vloek of van een foutieve medische diagnose van een
fatale ziekte.
Dokter Joe stelt ook de vraag: Is het mogelijk om mensen de principes
van de placebo te leren en, zonder gebruik te maken van een externe
remedie, dezelfde innerlijke veranderingen teweeg te brengen in hun
gezondheidstoestand en ten
slotte in hun leven?
Hij bespreekt
wetenschappelijk
bewijsmateriaal (inclusief
hersenscan-weergaven in kleur) van bijzondere
genezingen tijdens zijn workshops waarin
deelnemers zijn model van persoonlijke
transformatie leren op basis van praktische
toepassingen van het 'placebo-effect'.
Het boek eindigt met een geleide meditatie om
de overtuigingen en percepties te veranderen
die je beperken - de eerste stap in genezing.
Jij bent de placebo combineert de nieuwste
research in neurowetenschap, biologie,
psychologie, hypnose, geconditioneerd gedrag
en kwantumfysica om de werking van het
placebo-effect te ontsluieren... en laat zien hoe
het schijnbaar onmogelijke, mogelijk kan
worden.
Over de auteur:
Dokter Joe Dispenza heeft een passie voor het
onderwijzen van anderen hoe de laatste
ontdekkingen toe te passen uit de
neurowetenschappen en kwantumfysica om
hun brein opnieuw te programmeren, ziekte te
genezen en een meer vervuld leven te leiden.
Als een van de experts uit de film What the BLEEP Do We (K)now!? geeft dokter Joe
workshops en lezingen over de hele wereld. Hij heeft ook een programma ontworpen
waarmee hij zijn model van transformatie naar het bedrijfsleven brengt.
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De 'Wandelende studiegroep' in Brabant is op
zondag 16 juli gestart
Topdag mogen beleven :)
Project7-blad heeft er een leuke
groep bij!
De 'Wandelende studiegroep' in Brabant is
op zondag 16 juli gestart.
De eerste keer ben ik aanwezig bij alle
nieuwe studiegroepen en deze zondag
stond de nieuwe groep in Brabant op de
agenda waar Hetty Kerkhof het initiatief
nam, contact met ons opnam en gastvrouw
werd voor deze groep.
Deze eerste zondag wandelden we in het Reeshofbos. We verzamelden bij 'The King of
Italy'; een kop koffie smaakte even heerlijk na de autorit uit Friesland.
Daarna liepen we naar een plek waar we even met elkaar de dag konden starten,
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voorstelrondje, vertellen wat de bedoeling is van deze dagen, oftewel: even samen delen
wat je samen kunt ondernemen qua kennis delen omtrent 'wilde' groenten, kruiden en
eetbare bloemen.
Zesmaal per jaar een zondag in dit geval; andere groepen wandelen weer op andere
dagen, dat bepaalt de initiatiefnemer of -neemster, samen kennis delen, het gezellig
hebben en samen mooie gebieden bekijken in de eigen provincie.
De volgende keer op zondag 13 augustus
gaan de deelnemers van deze groep
wandelen in een heidegebied.
Deze gegevens worden opgenomen in het
overzicht wat wij zenden naar iedereen
die de mail wil ontvangen omtrent de
studiegroepen.
Voldaan reed ik naar huis, het was een rit
vandaag
;-) maar het was het waard!
Weer ervaren dat er personen zijn die
graag meer willen weten over 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen,
oftewel kennis wat al eeuwen en eeuwen
oud is.
Zijn wij hip?
Welnee, zo oubollig als het maar kan zijn! :)
Want wat wij vertellen wisten ze in het verre verleden al!
Mijn meegebrachte broodje vulde ik aan
met... 'wilde' groenten en eetbare
bloemen :)
Teruggekomen bij ons startpunt
nogmaals even een consumptie
genomen met elkaar en de middag
gezellig afgerond.

Hetty, heel veel plezier met deze
gezellige groep, er kunnen nog een paar
deelnemers bij, deze groep staat aan het begin, maar wat mij betreft nu al geslaagd!

Foto's: Anneke Bleeker.
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Citroenkruid uit de tuin gedroogd...
Citroenkruid, overigens familie
van o.a. de bijvoet, gedroogd en
grof opgeborgen in een glazen pot.
Ergens in de komende maanden maak ik
dit gedroogde kruid fijner en vermeng
het met andere soorten voor een
zelfgemaakt theemengsel voor onze
kinderen en onszelf.
Een bosje stevig samengebonden
(bindpunt niet dikker dan dat het tussen
duim en wijsvinger past om schimmelen
te voorkomen, grote dikke bossen zijn
snel opgehangen maar... de kans op
schimmel is dan groter daar waar de bos
is samengebonden) en op zijn kop
gehangen.
Plusminus 2 tot 3 weken, in een ruimte waar het goed ventileert en niet in de volle zon.
Bijvoorbeeld een huiskamer of gelijkwaardige ruimte qua atmosfeer.
Drogen in een droogoven kan ook voor iemand dit gaat 'roepen', maar ik ben van het
natuurlijke drogen :)
Bosjes op hun kop staat gezellig, ruikt lekker en het gewas droogt langzaam en op
natuurlijke wijze op.
Overigens zeg ik daarmee niet dat een
droogoven slecht is, absoluut niet maar voor
'huis-, tuin- en keukengebruik' voor ons zelf gaat
dit allemaal prima.
De gedroogde citroenkruid als bos in de hoge
glazen pot gedaan, bij het bindpunt afgeknipt
dus de takken zijn los.
Als je het gedroogde meteen fijn maakt dan zal
de kracht sneller verdwijnen en de geur sneller
minder worden.
En... zo heb ik al enige potten staan met o.a.
duizendblad, brandnetel, kamille en nog enkele soorten.

Foto's: Anneke Bleeker.
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De tweede ‘Wandelende studiegroep’ in NoordHolland is een feit!
Genoten van zeekraal, spiesmelde, schorrenkruid en nog veel meer…
En… Pluk we zijn trots op je!
De tweede ‘wandelende studiegroep’ in
N-H is op woensdag 12 juli van start
gegaan.
Marja Frederiks is de initiatiefneemster
om een groep onder de vlag van
Project7-blad te draaien.
Marja gaat vanaf nu een aantal keren per
jaar een woensdag wandelen met
diegenen die belangstelling hebben in
informatie rond ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen.
Samen met elkaar op onderzoek en
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kennis delen. Elkaar inspireren en gelijkgestemden ontmoeten. Iedereen is welkom, ook
zij die zeggen niets van dit onderwerp af te weten.
Juist dan ben je extra welkom bij wijze van spreken maar iedereen die er wel iets, of
misschien wel veel van weet is net zo welkom want samen deel je kennis.
Deze dagen beginnen om 11.00 uur, verzamelen vanaf een half uur eerder, bij voorkeur bij
een horecagelegenheid waar een ieder zelf even wat kan bestellen en wie een langere
autorit achter de rug heeft even kan acclimatiseren en niet meteen aan de wandel – lees
slenteren en veel stilstaan – moet.

Deze eerste woensdag met de nieuwe groep was een succes en ging gelukkig door.
7 juni stond als eerste keer in de
planning maar toen klapte het van de
lucht en stormde het niet te zuinig en
dan is er geen lol aan om, stilstaand bij
een plant, iets te vertellen. Bovendien:
we begonnen bij Valtrop, bij Stroe,
dichtbij Den Oever en daar is geen
enkele beschutting bij het Wad aan de
andere kant van de dijk.
Nu veranderde het weer vlak voor 12
juli drastisch en dikke buien en harde
wind brachten ons, Marja en mij, van
de wijs!
Wat is wijsheid?
Maar buienradar liet zien dat het na
11.00 uur droog zou worden in het
gebied waar we aan de wandel zouden
gaan.
Daar dan maar op vertrouwen?
Uiteindelijk bespraken we dit alles telefonisch rond het middernachtelijk uur voor de
ochtend dat we elkaar zouden ontmoeten.
We waagden het erop want afzeggen past niet bij ons, maar er zijn nu eenmaal
uitzonderingen en we waren 7 juni toch echt heel blij dat we hadden ingegrepen.
Zo gebeurde het dat ik op 12 juli toch de Afsluitdijk over reed, het regende maar ja
buienradar had ‘beloofd’ dat…
We verzamelden bij ’t Theeater te Den
Oever. Werkelijk een aanrader, een
leuke locatie om samen te komen en je
verwacht aan de buitenkant niet dat er
zo’n gezellig winkeltje schuilgaat achter
een ogenschijnlijk gewoon woonhuis.
Een gelegenheid om thee of koffie te
drinken met iets lekkers erbij naar
eigen wens en een winkeltje dat bomvol
staat en hangt met allerlei hebbedingen,
cadeautjes en thee voor de liefhebbers.
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Tja… dan zwicht je snel
De prijs van de koffie of thee met een plak cake of een brownie is € 2,75.
Dus hoe leuk kun je ergens verzamelen als het dan ook nog super sfeervol is?
Meteen geboekt voor de ‘Wandelende studiegroep’ uit Friesland op de woensdagen, wij
gaan dan ook naar Valtrop op 23 augustus.
We genoten van de accommodatie, van het lekkers en van elkaars verhalen want we
maakten kennis met elkaar.
Pluk was heel braaf, Pluk het lieve niet al te grote hondje van Marja was mee als de ‘grote
mensenredder’.
Bij deze groep is het geoorloofd om honden mee te nemen en deze dag was Pluk de enige
viervoeter maar we weten dat er de volgende keer vast nog eentje aanwezig zal zijn.
Wie geen hond heeft is net
zo welkom alleen met dien
verstande dat zij binnen
deze groep wel deze
beestjes moeten
accepteren.
Al snel bleek dat de
interesse van de
deelnemers groot was,
waar wij natuurlijk blij van
werden.
We stapten na het genoten
lekkers in onze auto’s en
reden een klein stukje naar
het beginpunt van onze
wandelroute.
We liepen tegen de harde
wind in, liepen te zwalken
door de wind, zochten een
beetje beschutting bij een
rozenbottelstruik maar niets kon ons ervan weerhouden enthousiast verder te gaan.
We stonden dichtbij de golven toen we genoten van de zeepostelein, de zeeweegbree en
nog enkele soorten dus hup verder want behalve de postelein zien we de andere soorten
elders ook weer.
We moesten een klein beetje extra moeite ondernemen om bij de zeekraal, spiesmelde,
het schorrenkruid, het lamsoor (zeeaster) en de rest te komen wat zo bijzonder mooi is.
Ook dat lukte en later liepen we al genietend, stilstaand en vertellend via de bebouwde
kom weer naar het beginpunt.
We hadden een behoorlijk rondje gemaakt en wie wilde kon daarna nog weer mee naar
het zeekraal en de rest om te oogsten voor thuis.
Dank aan alle aanwezigen, dank aan Marja enne… Pluk we zijn trots op je!
Pluk at overigens ook zeekraal, hoezo een deelneemster met interesse?
Dat zijn de echte ‘wildplukkers’ ook al moest zij het wel aangereikt krijgen, maar toch…
diverse hapjes verdwenen in het snoetje.
Goed voor je schilklier Pluk, kan geen kwaad.
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Er zit ook wat jodium in zeekraal en dat is weer goed voor onze schildklier dus ook voor
kleine hondjes zoals Pluk.

We eindigden de middag met zon, een
blauwe lucht en nog steeds harde wind
maar toen we via de bebouwde kom
liepen was het zowaar rustig en hier en
daar zelfs wat warm.
De volgende keer op 16 augustus
verwacht Marja alle deelnemers in
Bergen.
Dit is unaniem besloten door de groep.
Marja gaat een horecagelegenheid
benaderen, verzamelen vanaf 10.30 uur
en starten uiterlijk 11.00 uur samen met
koffie of thee.
Er zal zeker weer een
kennismakingsrondje zijn want een aantal
personen konden de 12e juli niet maar
hebben wel belangstelling.
Opgeven voor deze groep op de woensdagen bij Marja: marja@project7-blad.nl
Deze dagen kosten standaard 10 euro. Iedereen betaalt zelf de consumptie aan het begin
van de dag en neemt zelf een lunchpakket mee.

Wie het rondje Stroe heeft gemist kan in de herkansing op zondagmiddag 6 augustus.
Dan zal ik daar wandelen in plaats van dat we bij elkaar komen in de kantine met
studiegroep Alkmaar op elke eerste zondagmiddag van de maand.
Dat doen we weer per begin september, maar op 6 augustus is iedereen met
belangstelling welkom te Stroe, om 14.00 uur, verzamelen vanaf een half uur eerder.
Gegevens waar dit is krijgt iedereen die zich opgeeft.
Kosten: 10 euro.

Ook handig voor hen die van plan zijn met Marja in Bergen te gaan wandelen op 16
augustus want ik vertel weer de informatie die een ieder moet weten als je gaat ‘wild’
plukken en dan heb je deze plantengroei ook gezien.
Voel je welkom: anneke@project7-blad.nl
Deze studiegroep is één van de twintig groepen die nu draaien waaronder acht
'Wandelende' groepen.

Anneke Bleeker
12 juli 2017
Foto's: Anneke Bleeker.
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Column Ellen Vader
Lessen uit het verleden,
lessen voor de toekomst?
Jean Claude Juncker verklaarde het volgende in zijn rol als voorzitter van de Europese
Commissie:

Wij beslissen iets, maken het openbaar, en wachten dan een tijdje om te zien
wat er gebeurt. Als er geen geschreeuw komt en geen opstanden, omdat de
meeste mensen niet begrijpen wat besloten werd, gaan we verder,
stapsgewijs, totdat er geen terugkeer mogelijk is...
Juncker bleek een goede leermeester en maakt met deze uitspraak
gebruik van de (in een modern jasje gestoken) technieken die
eerder werden uitgedacht door de Duitse minister van propaganda
in de jaren '20-'30...
Uit de geschiedenis kun je maar één ding leren - dat alles uitgevoerd
wordt op dezelfde manier - en dat niemand ervan leert. De huidige,
steeds grimmiger, situatie (verplichte vaccins, met verregaande
sancties, nu al in meerdere landen wereldwijd - ook dichtbij huis in
Italië, Frankrijk en België) is zeer zorgwekkend. Deze overpeinzing
verwoordt waarom we ons allemaal betrokken zouden moéten
voelen:
Eerst kwamen ze voor de kinderen en ik zei niets, want ik had geen kinderen.
Toen kwamen ze voor de dagopvang-medewerkers en ik zei niets, want ik werkte niet in een
kinderdagverblijf.
Toen kwamen ze voor het verplegend personeel en ik zei niets, want ik werkte niet als
verpleegster.
Toen kwamen ze voor de ouderen en ik zei niets, want ik was niet oud.
Toen kwamen ze om mij verplicht te vaccineren en er was niemand die voor mij opkwam....
Laat het niet zo ver komen!
Voor ons zelfbeschikkingsrecht
Voor de gezondheid van onze kinderen
Voor onze gezondheid
Voor onze toekomst
Bron uitspraak van Juncker: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html
«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»
George Santayana (1905)
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Laatste nieuws: ondanks wekenlang massaal protesteren, heeft de Italiaanse regering
afgelopen vrijdag het verplicht inenten met 10 vaccins (0-6 jaar) er toch doorgedrukt.
Waarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië??? Journalisten,
alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië!!! Moge
datgene wat er in Italië gebeurt de ogen van de rest van Europa openen...
https://vaccinvrij.nl/blog/miljoenen-mensen-demonstreren-in-italie-tegen-de-beslissing-omvaccins-te-verplichten-en-de-media-zwijgen-in-alle-talen/#more-1052
Tienduizenden Italianen op straat (Nederlands ondertiteld):
https://www.youtube.com/watch?v=s-0fvBdM1rI
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: http://www.vaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

20

Op yoo.rs een stukje van Anneke Bleeker over gif in onze boeketten en
planten

Blij met mijn gifvrije begonia!
Zeg het met bloemen!
Maar niet met gif!
Ja zo ernstig is het en niet
alleen bij Intratuin.
Zie link hieronder naar een
artikel dat mij inspireerde
hierop een persoonlijke
aanvulling te geven.
Dit gaat op voor vrijwel
alle tuincentra die hun
handel regulier inkopen via de veiling, via kwekers die werken met gif. En wij mensen
betalen daar een hoge prijs voor.
Eerst zien we de bijen spartelen en doodgaan. Dat is triest om te zien, een bij ziet er
geweldig mooi uit met een hoog aaibaarheidsgehalte als je er echt even naar staat te kijken.
Dat willen we niet, dode bijen door het gif waar de planten mee zijn beïnvloed.
Een stap verder…
Een stap verder is dat zij ons voor gaan: zonder bijen geen leven, zo simpel is het.
Bijen zijn nodig voor de bestuiving van vele planten en bomen en als dat niet meer gebeurt
dan kunnen we die lekkere verschillende soorten fruit ook wel vergeten om maar even één
voorbeeld te noemen.
De plantenhandel is ziek…
Al heel lang vertel ik tijdens mijn lezingen en wandelingen als dit in de praat zo uitkomt dat
je een boeket bloemen, gekocht of gekregen uit de reguliere handel, nooit op je
composthoop of in de groene bak moet gooien aan het eind van de rit.
Deze hoort bij chemisch afval!
Sterker nog, een dergelijk boeket geeft ook verkeerde stoffen af aan de omgeving; eigenlijk
heb je een gifbom in je huis staan.
Vele eigenaren van verkooppunten zullen nu op hun achterste benen staan als zij dit lezen
maar een feit is dat ik weet waarover ik spreek.
Want ik ben ook bloemist van huis uit, dat vak beoefen ik nu al jaren niet meer uit, maar in
het verre verleden heb ik ook een bloemenzaak gehad, heb ik jaren in het zomerseizoen
boeketten gemengd die men nog even een week of twee op de kop moest hangen, zonder
verpakking, om te laten drogen zodat er het hele winterseizoen een zomerse sfeer in huis
stond.
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Daar gebuikte ik ook bloemen voor uit de reguliere handel, naast de bloemen die ik speciaal
bij een kweker kocht die gericht was op droogbloemen.
Uit de reguliere handel zocht ik soorten die je ook kunt drogen en zo werd het assortiment
groter om te verwerken.
In die tijd ontwikkelde ik ook bepaalde allergieën waarvan pas later ook door mij de link
gelegd werd tussen het werken met bloemen en deze reacties. Het gebeurde zelfs dat
collega’s dusdanig reageerden dat zij met goed fatsoen hun vak niet meer konden
uitoefenen.
Vanaf heel klein begeef ik mij al tussen de bloemen, ik weet dus waarover ik spreek.
Het liefst pluk ik een boeket uit eigen tuin of het vrije veld, dat voelt heel anders.
Tuinplanten worden ook op grote schaal vergiftigd en daarom vertellen we dat je, als je
planten in je tuin hebt die eetbaar zijn, deze al jaren in je tuin moeten staan.
Denk aan viooltjes die zich steeds hebben uitgezaaid en jij niet anders weet dan dat zij er
zijn. Of je moet een plant biologisch gekocht hebben, of zonder dat label, maar zeker weten
dat de kweker wel zo heeft gehandeld en je dus een pure plant, boom, struik, kruid of
eenjarige hebt aangeschaft.
Puur, zonder negatieve gifstoffen, daar gaan de bijen van kapot en dat is het begin van een
diep dal vol ellende.
Overigens zie ik ook duidelijk dat als je een kamerplant hebt aangeschaft deze vaak maar
kort staat of niet tiert, er niet uitziet zoals je zou wensen.
Dit is hetzelfde verhaal: toen ik klein was kon ik met verrukking kijken naar de grote
begoniaplanten in de vensterbank van mijn oma.
Prachtig waren deze, groot, vol bloemen en ze stonden daar altijd in mijn verbeelding.
Graag plukte ik de oude bloemetjes eruit, een leuk klusje.
Als je tegenwoordig een begonia koopt in een regulier tuincentrum dan mag je blij zijn als
deze langer staat dan een bos bloemen, tenminste als je een beetje kritisch bent en gaat
voor kwaliteit.
Laat ik nu zo’n ouderwetse begonia hebben…
Vorig jaar kreeg ik van iemand een begonia. Deze plant was een afstammeling van al een
hele oude plant.
Kijk… dan heb je wat: sterk, ongedierte heeft er niet direct vat op want de plant is niet zwak
door beïnvloeding van verkeerde stoffen.
De blaadjes en bloempjes zijn eetbaar, smaken naar appeltjes, beetje Granny Smith-achtig.
De bloemen doen het leuk op salades, toastjes en andere gerechten en een paar blaadjes
smaken uitstekend door de sla.
Van deze plant durf ik wel wat te oogsten, maar niet van een begonia uit een tuincentrum,
vandaag gekocht en morgen op je bord. Dacht het niet!
En… het zijn echt niet alleen de planten via Intratuin aangeschaft maar ook via alle andere
grote ketens, enkele stuks die veel handel uitstallen, je kunt beter de kleinschalige kwekers
bezoeken die biologisch kweken, verkopen, of handelaren die inkopen bij dergelijke
kwekers.
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Het is een regelrecht drama wat zich aan het voltrekken is.
Het gevolg is zieken mensen…
Heerlijk in de bloemenhandel gewerkt en na jaren ziek, moe, zwak of wellicht kanker.
Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen met kanker, werkzaam in deze handel, dat er zeker
weten door heeft gekregen, maar ik denk dat men zich wel achter de oren moet krabben.
Wie dagelijks de planten in de handen heeft, planten, snijbloemen, bloembollen niet te
vergeten want als er een branche veel gif gebruikt is het ook de bollensector, moet zich
eigenlijk wapenen en niet met blote handen te werk gaan.
Nog een stap verder: je ademt, de gewassen geven hun energie af aan de omgeving en dus
ook het gif.
Vandaar een gifboeket in je huis maar wie deze boeketten maakt heeft hier dagelijks mee te
maken terwijl je geneigd bent om te denken… mooi vak, altijd vrolijke gewassen om je heen,
in je handen, dat is toch een feestje?
Nee, op de keper beschouwd is dit verre van een feestje!
Zeg het met bloemen, maar niet met gifbommen!
Anneke Bleeker
Gaasterland, 23 juli 2017
Hieronder de tekst van Henk van Straten.
http://www.henkvanstraten.nl/intratuin-en-de-bloemen-des-doods/
het artikel nalezen op yoo.rs: https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/blij-met-mijn-gifvrijebegonia1500772095.html?Ysid=30236&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_camp
aign=sumome_share

Een fantastische middag beleefd met
geïnteresseerden in Groet (N-H)...
Zondagmiddag 30 juli een mooie middag
beleefd met een gezellige groep dames en
heren die volop interesse hebben in de
informatie rond 'wilde' groenten, kruiden
en eetbare bloemen.
We begonnen bij de beelden naast het Witte
Kerkje in Groet, deze plek is een prachtige
duidelijke verzamelplaats om af te spreken.
Klokslag 14.00 uur konden we starten en na
enige uitleg waarom we deze wandelingen
organiseren en de gezondheidswaarde van
'wilde' eetbare gewassen gedeeld te hebben
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liepen we naar het beginpunt van de wandeling waar meteen al heel veel stond om te
bespreken.
De appels lachten ons toe, het varkensgras, klein maar dapper, stond er mooi bij, de
bloeiende brandnetels lokten om meer over te vertellen en
de bolletjes kraailook waren superlekker, dat was smullen
met elkaar.
Het weer was prettig, we genoten van al het natuurschoon
om ons heen.
Aard van ‘Schoorlsebosmoetblijven Groet’ liep ook mee en
natuurlijk kwam de actie ter sprake. Logisch als je samen in
een schitterend stukje Nederland loopt waar men andere
plannen mee heeft. Overigens is dat ook niet te bevatten
als je daar met elkaar met eerbied voor de natuur loopt,
alleen maar samen kennis deelt en geniet van al het moois.
Aard vertelde het één en ander, Robert liet zich ook niet
onbetuigd en nu weten we ook wat de melkzwam is en hoe je die herkennen kunt. Uiteraard
mag je deze niet zomaar plukken om vervolgens met
een mes of ander scherp voorwerp aan de onderkant
een streep te trekken, om aan te tonen dat, als er 'melk'
uitkomt het de melkzwam is, maar er lag een hoed los
en ja, dan is het wat anders. Leuk om met meerderen
een wandeling te maken; deze momenten deden mij
denken aan de 'Wandelende studiegroep', samen kennis
delen.
Ook in dit gebied kwamen we weer tot de conclusie dat
er op een klein stuk al heel veel staat dat eetbaar is.
Prachtige luchten, hier en daar een pluk bloeiende
heide, we snoepten wat bramen, we bukten voor kleine bloempjes, kortom samen genoten
we en ik genoot met volle teugen omdat het zo gezellig was en iedereen vol interesse mee
liep.
Een middag waarbij ik dacht… “Kijk, hier doen we het voor, dit is gezellig, waardevol en
inspirerend.”
Er waren aanwezigen redelijk uit de buurt, uit West
Friesland, uit andere delen van N-H en naast ons
nog een bekende binnen onze studiegroepen uit
Friesland.
Dank aan allen, het was een heerlijke middag.
Volgende week zondag
6 augustus steken we
weer de Afsluitdijk over
naar N-H maar dan zijn
we daarna snel op de
bestemming waar we
verzamelen om daar te wandelen, namelijk in de buurt bij Stroe,
in Vatrop, waar we de zeekraal en andere zilte planten gaan
bekijken maar ook een assortimentje ‘wilde’ groenten, kruiden
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en eetbare bloemen die in de bebouwde kom staan want we lopen een rondje, eerst langs
de Waddenzee en vervolgens via Oosterland om weer bij het startpunt terug te komen.
We beginnen met thee en iets lekkers erbij voor we aan de wandel gaan. Deelname aan deze
middag kost ook 10 euro.
Zie de poster verderop in deze nieuwsbrief.
Interesse? anneke@project7-blad.nl
Anneke

Zin in een dagje uit met een rondleiding langs eetbare
tuinplanten op zondag 20 augustus?
Dat kan, want ik heb een idee...
Appeltern, een klein plaatsje vlakbij Tiel heeft een prachtige
gelegenheid om naar toe te gaan, namelijk naar de Tuinen van
Appeltern.
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Begin jaren tachtig is dit ontstaan toen Ben van Ooijen daar zijn hoveniersbedrijf begon.
Van het één kwam het ander, zoals met zoveel dingen en inmiddels is dit hele complex
uitgegroeid naar een ongeveer 22 hectare groot gebeuren met rond de 200
voorbeeldtuinen.
In het verleden zijn wij hier behoorlijk vaak geweest en daarom kwam ik nu op het idee om
daar af te spreken en vanaf 11.00 uur tot 13.30/14.00 uur langs de tuinen te lopen en te
vertellen over de planten die we ook culinair in kunnen zetten.
Een ieder gaat op eigen gelegenheid naar Appeltern en
we spreken in de tuinen een punt af, waar we elkaar
ontmoeten.
Je betaalt allemaal zelf de entree en om in onze
onkosten enigszins tegemoet te komen 5 euro aan mij
voor de rondleiding.
Na deze rondleiding heb je allemaal de gelegenheid op
eigen houtje de verdere middag in te delen tot
sluitingstijd.
Wie mee wil kan mij mailen: anneke@project7-blad.nl
Wat een mogelijkheid is, is een lijstje naar allen die
komen te zenden met alle deelnemers, hun mailadres en woonplaats zodat je eventueel
contact met elkaar op kunt nemen om wellicht samen iets af te spreken.
Wie zich heeft opgegeven krijgt in de mail aangereikt waar we elkaar ontmoeten, beetje
afhankelijk hoeveel personen er interesse hebben. Even opletten dat we niet als groep
anderen in de weg staan.
Hieronder de link naar de tuinen:
www.appeltern.nl
Tuinplanten behoren ook onze aandacht te
krijgen als we over eetbare gewassen spreken,
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Alleen de aandacht op de vrije natuur is te karig,
het totaalbeeld daar gaat het om.
Als je dan ook nog elk weekend ons 'Wekelijks
recept' gratis ontvangt, met meestal drie
recepten in de bijlage terwijl het idee was er
eentje te zenden, dan krijg je voorbeelden
aangeleverd die passen bij de tijd van het jaar en
uit de vrije natuur en de tuin.
www.project7-blad.nl
anneke@project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker
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In de nieuwsbrief van 28 juli 2017 van Succesboeken.nl kwamen we
onderstaand bericht tegen. De redactie lijkt het goed om nogmaals en
wederom aandacht te besteden aan de problematiek van orgaandonatie en
de mis- en desinformatie die rondom dit item spelen.

Orgaandonatie
Men zegt altijd dat vakantietijd voor de media komkommertijd wordt
genoemd en dat er dan berichten worden geplaatst die het in niet
vakantietijd niet zouden ‘halen’.
Wij kwamen echter een zeer
belangrijk bericht tegen wat we de
lezers van onze nieuwsbrief niet
willen onthouden. Mede omdat
Succesboeken een van de beste
boeken omtrent dat onderwerp heeft
uitgebracht.
Het ging over het volgende bericht en
we citeren het CBS:
‘Het aantal personen dat expliciet
géén toestemming tot orgaandonatie
geeft is per 1 maart 2017 gestegen tot
1,71 miljoen, 152 duizend meer dan
begin 2016. Op 1 maart 2017 waren
ruim 6 miljoen mensen (12 jaar of
ouder) geregistreerd in het
donorregister, dat is 41% van de
Nederlanders in die leeftijdsgroep.
Van de geregistreerden gaf 28% (1,71
miljoen) geen toestemming voor
orgaandonatie. Een jaar eerder waren
dit nog 1,56 miljoen mensen.
Tussen 14 september en 31 december
2016 veranderden meer dan 240
duizend personen voor het laatst iets
in het donorregister; dit waren
nieuwe registraties of wijzigingen in
een eerdere registratie.
Dit is een relatief hoog aantal in
vergelijking met voorgaande jaren. In
september 2016 nam de Tweede Kamer een wijziging aan van de Wet op de Orgaandonatie.
Het aantal (laatste) wijzigingen bedroeg in september 2016 meer dan 117 duizend, een jaar
daarvoor waren dat in dezelfde maand minder dan 5 duizend.’

27

Einde citaat.
Waarom is dit zo’n belangrijk onderwerp in onze ogen? Zijn wij of de auteur van het boek
dat we hebben uitgegeven over dit onderwerp, tegen orgaandonatie? Absoluut niet:
iedereen moet zelf weten wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na overlijden.
En in dat laatste woord zit het probleem. Doordat de overheid met haar voorlichting het
economisch belang boven ethiek en gezondheid zet (een andere reden kunnen we niet
bedenken) wordt er eenzijdige voorlichting gegeven aan ‘het volk’, waardoor een heleboel
mensen een verkeerde beslissing nemen.
De achterzijde van het boek zegt: ‘Niemand kan tegen het helpen van een ernstig ziek
medemens zijn. Dat is de reden waarom in Nederland zo’n 3,5 miljoen mensen een ‘ja’
hebben laten registreren op de vraag: “Ben je bereid om na je dood je organen af te staan
voor een ziek iemand die hiermee verder kan leven?”
Maar deze vraag is niet helemaal correct.
Hij zou moeten luiden:
“Ben je bereid je organen af te staan, ook als je zeker weet dat je nog leeft, maar wel
hersendood bent verklaard, omdat je lichaam (lees hersens) niet meer reageert op bepaalde
prikkels? Ben je bereid om je dan zonder narcose open te laten snijden, terwijl de kans groot
is dat je alles voelt en je vóór de operatie wellicht nog bij had kunnen komen?” ’
Als de laatste vraag zou worden gesteld zouden weinig mensen zich meer laten registreren
en zouden er in het medische circuit bijzonder weinig organen terechtkomen.
Duizenden mensen hebben zich op basis van de voortdurende non-informatieve campagnes
met de beste bedoelingen laten registreren als orgaandonor. Hún intentie is zuiver.
We hebben recentelijk aan een van de leden van de Eerste Kamer en tevens voorzitter van
de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een boek toegestuurd. Deze
commissie heeft diverse hoorzittingen georganiseerd, waar de Eerste Kamerleden o.a. hun
informatie uithalen om straks hierover te stemmen. Ze was er - na het lezen - zeer van onder
de indruk.
Wellicht gaat dat tenminste de voorlichting over dit onderwerp eerlijker, transparanter en
ethischer maken. En hopelijk gaat die belachelijke wetsverandering niet door: als je niets
beslist heeft de overheid voor je besloten dat je orgaandonor bent.
Wie is de eigenaar van jouw lichaam?
Met deze diepgaande vraag wensen wij al onze lezers veel wijsheid, een goede gezondheid,
een mooi, zonnig weekend en mooie leer- en leesmomenten toe.
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Op yoo.rs zette Piteke van der Meulen een leuke blog over ‘haar’
wandelende studiegroep.

Wandelende studiegroep ging varen!
In de fluisterboot was plek voor 6 mensen en 3 mensen gingen de tocht per
kano doen.
Sinds april 2017 ben ik betrokken bij activiteiten van Project 7 blad en ben ik gaan
wildplukken.
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Ik heb mij aangesloten bij een studiegroep.
Met de groep gaan we op pad om eetbare wilde planten te
leren kennen, herkennen, onze kennis te delen, verbreden en
verdiepen.
Iedere keer dat we elkaar ontmoeten is een feestje!
Zaterdag 22 juli 2017 hadden we afgesproken bij een restaurant
in Feanwâldsterwal waar men ook fluisterboten en kano's
verhuurt.
We begonnen de dag rustig op het terras om vervolgens de
boot of kano in te stappen.
Het was prachtig zonnig en warm weer.
Al varende kwamen we verschillende eetbare planten tegen.
Onze natuurgids vertelde het één en ander over de planten.
De kanovaarders konden de planten plukken zodat we ze van dichtbij konden zien en ook
proeven.
Samen hebben we onderweg onze meegebrachte lunch genuttigd en hadden we genoeg tijd
om elkaar weer beter te leren kennen.
Ook waren er voor mij twee nieuwe dames aanwezig die al langer aan het wildplukken zijn
en/of bezig zijn met planten voor geneeskundig gebruik.
Het was een heerlijke ontspannen dag op en rond het water, waarbij we een aantal nieuwe
planten hebben leren kennen.
Grote Egelskop
De bleke stengelaanzetten net boven de wortel kun je bereiden als groente in maart en april.
Fijngemaakt kun je de stengelaanzetten toevoegen aan pesto.
In de herfst tot aan de winter kun je de vingerdikke, jonge wortels
uitkoken. Er ontstaan een zetmeelrijk aftreksel dat gebruikt kan
worden als basis voor sauzen beslag of pap. Gedroogd kun je de
wortel gebruiken om er meel van te maken.
Witte Waterlelie
De bloemen, zaden, stengels en wortelstokken zijn rauw te eten.
Om de wortelstokken te eten moet je eerst de kurkachtige
buitenkant eraf schillen.
Grote Kattenstaart
De bloemen kun je eten als decoratie op desserts of spreads.
De jonge scheuten en bladeren kun je toevoegen aan je salades.
In mei kun je de jonge stengels schillen en als kook- of
roerbak groente gebruiken.
Stengeldoorsnee van de Grote Lisdodde
De jonge haast prei-achtige scheuten kun
je van april tot juni gebruiken. Ze lijken op
bamboe.
Je kunt ze stoven en toevoegen aan
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salades en soepen.
Eet alleen de heldere lichtgroene bladeren.
De vezelige wortels zijn in maart en in de herfst een voedingsstoffenrijke groente.
Ze moeten dwars op de vezels kleingesneden worden en gekookt.
Door een zeef gewerkt ontstaat er een puree, die zoetig smaakt en als bindmiddel gebruikt
kan worden voor soepen, sauzen en ijs. De smaak is kastanjeachtig.
Gedroogd kan de moes als bakmeel worden gebruikt.
Bloemen: in juli en augustus kun je de onrijpe vrouwelijke bloemaar
afschrapen en als bak- en kookgroente gebruiken.
Het stuifmeel van de mannelijke aar kan eveneens als bakmeel gebruikt
worden.
Bron: Wilde eetbare planten;S.G.Fleischhauer/Wikipedia/eigen foto's
Kalmoes
De bladeren zijn heel smaakvol en kunnen het eten lekker kruiden. Ze
werden gebruikt om vla op smaak te brengen. Het bloeisel is eetbaar en
wordt als een gezond snoepje gegeten. Het merg van een jonge
kalmoesstengel kan in een salade worden gegeten. Het meest wordt de
kalmoeswortel gegeten. De wortel wordt gedroogd en kan als kruid
dienen in het eten ter vervanging van gember, nootmuskaat of kaneel.
De wortel kun je pellen, wassen en zo opeten. Het is goed voor de
doorbloeding van het tandvlees maar daarnaast gewoon lekker. Soms
wordt kalmoeswortel geroosterd. Kalmoeswortel kan geconfijt worden
om als snoep te dienen.
Van de gedroogde en geraspte wortel kun je thee zetten.
Piteke van der Meulen
Het artikel nalezen op yoo.rs: https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/wandelendestudiegroep-ging-varen-1500996556.html

Studiegroep Rijs
Voor studiegroep Rijs zijn de datums voor
2018 ook bekend:
18 januari - 15 maart - 17 mei - 19 juli - 20
september - 15 november
Op donderdagmiddag 18 januari
komt Gerrit Koning de middag invullen. De
taal der kruiden...
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In 2017 komen we op 21 september nog bij elkaar in Rijs en op 23 november.
Allemaal middagen die beginnen om 13.30 uur, welkom vanaf 13.00 uur.
www.project7-blad.nl

De redactie werd gewezen op een artikel op decorrespondent.nl. Een artikel
van Rutger Bregman, correspondent vooruitgang.
Hieronder een (kleine) selectie uit dit artikel. De link onderaan dit artikel
geeft het volledige stuk op de correspondent.nl. Een aanrader!
Kinderen krijgen steeds minder tijd en ruimte om vrij te spelen. Ouders werken harder
dan ooit, politici maken zich druk over ranglijstjes, en scholen zijn gefocust op toetsen
en resultaten. Ondertussen gaat er iets heel waardevols verloren.
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Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en
wij met een burn-out thuis zitten)
Aan een oever van de Stille Oceaan, in het noorden van het Gazelleschiereiland van Papoea-Nieuw-Guinea, leeft een volk van eenvoudige
landbouwers. Door een naburige stam worden ze de ‘Baining’ genoemd, wat
‘wilde, onbeschaafde mensen in de rimboe’ betekent.
En onder wetenschappers? Daar staan ze bekend als ‘de saaiste cultuur op aarde.’ Je zou dan
ook zeggen: waarom val je me lastig met een verhaal over een paar duizend boeren in the
middle of nowhere?
Ik denk dat ik een goede reden heb. Het verhaal
van de Baining is een metafoor voor deze tijd. Het
is een waarschuwing voor de wereld waar we op
afstevenen: een wereld zonder vrije tijd en
zonder spel. Een wereld waarin alles draait om
werk.
Nederland, 2017
Laat ik beginnen met de nuchtere feiten: sinds de
jaren tachtig zijn we veel harder gaan werken.
Het aantal burn-outs (Inmiddels kampt één op de
acht Nederlanders met burn-out klachten, zo
rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP)) stijgt nog altijd. Zelfs kinderen hebben
minder vrije tijd. Ze worden voortdurend beziggehouden: school, huiswerk, sport, muziek,
toneel, bijles, examentraining - het houdt niet op. Ouders besteden bijna twee keer (Het SCP
berekende dat ouders twee keer zoveel tijd aan de opvoeding besteden als in de jaren
tachtig ) zoveel tijd aan het vervoeren, verzorgen en begeleiden van hun kinderen als dertig
jaar geleden.
Eén ding doen we steeds minder: spelen. En dan heb ik het over ‘spelen’ in de breedste zin
van het woord: de vrijheid om je eigen nieuwsgierigheid te volgen. Om te zoeken en te
ontdekken, te proberen en te creëren. Niet omdat een ouder, school of baas het je
voorkauwt, maar gewoon, omdat je er zelf zin in hebt.
Overal waar je kijkt, zijn we minder gaan spelen. Kinderen en volwassenen. Thuis, op school
en op kantoor. Terwijl politici zich druk maken over ranglijstjes en economische groei, zijn
scholen gefocust op toetsen en resultaten. Op almaar jongere leeftijd sorteren we onze
kinderen voor: jullie zijn de slimmen, en jullie niet. En onze definitie van succes? Hoge cijfers,
hoog salaris. Het onderwijs moet kinderen zo snel mogelijk klaarstomen om zoveel mogelijk
geld te verdienen.
Inmiddels (De data over hoe druk Nederlandse jongeren zijn komt uit een peiling van
EenVandaag) zegt driekwart van de Nederlandse tieners te druk te zijn. Eén derde is
dagelijks gestrest en een kwart kampt met burn-out klachten. ‘Elke dag zit ik tot half vier op
school,’ (Het artikel over drukke tieners in NRC Handelsblad vind je hier ) vertelde een
jongen onlangs aan NRC Handelsblad. ‘Als ik thuiskom ga ik gelijk huiswerk maken. [...] Ik ken
niemand die het echt rustig heeft, gewoon chill.’
Ouders maken zich zorgen. Wordt mijn kind wel genoeg gestimuleerd? Kan zij haar
vriendinnen wel bijhouden? Zal hij straks een goede (lees: goed betaalde) baan vinden?
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Een deprimerende toekomst
Wie wil weten waar we op
afstevenen, moet terug naar de
zomer van 1927. Gregory Bateson,
een van de grootste antropologen van
de twintigste eeuw, vertrekt in dat
jaar naar het noorden van het
Gazelle-schiereiland. Veertien
maanden later is hij terug.
‘De Baining hebben mijn hart
gebroken,’ schrijft hij.
In de zomer van 1969 is het de beurt
aan twee jonge Harvard-studenten,
Jeremy en Gail Pool. Ze behoren tot
de besten van het departement, maar
ook zij keren na een jaar depressief
terug. Jeremy wil niks meer met de antropologie te maken hebben en schoolt zich om tot
ict’er. ‘[Ik had] het gevoel dat de Baining ons hebben geruïneerd,’ zal zijn vrouw Gail jaren
later (Gail Pool schreef een mooi boek over de tijd die zij en haar man doorbrachten met de
Baining ) schrijven, ‘door de fundamentele leegheid aan de basis van ons bestaan bloot te
leggen.’
Wat bleek: er valt vrijwel niets te vertellen over de Baining. Ze hebben geen rituelen en er is
geen magie. Ze maken geen schelpengeld, geen beeldhouwwerk, geen pottenbakkerij. Er
worden geen goden of heiligen aanbeden. Er zijn ook geen leraren, dokters of sjamanen.
Iedereen is gelijk en alle dagen zijn hetzelfde. De boeren staan ‘s ochtends op, gaan aan het
werk, komen terug, en bakken taro - een plant die dagelijks op het menu staat.
Dat is alles.
Het mysterie ontrafeld
Wat kon deze leegte verklaren? Pas in maart 1976 (Jane Fajans publiceerde in de jaren
negentig haar boek over de Baining - bekijk het hier via Google Books ) ontrafelde de
antropoloog Jane Fajans het mysterie. Ze ontdekte dat het volk lijdt aan een gebrek waar
ook wij, in de eenentwintigste eeuw, onder gebukt gaan.
De Baining zijn de saaiste cultuur op aarde, aldus Fajans, omdat ze het spel uit hun leven
hebben gebannen. Ze zijn geobsedeerd door hun werk. ‘Wij zijn mensen,’ zeggen ze, ‘omdat
we werken.’ Het volk produceert dan ook een groot overschot aan voedsel.
‘Ik mag niet spelen. Het is verkeerd’
Spelen daarentegen beschouwen de Baining als ‘spetteren in de modder,’ een bezigheid
voor varkens. Peuters die over de grond kruipen worden opgepakt. De eerste paar
levensjaren, schrijft Fajans, ‘zijn geen periode van ontdekken en leren, maar van passiviteit.’
Het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk aan het werk gaan. ‘Mijn vrienden en ik
speelden vroeger,’ vertelt een van hen. ‘Later waren mijn ouders boos op mij. Ik mag niet
spelen. Het is verkeerd.’
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De grote vraag is: Waarom geven we onze kinderen steeds minder vrijheid?
Waar komt het idee vandaan dat we ze voortdurend moeten sturen en
stimuleren, belonen en bestraffen?
De grootste fout in de geschiedenis van de mensheid
Eigenlijk gaat het terug op één grote catastrofe.
Ongeveer 10.000 jaar
geleden ontstond een
volkomen tegennatuurlijke
leefwijze waar de Baining
een extreme uitwas van
zijn. Zij zijn het ultieme
slachtoffer van de ramp
die de mensheid over
zichzelf afriep.
De uitvinding van de
landbouw.
Stel dat de geschiedenis
van de mens slechts één kalenderjaar zou beslaan. Dan zouden we tot 18 december, ‘s
avonds laat, bezig zijn geweest met jagen en verzamelen. Pas tóen werd de landbouw
uitgevonden. Voor die tijd werkten we hoogstens vier uur per dag. We aten gevarieerd en
bewogen voldoende - de antropoloog Marshall Sahlins spreekt ook wel van de de
‘oorspronkelijke welvaartssamenleving.’
Het liep allemaal verkeerd toen we gewassen gingen verbouwen en vee houden. Vanaf dat
moment moesten we uren zwoegen op het land. Ineens brak de ene na de andere epidemie
uit en gingen we veel eerder dood. En ineens ontstond een hiërarchie, met de elites aan de
top en het klootjesvolk aan de onderkant. De Landbouwrevolutie (Dat schreef Jared
Diamond al in dit essay uit 1987) schrijft de historicus Jared Diamond, was de ‘grootste fout
in de geschiedenis van de mensheid.’
Het liep allemaal verkeerd toen we gewassen gingen verbouwen en vee houden.
De hoogste prijs werd betaald door kinderen. Waar ze honderden eeuwen vrij waren,
moesten ze nu zwaar en geestdodend werk doen op de boerderij. Met de landbouw werd
ook de kinderarbeid uitgevonden. Tegelijkertijd ontstond het idee dat kinderen moeten
worden opgevoed, zoals tomaten worden opgekweekt.
Niet veel later kwamen de eerste onderwijssystemen. De kerk wilde vrome volgelingen, het
leger wilde loyale soldaten en de werkgever wilde harde werkers. Over één ding waren ze
het eens: spel was de vijand. ‘Er is geen tijd om overdag te spelen,’ stond bijvoorbeeld in het
reglement van de scholen die de Britse predikant John Wesley oprichtte. ‘Want wie speelt
als een kind, zal spelen als een volwassene.’
In de jaren zestig dachten we dat het systeem ziek was, nu denken we dat over onze
kinderen.
Maar de vrijheid die kinderen een halve eeuw geleden nog hadden, is verdwenen. Er groeit
een nieuwe generatie op die de regels van het spel steeds dieper krijgt ingeprent. Het is een
generatie die leert mee te rennen in de rat race waar ‘succes’ wordt afgemeten aan de hand
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van je salaris en cv. Maar het is ook een generatie die minder buiten de lijntjes kleurt. Een
generatie die minder droomt en durft, minder fantaseert en exploreert.
Een generatie, kortom, die het verleert te spelen.
De terugkeer van de homo ludens
Kan het anders?
Kunnen we terugkeren naar een samenleving met meer vrijheid en creativiteit?
Kunnen we speelplaatsen bouwen en scholen ontwerpen die de behoefte aan spel niet
onderdrukken, maar ontketenen?
Het antwoord luidt ja, ja en ja.
Carl Theodor Sørensen, een Deense landschapsarchitect, had al heel wat speelplaatsen
ontworpen toen hij zich realiseerde dat kinderen ze oersaai vinden. De zandbak, de glijbaan,
de schommel en de wipkip: de gemiddelde speeltuin is de droom van een bureaucraat en de
nachtmerrie van een kind. Logisch toch, schreef Sørensen, dat kinderen liever spelen op
bouwplaatsen en vuilnisbelten?
Zo kwam hij op het idee om iets nieuws te ontwerpen. Een speelplaats zonder toestellen,
regels en veiligheidsvoorschriften. Een plek waar kinderen zélf de dienst uitmaken.
Toegegeven: niet iedereen was enthousiast. Volwassenen hebben steevast twee bezwaren
tegen dit soort speelplaatsen. Eén: ze zijn lelijk. Heel lelijk. Maar waar ouders troep zien, zien
kinderen mogelijkheden. En waar volwassenen niet vies willen worden, willen kinderen zich
niet vervelen.
Het tweede bezwaar: rommelspeelplaatsen zouden gevaarlijk zijn. Bezorgde ouders
vreesden dat Emdrup tot een parade van gebroken benen en ingeslagen hersenpannen zou
leiden. Niets was minder waar: na een jaar waren er hoogstens wat pleisters geplakt. Een
Britse verzekeraar was zo onder de indruk dat hij een lager tarief vroeg dan voor gewone
speelplaatsen.
Toch zal het niet verbazen dat deze speeltuinen het moeilijk kregen in de jaren tachtig.
Terwijl het ene na het andere veiligheidsvoorschrift werd opgesteld, realiseerden
fabrikanten zich dat ze goud geld konden verdienen aan de verkoop van zogenaamd ‘veilige’
toestellen. Tegenwoordig zijn er veel minder Emdrups dan veertig jaar geleden.
De spelende mens in het onderwijs
Kunnen we nog een stap verder gaan?
Als kinderen buiten meer vrijheid aankunnen, kunnen ze dat dan ook binnen? Nu zijn de
meeste scholen nog georganiseerd als veredelde fabrieken, met schoolbellen, roosters en
toetsen. Maar als kinderen leren door te spelen, waarom zouden we ons onderwijs daar dan
niet op inrichten?
Dat is de vraag die Sjef Drummen, kunstenaar en schoolleider, een paar jaar geleden stelde.
Drummen is zo’n figuur die het nooit verleerd is om te spelen. Hij heeft altijd maling gehad
aan regels en autoriteit.
Het verhaal van een nieuwe school
Het begon allemaal in 2014. De muren werden uit de lokalen gesloopt (Drummen: ‘Als je
kinderen in hokken opsluit, krijg je rattengedrag’). Kinderen van vmbo tot gymnasium
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werden bij elkaar gezet (‘Zo ziet de echte wereld er ook uit’). En ieder kind begon zijn eigen
plan uit te stippelen (‘Heb je duizend kinderen op je school? Dan heb je duizend leerroutes’).
Een school waar niet wordt gepest
Toch is het niet de gedrevenheid van deze leerlingen die me het meest raakt. Het is de
saamhorigheid.
Ik spreek een paar kinderen van wie ik zeker weet dat ze op mijn oude school zouden zijn
afgemaakt. Maar op Agora wordt niet gepest, zo bevestigt iedereen die ik ernaar vraag. ‘Je
corrigeert elkaar,’ vertelt Milou (14).
Voor welke samenleving leiden we kinderen eigenlijk op?
Laat er geen misverstand over bestaan: wie radicaal vernieuwt, botst met het oude systeem.
Eigenlijk wil Agora mensen opleiden voor een andere samenleving. Het wil zelfstandige,
creatieve en betrokken burgers afleveren. Het probleem: dit levert geen ‘rendement’ op. En
als Agora niet scoort volgens de juiste criteria (lees: eindexamens), dan krijgt het een
onvoldoende van de inspectie. Dan gaat de geldkraan dicht. Dit is hét mechanisme waarmee
innovaties als Agora al jaren worden tegengehouden.
Agora, de spelende school, laat zien dat het anders kan. Ze hoort bij een beweging van
scholen die het roer hebben omgegooid. In Nederland wordt vaak schamper gedaan over
deze vorm van onderwijs, maar de Summerhill School in Suffolk, Engeland, bewijst al sinds
1921 dat je kinderen veel vrijheid kunt toevertrouwen. En voor de Sudbury Valley School in
Massachusetts geldt hetzelfde: sinds eind jaren zestig hebben duizenden kinderen er hun
jeugd doorgebracht. En die zijn (Zie bijvoorbeeld dit overzicht van wat de alumni van de
Sudbury Valley School zijn gaan doen ) prima terechtgekomen.
De vraag is niet: kunnen onze kinderen die vrijheid aan?
De vraag is: durven wij ze die vrijheid te geven?
En inderdaad: wie een tijdje rondloopt op Agora, voelt heel wat van zijn oude aannames
wankelen.
Maar dan begrijp ik het: dit is een reis naar het begin. De onderwijsfilosofie van Agora is die
van de jagers en verzamelaars. Kinderen (In de Oxford Research Encyclopedia vind je een
mooi lemma over ‘Self-Directed Education’) leren het beste in vrijheid, in een gemeenschap,
met alle leeftijden en niveaus door elkaar, met coaches en spelleiders. Drummen noemt het
‘Onderwijs 0.0’: weg van de Baining, terug naar de spelende mens.
Of in de woorden van de veertienjarige Joep: ‘Wij gaan terug naar je oorspronkelijke
nieuwsgierigheid! Terug naar je natuur!’

Bovenstaande is maar een (kleine) selectie uit het gehele artikel. Lees het hele artikel op
decorrespondent.nl: https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steedsminder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/271998375-cddd5d81
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Wandelen met ‘gratis recept’-abonnees
Zondagmiddag 9 juli een
heerlijke middag beleefd :)
Dat is genieten om met
geïnteresseerden in 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare
bloemen een middag door te
brengen.
Wie onze gratis 'Wekelijkse
recepten' ontvangt per mail in het
weekend waarbij de 'wilde'
groenten etc. als aanvulling op
bekende soorten centraal staan
mag als gast een middag
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meewandelen, lees slenteren en heel veel stilstaan.
Want er valt zoveel informatie te delen, ondertussen slaan we nog van alles over om te
bespreken want dat is onmogelijk in een paar uurtjes
tijd.
Via de kruidenwei in Rijs (Gaasterland) waar we redelijk
lang vertoefden gingen we toch nog even naar het bos
naar een prachtige plek met oude beukenbomen.
Daarna liepen we terug wederom via de kruidenwei
waar nog een aantal planten stonden die wel even
behandeld moesten worden om vervolgens naar het
startpunt terug te gaan bij Hotel Jans waar liefhebbers
meegingen aan de koffie of thee met hun heerlijke
huisgemaakte appelgebak. Niet te versmaden
;-)
Zin in zo'n middag?
Er staat nog één datum op de agenda en wel op
zondagmiddag 27 augustus.
De deal is dat je de recepten, ook gratis, ontvangt.
Interesse? anneke@project7-blad.nl
Dank aan hen die deze middag aanwezig waren, ik
heb genoten!
Foto's: Anneke Bleeker.
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Studiegroep Winsum
Samen met Jolanda Roggeveld de datums voor de groep in Winsum (Gr.) voor 2018
vastgelegd...
11 januari - 8 maart - 24 mei - 12 juli - 13 september - 8 november

Voor 2017 staan 20 juli - 14 september en 16
november op de agenda.
We gingen 20 juli naar het Wad, daarna
samen kokkerellen, tafeldekken, etc. en
gezellig eten. Zie het verslag elders in deze
nieuwsbrief.
Voor 14 september komt de invulling nog
rond en 16 november staat in elk geval
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smeerwortelzalf maken op het programma.

Allemaal middagen die beginnen om 13.30 uur, welkom vanaf 13.00 uur.

www.project7-blad.nl

Studiegroep Winsum
Graag wil ik alle groepsgenoten
bedanken voor de fantastische middag te
Winsum (Gr.)...
Het was een heerlijke middag!
Wat een vitaminerijke middag mochten we
samen beleven met de studiegroep in Winsum
(Gr.) waar ikzelf samen met gastvrouw Jolanda
Roggeveld zesmaal per jaar een middag op de
agenda plaats om samen te komen met
belangstellenden die kennis willen delen,
gelijkgestemden willen ontmoeten, elkaar dus
inspireren en waarderen.
We startten te Winsum met koffie of thee en heerlijke mueslikoeken.
Daarna ging de reis met een paar auto's naar Kloosterburen om op de kwelders de zilte
plantengroei te bekijken.
We keken eerst naar vele andere soorten nadat we uit de auto gestapt waren en al snel
'van alles' zagen staan zoals melkdistels, gewone venkel, melde, echte kamille,
wilgenroosje, zilverschoon, cichorei en nog een aantal soorten.
We stonden hier uitgebreid bij stil; ik vertelde
het een en ander en daarna gingen we de dijk
over, klommen om de palen van de hekken,
trotseerden drie paarden ;-) en lieten een
regenbui over ons heen komen.
Toch genoten we met volle teugen want je
waant je op een andere planeet in deze
omgeving.
De zon brak door, ik vertelde de paarden dat
we het fijn zouden vinden als ze even zouden
vertrekken want ondanks dat zij niets deden
zijn ze wel heel groot.
Ze vertrokken... en bleven weg :) Tjonge, heb
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ik toch nog een beetje 'gezag'.
We zagen veel, o.a. de spiesmelde, gewone zoutmelde, strandmelde, zeealsem, zeekraal,
melkkruid en nog meer.
We liepen, genoten, plukten een beetje voor de maaltijd die we aan het eind van de
middag samen gingen bereiden.
We zaten net op tijd in de auto want de brandslang ging weer even open vanuit de lucht.
Maar... in Winsum konden we toch de heksenketel gebruiken en... het wonder geschiedde:
eindelijk buiten gegeten

:)

Dat was nu al enkele jaren mijn wens: buiten eten bij de boerderij te Winsum want we zijn
al vaker naar het Wad geweest vanuit deze locatie, nu met de studiegroep maar al vaker
met de lezingen-tak, één van de locaties die draait
onder onze vlag. We planden dan een extra middag
in om naar het Wad te gaan.
Dit jaar integreerden we dit in het programma van
de studiegroepen.
Maar... de wens ging in vervulling. Ondanks de
minibuitjes die ook nog vielen konden we droog
buiten zitten bij de heksenketel op plaids, bord op
schoot en de klavers om ons heen waren 'de
bloemetjes op tafel'...
:)
He, he, gelukt, beetje anders maar niet minder leuk.
Volgend jaar op 12 juli, één van de zes middagen in
2018, maar weer naar het Wad Jolanda Roggeveld?
:)
En... Elly Lievense danken we dat zij 'De plant van de middag' heeft uitgewerkt, het
zeekraal. Iedereen die de mail krijgt met de agenda van de studiegroepen krijgt deze uitleg
ook toegezonden.
Dank voor alle vitamientjes gekregen van iedereen die aanwezig was, tot 14 september.
Dan gaan we naar een dame die ook veel weet over kruiden en hun werking, we gaan ook
dan weer genieten samen en wie ondertussen elders zijn of haar neus laat zien bij één van
de 20 groepen, veel plezier en wellicht tot ziens!
Persoonlijk geniet ik van mijn bosje zeealsem, thuis opgehangen, en vrijdag gaan wij
kokkerellen met de meegebrachte zelf
geoogste zeekraal, schorrekruid, lamsoor,
strandmelde en spiesmelde.
Een aardige souvenir na een heerlijke
middag en een groot deel van de avond.
Eigenlijk een hele dag
:) Want van hier
naar Winsum is anderhalf uur enkele reis
maar met plezier gereden.

Zo wens je minimaal 1000 groepen in het
land met 10 tot 15/20 deelnemers waar
iedereen het gezellig heeft met elkaar en er
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wat aan heeft om thuis toe te passen in het eigen huishouden, de tuin of om te delen met
bekenden.
Voor mij was deze middag weer een cadeautje!
Jolanda dank dat je vorig jaar het initiatief nam en wij samen deze middagen neerzetten
waarbij de deelnemers/-sters alle inbreng hebben qua invulling.

Foto's: Anneke Bleeker

Wandelende studiegroep
Zuid-Holland (zondag)
Feestje?
Groot feest! :)
De 'Wandelende studiegroep' in Z-H is zondag 23 juli
gestart.
En... daar was ik bij aanwezig.
Jochem Hagoort is de gastheer van deze groep en
daarmee de eerste heer van alle 20 groepen die nu
draaien.
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Er komen wel heren naar diverse groepen,
hoewel dat er meer mogen zijn ;-) maar
tot op heden zijn het alleen dames die het
initiatief namen een groep te starten.
Heren, waar blijven jullie?
Daarmee bedoel ik niet hen die al komen
natuurlijk!
We verzamelden bij 'Familierestaurant
Bergsche Plas' te Bergschenhoek, bij
Rotterdam.
Verzamelen vanaf 10.30 uur en starten om
11.00 uur, met koffie, thee of... en enige
uitleg hoe deze groepen zijn ontstaan, wat
de bedoeling is en hoe we de dag bedacht
hadden in te vullen.
We gingen op pad en Jochem stak al
meteen enthousiast van wal bij een grote
bult aarde, begroeid met heel veel eetbare
planten pal naast het restaurant.
Daar kon ik ook een aantal dingen delen die
ik standaard bij elke groep als eerste vertel
en daarna togen we het bos in.
Een mooie locatie, zeer veel verschillende
planten, kortom we vermaakten ons
opperbest.
Heel veel soorten passeerden de
revue zoals o.a. duizendblad,
zilverschoon, smeerwortel, vlier,
klit of grote klis, distels, geel
nagelkruid (waar Jochem de wortel
van heeft uitgegraven en allen
konden ruiken dat deze naar
kruidnagel ruikt en zo dus ook
verwerkt kan worden), de gewone
berenklauw, riet, lisdodde, bramen
en... nog veel meer
:), want de
brandnetel vergeten we nooit en al
lopend, pratend, stoppend en
vertellend komt er veel voorbij.
Helaas ging het enorm regen, lees
spoelen rond een uur of twee,
diepe zucht, dus we maakten
abrupt een eind aan de wandeling.
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Terug in het restaurant bestelden we nog en consumptie en bespraken we waar de groep
elkaar de volgende keer op 27 augustus zal ontmoeten.
Zij gaan samen naar de Biesbosch.
Daar ook eetbare waterplanten te aanschouwen en zo kom je samen nog eens ergens in je
provincie.
Deze eerste keer bleek een
succes te zijn, wie zich bij
deze groep wil aansluiten
moet snel zijn, zesmaal per
jaar een zondag er samen
op uit, samen kennis delen,
samen het één en ander
uitzoeken, samen van alles
beleven en het gezellig
hebben.
We willen deze groepen niet
enorm groot laten worden
dus wie wil... dit is je kans
om je door Jochem te laten
inspireren samen met de
aanwezigen.
Interesse?
Mail mij, dan zal ik je alle
informatie zenden ook over
de tot nu toe andere 19
groepen, hoewel er alweer
twee in de planning zijn wat
zeker is, we kunnen je deze
mogelijkheid aanbieden van Friesland tot in Limburg.
Jochem heel veel plezier met deze zondagen en gezellige personen, de eerste keer ben ik
geweest, de volgende keer zijn jullie samen
:)
Wie in Z-H wil meedoen breng ik met Jochem in contact.
Altijd op zondag via deze groep.
anneke@project7-blad.nl

Dank aan allen die aanwezig waren, ik heb genoten van jullie enthousiasme!
Daar doen we het voor!

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