
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 

PROJECT 7-BLAD 
 

Eerste jaargang, nummer 4   JANUARI 2018 

Kopfoto: Anneke Bleeker © 

Vogelmuur 

 



 

 
2 

PROJECT 7-BLAD 
• Studiegroepen 

• Wandelende Studiegroepen 

• Wandelingen 

• Gezond Verstand Lezingen 

• Weekrecepten 
 

 

 
  

Inhoudsopgave: 
Pagina 1 : Kopfoto (Vogelmuur in januari – Foto: Anneke Bleeker ©) 
Pagina 2 : Inhoudsopgave 
Pagina 3 : Van de Redactie 
Pagina 3 : In memoriam -  Mevrouw A.C. Moolenburgh-IJzerman 
Pagina 4 : Voorwoord:  Storm, regen, zonnetje, eerste lenteprikkels… - Anneke Bleeker 
Pagina 7 : De berk – Ingeborg Nienhuis 
Pagina 10 : Winterpostelein - Jochem Hagoort 
Pagina 11 : Interview met Jan Bes: “Mijn leven is door Dr. Rath intens veranderd” 
Pagina 14 : Een ‘ongoing’ inkomen, hoe werkt dat? En hoe verhoudt zich dat met Project 7-blad? 
Pagina 16 : Een hernieuwde kennismaking: Dolf Flinker – spreker voor GVL 
Pagina 18 : Column van Ellen Vader: Uitlokken of veroorzaken? 
Pagina 19 : Leven op reis (12) – Cynthia van Asten 
Pagina 22 : Nieuwe uitgaven van Project 7-blad 
Pagina 24 : Van 2017 naar 2018 in Lanneplaà, Frankrijk – Kitty de Bruin 
Pagina 27 : Colofon 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    



 

 
3 

Van de redactie 
 
Beste lezers, 
 
Hier is de eerste Project 7-blad Nieuwsbrief in 2018, een beetje anders dan anders. 
Ellen en Wim Pet hebben kortgeleden aangegeven dat zij het zo gigantisch druk hebben, dat 
deze Nieuwsbrief niet meer in hun schema past. 
Daarom is de samenstelling en uitvoering nu weer bij ons terug. 
 
Ellen en Wim willen we heel hartelijk danken voor hun inzet voor deze Nieuwsbrief.  
We realiseren ons maar al te goed dat de samenstelling (sinds 2015) elke maand – en voorheen 
zelfs elke veertien dagen – de nodige zweetdruppels gekost heeft! 
Hij zag er steeds tiptop uit! 
We zullen proberen om in jullie energie verder te gaan. 
 
Door de drukte van Ellen en Wim hebben wij niet alle ‘vaste’ bijdragen mogen ontvangen, 
maar we doen nu ons best om de Nieuwsbrief zo compleet mogelijk te maken. 
Dank aan Barbera voor het toezenden van alle posters voor de komende tijd. 
 
Veel plezier weer bij het lezen van deze Nieuwsbrief. 
 
 

 
 
 

In Memoriam… 
 
Op 7 januari jl. is mevrouw A.C. 
Moolenburgh-IJzerman, echtgenote 
van Dokter Hans Moolenburgh Senior, 
overleden. 
 
Vanaf deze plaats willen wij Dokter H.C. 
Moolenburgh, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen heel veel 
sterkte wensen om het verlies van zijn 
vrouw, hun moeder, oma en overgroot- 
oma te verwerken. 
 
Persoonlijk denk ik met liefde terug aan 
de ontmoetingen in de afgelopen jaren 
en de humor die zij samen met haar 
man tentoon spreidde. 
Een sterke dame, stil op de achtergrond 
maar een bijzondere steunpilaar voor haar man, hem ondersteunend bij al zijn activiteiten. 
Het was een voorrecht haar een aantal malen uitgebreider te hebben mogen meemaken. 
 
Anneke Bleeker 
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Storm, regen, zonnetje, eerste lenteprikkels… 
Het zijn turbulente tijden en het weer doet mee in die sfeer… 
Wat een weer! 
Vandaag stormde het zo hard; nu moet ik eerlijk bekennen een uitgesproken hekel 
aan storm te hebben dus dan is het al snel niet leuk, maar ik vroeg mij af of het dak 
er soms af moest. 

 
De leibomen voor onze erker stonden hevig te zwiepen, de 
kool- en pimpelmezen gaven het vliegen op en liepen over de 
takken naar het voer en leken af en toe wel in een 
kermisattractie beland te zijn. 
Nu was dat nog grappig om te zien ook, maar toch…  
Helaas moesten we de middag met studiegroep Rijs cancelen.  
Ditmaal hadden we Gerrit Koning uit Monnickendam 
uitgenodigd om over kruiden te spreken maar Gerrit mocht 
niet op mijn verantwoording de Afsluitdijk over. 
Geen denken aan! 
 
Wat in een goed vat zit verzuurd niet en nu staat 15 maart in 
de planning, gewoon de volgende keer als deze studiegroep 
weer op de agenda staat. 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf is de rust weergekeerd, de 
zon heeft zich ook weer laten zien alsof er niets gebeurd was. 
 
Project7-blad zit 
al langer in een 
flow maar dat 
lijkt nu nog 

sneller te gaan en stiekem maken we allemaal 
plannen voor de nabije toekomst. 
We mogen in maart twee studiegroepen verwelkomen 
in Limburg. 
Monique van Tilborgh heeft al eerder te kennen 
gegeven interesse te hebben; recent mailde zij en 
hebben we elkaar gesproken. 
In het weekend van 17 en 18 maart gaan we van start. 
Op zaterdag de 17e start de groep op locatie in 
Tegelen en de eerste keer ben ik daarbij en maken we 
zuurkool. 
De dag erna start de ‘Wandelende studiegroep’ op 
zondagen in Limburg, ook met Monique als gastvrouw 
en daar ben ik ook bij, dus dat weekend presenteren 
we een arrangementje. 
Wie beide dagen bezoekt betaalt geen 10 euro per dag 
maar samen 15 euro. 
Dit bedrag is wel exclusief zuurkool maken, maar zo 
werkt het altijd. 
Het basisbedrag is altijd 10 euro plus een bedrag voor 
als er iets gemaakt wordt. 
Naast deze groep draait er een ‘Wandelende groep’ 
op donderdagen in Limburg en deze start weer op 1 
maart. Dit is één van de groepen waar ik steevast 
aanwezig ben. 
Drie groepen in Limburg, gelukkig weer dit aantal. 
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De groep in Montfort was van de agenda omdat de gastvrouw zelf andere activiteiten ging 
organiseren. 
En de groep in Arcen is van de kaart omdat de gastvrouw spontaan stopte, wat voor ons een 
complete verrassing was, maar dergelijke acties hebben we wel vaker beleefd; er gaan groepen 
en/of locaties en er komen er weer bij. 
En daarom zijn we heel blij met Monique in Tegelen. 
Er ‘suddert’ hier en daar meer qua belangstelling… 
Het kan zomaar zo zijn dat er weer een paar bijkomen in de loop der tijd omdat ik weet dat een 
aantal personen interesse hebben. Sommigen hebben al aangegeven in de loop van de komende 
maanden wellicht te starten. 

Deze studiegroepen zijn leuk, waardevol, je 
ontmoet gelijkgestemden en bent bezig met 
puur natuur. 
 

De flow zit dus in de groepen… 
Maar de flow zit ook in de lezingen die sinds 
november op de agenda zijn gekomen. 
Lezingen over een ‘ongoing inkomen’. 
Diverse deelnemers van studiegroepen, maar 
ook locatiehouders en ex-locatiehouders 
hebben zich aangesloten in ons team om dit 
breed te delen. 
En gezellig dat dit is! 
Plus dat het ons de gelegenheid gaat geven 
Project7-blad te zekeren en nog meer te 
verbreden. 
In de komende tijden gaan we hier meer over 
vertellen maar één van de projecten die we 
gaan ondernemen zijn kleinschalig eetbare 
tuinen ondersteunen. 
 
Ons idee is, als we zover zijn, een groep 
enthousiastelingen te ondersteunen die een 
goed stuk grond tot hun beschikking hebben 
waar geen gif en andere rommel op verwerkt is. 
Denk ook aan particuliere terreinen, waar men 
samen een grote eetbare tuin kan ontwikkelen, 
of een voedselbos. 
 
Project7-blad kan dan wellicht helpen bij de 
aanschaf van zaden, planten, struiken, bomen, 
gereedschappen, misschien een schuurtje en 
men kan aan de slag. 
Hoe mooi kan dit zijn? 
 

Project7-blad-bussen… 
Ja, ja, we gaan nog even verder en dat is geen dagdromen… 
Een bus, leeggehaald en ingericht om kleding, spullen, groente en van alles en nog wat in te 
verzamelen wat de ene persoon over heeft en wat een ander weer kan gebruiken. 
Denk aan biologische groentes, oogsten die schade hebben opgelopen en niet meer in de handel 
geaccepteerd worden maar nog die wel gewoon eetbaar zijn. 
Of iemand heeft veel te veel biologische groente voor zichzelf en wil graag delen. 
Mogelijkheden genoeg. 
Project7-blad ‘on tour’.  
 
Dit idee is ontstaan na een item over een bus in Friesland en dan ontstaat er weleens iets, door 
met anderen hardop te brainstormen. 
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De bus in Friesland is erop gericht gebruikte kleding te delen. 
En zo denk je dan een stap verder.  
 
Wie onze lezingen bezoekt, elders in deze nieuwsbrief meer hierover, weet dat wij deze voor 7-
blad inzetten om eindelijk spijkers met koppen te kunnen slaan!  
Zevenblad is een waardige plant, boordevol vitamines, mineralen en spoorelementen, groeit als 
een malle en is niet uit te roeien. 
Wie dit weet, snapt nu ook waarom wij voor deze naam kozen! 
Juist! We zijn er nog niet en we gaan gestaag met velen ons gang. 
 

Dank Wim en Ellen… 
Helaas, helaas en dan echt helaas, moesten we afscheid nemen van de helpende handen van 
Wim en Ellen Pet. 
Wim en Ellen waren sinds het najaar van 2015 samen de redactie van de nieuwsbrief. 
Helaas kunnen zij deze werkzaamheden niet meer uitvoeren naast al hun andere 
werkzaamheden. 
Wij betreuren dat om diverse redenen. 
Uiteraard waren wij natuurlijk blij met hun helpende handen, maar ook hun inbreng en 
meedenken hebben wij als plezierig ervaren. 
Wim en Ellen, vanaf deze plek ook nog een keer heel hartelijk dank voor jullie bijdragen over de 
afgelopen jaren. 
Oprecht gemeend, jullie mogen van ons zo weer terugkomen! 
Vanaf nu voeren wijzelf de redactie en werkzaamheden uit; is er iemand die zin heeft om zich 
in te zetten en er de lol van inziet te helpen bij de nieuwsbrief dan vernemen we dat graag. 
 

Ingeborg Nienhuis danken wij ook… 
Ingeborg ook heel hartelijk dank voor je mooie bijdragen in onze beide nieuwsbrieven. 
In deze versie en in de junior. 
Ook Ingeborg kan het even niet meer samenvoegen, het schrijven en haar werkzaamheden maar 
de kans is groot dat zij weer terugkomt en dat juichen we dan zeker toe. 

Dank voor al je mooie geschreven 
kruiden-, planten- en tuinverhalen! 
 
Heel veel leesplezier gewenst met deze 
nieuwsbrief. 
Volgende maand, februari, streven wij 
er weer na gewoon halverwege de 
maand te verschijnen. 
Door alle veranderingen lukte dat deze 
maand niet maar het idee is halverwege 
de maand steeds in ieders mailbox te 
arriveren. 
 
Tot zover, kijk eens naar de grond in het 
bos of andere gebieden, het speenkruid 
laat de blaadjes weer zien en is 
supergezond om als rauwkost op te 
dienen. 
 
Speenkruid is eetbaar tot de bloei (gele 

bloempjes) en schenkt ons een hoog vitamine C gehalte. 
 
Gezondheid groeit echt heel dichtbij ons! 
 
Anneke Bleeker 
Gaasterland, 19 januari 2018 
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De Berk 
Door: Ingeborg Nienhuis 
 

Berken zijn één van mijn favoriete bomen. Vlakbij mijn huis is een stuk berkenbos, 
het geeft bijna licht door al die mooie witte stammen. ’s Winters staan ze daar statig, 
hoog en kaal en waaien hun afhangende, flexibele en fijn vertakte takken als sluiers 
boven je.  
 

Zo werd ze vroeger wel de “jonkvrouw met de sluier” 
genoemd. In de zomer ritselen haar kleine lichtgroene 
blaadjes in de wind en ziet ze er zo sierlijk uit, dat ze 
inderdaad met recht de ‘koningin van het woud’ mag 
worden genoemd. 
De berk staat symbool voor nieuw leven, vernieuwing, 
wedergeboorte, een nieuw begin.  
Zuivering van ziel en lichaam en afscheid nemen van het 
verleden. Er werden takken van de berk in de compost- en 
mesthopen gestoken, want mest was de verjongende en 
vernieuwende substantie voor bodem en gewas.   
Oude Nederlandse boeren herinneren zich dat de koeien na 
de winter, wanneer ze uit de stal in de weide worden 
gedreven, met Berkentakken werden geslagen om zo de 
vruchtbaarheid te bevorderen.  
 
In huwelijksvoltrekkingen werd de berkenbezem gebruikt. 
Het paar stond in het midden van een cirkel en met de 
bezem werd er om hen heen schoongeveegd, om zo alle 
oude resten, emoties en blokkades weg te vegen voor het 
verse paar.  
Daarna sprongen zij over de bezem als teken van een nieuw 
leven samen. 
 
De berk hoort bij de derde maan op de Keltische jaarcyclus, 

waarin het nieuwe jaar rond 1 november begint. In deze derde 
maan valt ons kerstfeest en de viering van oud en nieuw.  
Elk jaar zet ik rond half december een berkentak in een vaas en 
mag iedereen die wil 3 wensen op papier schrijven. 
Eén wens voor jezelf, één wens voor een ander en één wens voor 
de wereld.  
De wensen worden aan de tak gehangen en ik verbrand de tak 
tijdens de winterzonnewende, op het moment dat het licht weer 
terug gaat keren. Zo gaan alle wensen met de rook mee het 
universum in om gemanifesteerd te kunnen worden. 
 
Berk is nauw verbonden met het element water en is één van de 
eerste bomen waarin de sapstroom in het vroege voorjaar weer op 
gang komt.  
Op het moment dat de berk een groene schijn over zich krijgt, nog 
voordat de bladeren zich ontvouwen, kan je haar sap aftappen. 
Er staat een prachtige berk in het bos waar ik dagelijks wandel, die 
ik in het vroege voorjaar opzoek voor dit doel.  
Ik spreek haar altijd netjes aan, ga even tegen haar aanzitten, voel 
haar energie  en vertel dat ik graag wat van haar sap wil, de 
komende tijd.  
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Ik knip dan een vingerdikke tak schuin af met een scherpe 
snoeischaar en schuif daar een flesje overheen dat ik met 
een touwtje aan haar stam vastmaak. 
 
Elke ochtend neem ik een flesje mee naar het bos, giet het 
inmiddels volle flesje, dat in de boom hing, erin leeg, en 
hang het lege flesje weer terug. Tijdens mijn wandeling 
drink ik dan het heerlijke frisse, steeds zoeter wordende sap, 
dat de berk me gegeven heeft.  
Het sap is heel reinigend en zit bomvol vitaminen en vooral 
mineralen en zo start dan na elke winter mijn 
voorjaarskuurtje. 
Ik dank de berk dagelijks door een stukje brood neer te 
leggen of wat rommel mee naar huis te nemen dat ik in het 
bos tegenkom;  mijn manier om iets terug te geven aan 
moeder aarde voor wat ik kreeg. Zo blijft de weegschaal van 
geven en nemen in balans… 
 
Op de Berk komt steeds vaker de Berkenzwam (Piptoporus 
betulinus) voor.  
Dit is geen goed teken want een Berk die geïnfecteerd is met 
deze schimmel, is ten dode opgeschreven.  
De berkenzwam zit vaak op bomen met een zwakke conditie 
en veroorzaakt bruinrot, waardoor zowel spinthout als kernhout van een boom wordt aangetast. 
 
Vroeger gebruikte men gedroogde berkenzwammen als vloeiblok, voor met ganzenveer en inkt 

geschreven documenten.  
Dat gebruik heb ik maar in ere 
hersteld…… 
 
Gebruik van de berk 
De berk zelf, zowel haar blad als haar 
bast, draagt geneeskrachtige stoffen in 
zich.  
Je kunt de hele zomer haar bladeren 
gebruiken in een thee of je maakt er 
tinctuur van.  
 

Ze stimuleert dan de urinewegen, is 
reinigend voor het hele organisme en 
helpt bij aderverkalking omdat ze de 
bloedvaten schoon maakt.  
 
Als het blad nog heel jong en fris is, kan 
het door een salade of gesnipperd over 
een boterham. 
 

Ingeborg Nienhuis  
www.heelnatuurlijk.nu     
 

 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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Winterpostelein…  
De wilde groente die van gedaante verandert... 
 

Een van de wilde groenten die je in de wilde 
natuur kunt vinden is postelein.  
Deze groente is kenmerkend voor het begin van 
de lente.  
Want de plant groeit pas als de temperatuur 
weer omhoog gaat.  
‘Toevallig’ gebeurt dat in de lente. 
De postelein heeft een goede voedings-waarde 
met veel vitaminen, zoals: Vitamine C en A.  
Vooral fris in salades of in stamppotten zijn ze 
erg lekker en knapperig.  
Persoonlijk vind ik het erg lekker, maar je 
moet de bladeren wel goed wassen.  
De hondjes woren vaak ook in gebieden 
uitgelaten waar deze plant groeit.  
 
Waar groeit deze plant?  
Deze kun je vinden op plekken waar veel 
schaduw is en waar het vaak nat is.  

Je kunt ze beter opeens spotten dan dat je 
er naar zoekt.  
In België heb ik ze langs het fietspad 
gespot.  
 
De gedaanteverandering is te zien van het 
begin tot het einde van de de groei.  
Hoe het eruitziet zie je op de foto’s.  
Eerst lijken de bladeren op lepels, later in 
de groei groeit er een klein bloemetje uit 
de bladeren.  
Ze lijken net op ufo’s. 
Een prachtige en voedzame plant!  
Eet smakelijk!  
 
Jochem Hagoort, 
Wildplukgids Project 7-blad 
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Interview Jan Bes. Deel 1. 

 

 

Jan Bes:  
“Mijn leven is door Dr. Rath intens veranderd” 
 

 

“Wij noemen pillen: ‘geneesmiddelen’, 

80% zijn enkel symptoombestrijders” 

 

 

Als gediplomeerd adviseur 

Cellulaire Geneeskunde Lid Dr. 

Rath Gezondheids- alliantie 

trekt Jan Bes (74) het hele land 

door om lezingen te geven over 

de cellulaire gezondheidzorg 

gekoppeld aan de zijn eigen 

ervaringen na getroffen te zijn 

door kanker en door een 

hartinfarct. Door zich te 

verdiepen in de wetenschap van 

Dr. Rath is hij nu tien jaar later 

volledig medicijnvrij.  

Een wonder? Nee!  

Jan Bes is het levende bewijs dat de cellulaire geneeswijze voor veel mensen de 

oplossing kan zijn bij kanker en hart- en vaatziekten.  

Die boodschap wenst hij uit te dragen naar iedereen die daar belangstelling voor 

heeft. 

 

Vanuit zijn eigen ervaringen en zijn diepgewortelde belangstelling voor de wetenschap van 

Dr. Rath en de cellulaire geneeswijze in het algemeen, heeft hij de afgelopen jaren tal van 

mensen, die binnen de traditionele gezondheidzorg op een doodspoor waren beland, de 

weg gewezen.  

 

Maar eerst zijn eigen verhaal: 
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Brief 

Op 31 december 2008, tien jaar nadat Jan Bes via een advertentie in dagblad de Telegraaf 

voor het eerst kennisnam van de wetenschap van Dr. Rath, schreef hij de Duits-

Amerikaanse wetenschapper een brief.  

Jan was wakker geschud door het boek: “Waarom dieren géén hartinfarct krijgen, maar 

mensen wel.”  

Tien jaar lang had hij zich verdiept in de kennis en de wetenschap van Dr. Rath. De 

aanleiding was een operatie in 2001 vanwege kanker en een hartinfarct 4 jaar later. Zoals 

elke patiënt kreeg hij medicijnen, als cholesterolverlagers, bloedverdunners, 

afstotingsmedicamenten, en eveneens pillen tegen het dichtslibben van de aderen. 

 

Cholesterol leugen 

Hij lacht bij de gedachten dat wij medicijnen geneesmiddelen noemen: “Tachtig procent  

zijn enkel symptoombestrijders. Ik kende de bijwerkingen en zag het helemaal niet zitten 

mijn hele verdere leven afhankelijk te zijn van deze pillen. En na het lezen van het boek: 

“De cholesterol leugen”, van Prof. Dr. Walter Hartenbach wist hij het zeker; hij moest 

opzoek naar natuurlijke alternatieven. “Ik ben onmiddellijk gestopt met het innemen van 

die Statines.  

Maar wat dan wel? Goede raad was duur! Tot ik het boek las: “Waarom dieren geen 

hartinfarct krijgen en mensen wel”. Die wetenschap voelde als een verlossing. Eindelijk 

had ik een houvast, waar ik vertrouwen in had.  

De cellulaire geneeswijze! Ik startte met het gebruik van vitamine C via Vitacor Plus.  

Cellen voeden met vitaminen, waar ons moderne voedsel zo’n tekort aan heeft 

 

“Vanaf dat moment zag ik bij elke medische controle de bloedwaarden verbeteren.  

Ik heb via deze controles bewezen dat de toegepaste medicatie voor mij niet de oplossing 

was.  

Door een vol jaar lang een aantal programma’s uit de cellulaire geneeskunde toe te passen 

en de onderzoeken van Dr. Rath te gebruiken als basis, maar ook door mij te verdiepen in 

de voedingsleer, heb ik vooral de vetstofwisseling en mijn algehele gezondheid volledig 

zelf in de hand genomen.” 

 

Nu ongeveer tien jaar later ben ik volledig medicijnenvrij en van elk onderzoek opnieuw 

zijn de resultaten positief.  

Die boodschap wil ik uitdragen en anderen laten meeprofiteren van mijn ervaringen en 

kennis.” Daarom houdt hij het hele jaar door lezingen, waar we in het volgende deel dieper 

op zullen ingaan. 
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Een ‘ongoing’ inkomen, hoe werkt dat? 
En… hoe verhoudt zich dat met Project 7-blad? 
 
In ons land zijn diverse groeperingen actief op het gebied van Basisinkomen, een heel andere 
bank (De Blije B) en een ander, veel eerlijkere zorgverzekering (GezondheidsCoöperatief 
Nederland).  
Vertegenwoordigers van deze organisaties verzorgen hier op veel verschillende locaties 
lezingen over. 
Er is duidelijk behoefte aan andere wegen om diensten, goederen en/of tijd, vrije tijd, te 
ruilen met…  
Ja met wat eigenlijk?  
 

Wij kennen al langer een aantal personen die eind 2017 met een mooi initiatief bij ons 

aanklopten.  

Zij deelden informatie met ons, waar wij heel blij mee zijn. Het gaat over het opbouwen van 

een - noem het als vergelijking met een basisinkomen - een vast (doorlopend) inkomen. 

 
Hun verhaal klonk heel logisch; wie wil er geen doorlopend inkomen opbouwen?  
Wie dit wil, kan dat inkomen nog groter laten groeien.  
Wie wil er geen potje opbouwen om kinderen te laten studeren zonder dat zich een 
studieschuld opbouwt? 
Wie wil goede doelen ondersteunen? 
Wie is het huidige financiële systeem niet meer dan zat?  
Wie zou daar niet iets naast willen creëren?   
  

Denk je nu misschien dat je dan met producten moet leuren?  
Mis!  
Denk je nu dat je producten moet aanschaffen voor eigen gebruik?  
Weer mis.  
Al die vooroordelen die men vaak heeft kunnen we gelijk torpederen.  
  

Toegegeven, het bovenstaande klinkt wat vaag, maar…  
We organiseren samen met de personen die dit op ons pad brachten en velen die inmiddels 
aangehaakt zijn lezingen hierover. 
Dat krijg je als je samen enthousiast bent en resultaten ziet ontstaan. 
 
Wat kost het je?  
De moeite om je aan te melden voor de informatiemiddag of -avond, daar heen te gaan en  
aandachtig te luisteren. Daarna heb je òf net zo’n goed gevoel als wij, òf niet…  
Heb je een goed gevoel bij het verhaal? Dan kun je meedoen.  
Niet? Even goede vrienden, maar dan kun je ons later niet verwijten dat we je niet hebben 
ingelicht.  
 

Ben je iets verplicht?  
Alleen dat je je aanmeldt, want vol is vol; als we vinden dat de groep groot genoeg is dan 
geven we dat aan, want het moet niet zo zij dat men niet kan zitten.  
 
Lekker vaag hè?  
Inderdaad, we leggen hier verder ook niets meer uit, want dat werkt niet. Niemand hoeft dan 
ook bij ons te gaan ‘hengelen’ naar meer informatie, want die geven we niet.  
Dan zijn we voor we het weten enkele uren verder en daar zijn de middag en de avond nu juist 
voor bedacht.  
Wie ons langer kent zal weten dat we geen onzin ‘verkopen’, het enige dat kan gebeuren is dat 
het je niet aanspreekt.   
Wel… dan heb je een middag of een avond doorgebracht met gelijkgestemden, en dat 



 

 
15 

moet toch geen probleem zijn?  
 

Voor wie is deze uitleg bestemd? 

 Is het voor jongeren?  

 Mensen van middelbare leeftijd?  

 ‘Ouderen’?  

Het is voor iedereen vanaf 18 jaar.  
  

Mag je anderen meenemen?  
Ja, mits je dit even aangeeft in verband met het oog op het aantal personen en het bewaren 
van een overzicht, want vol is vol!  
 

Wat gaat Project7-blad met de resultaten doen? 

Nog meer studiegroepen van de grond tillen… 

Eetbare tuinen en voedselbossen creëren met enthousiastelingen die dit wel al langer wensen 

maar daar nog geen ‘handen en voeten aan konden geven’. 

Het idee is nog meer praktijkgerichte activiteiten te laten ontstaan, maar dan door deze mede 

te kunnen ondersteunen. 

 

Project7-blad zal net als het zevenblad zelf groeien, groeien en nog eens groeien maar 

ondertussen krijgen anderen de kans zichzelf blij te maken, eigen dromen, doelen of 

werkzaamheden te ondersteunen. 

Kom naar een lezing, laat je voorlichten en denk buiten je box! 

 

AGENDA VAN LEZINGEN: 
Datum  Aanvang Plaats Opmerkingen 
    

zaterdag 20 januari 2018 14.00 uur Exmorra (Friesland) Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 

zaterdag 27 januari 2018 14.00 uur Valkenswaard (Noord-Brabant)  

dinsdag 6 februari 2018 20.00 uur Tiel (Gelderland)  

zaterdag 10 februari 2018 14.00 uur Alkmaar (Noord-Holland)  

zaterdag 17 februari 2018 14.00 uur Sittard (Limburg)  

woensdag 21 februari 2018 20.00 uur Nederweert (Limburg)   

zaterdag 24 februari 2018 14.00 uur Ried (Friesland)   

 
Alle middagen starten om 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur.  
Alle avonden starten om 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur. 
 
Opgeven bij Anneke, zij geeft het door aan de gastvrouwen/-heren.  
Je krijgt het adres van de locatie per mail toegezonden. 
 
Je kunt dus gebruik maken van deze middagen en met eigen bekenden komen, mits we weten 
met hoeveel.  
 
Voel je welkom. 
 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
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Een hernieuwde kennismaking:  

Dolf Flinker – spreker voor GVL 
 
Dolf is al jaren spreker; hij was ook locatiehouder en verzorgde in het kader van ‘Gezond 
Verstand’ maandelijks lezingen op zijn eigen locatie. 
Bekend werd hij met de lezing ‘Afvallen Zonder Zweten’. 
 
Op de GVL-locatie Anna Paulowna zal hij zijn nieuwe lezing: Mind – Zit: Minder met je 
gezondheid zitten! Verzorgen: 
 

Mind – Zit: Minder met je gezondheid zitten! 
Zitten is niet weg te denken uit ons leefpatroon, maar is daarmee ook een gewoonte. 
Bovendien een die een enorme invloed op je gezondheid kan hebben.  
Hoe vaak je gaat zitten en hoe lang je blijft zitten bepaalt mede hoe gezond je bent en blijft.  
De moeite waard dus om daar eens nader naar te kijken. Want wij Nederlanders zijn ook nog 
eens Europees Kampioen als het gaat om het aantal uren zitten per dag! 
Op deze actieve en interactieve avond komen alle ins-en outs over zitten in relatie tot je 
gezondheid voorbij.  
 
Het zal je niet verbazen dat we daarbij echt niet de hele avond gaan zitten luisteren!  
Naast een flinke portie bewust worden en kennis opdoen, ervaar je tal van praktische tips om 
zitten af te wisselen met actie.  
De voor jou beste tips kun je moeiteloos vanaf de volgende dag toepassen.  
Nieuwe gewoontes? Zit er niet mee! 
  

 
 
Dolf Flinker (Peize, Drenthe) is Leefstijltrainer en coach.  
Hij noemt zichzelf ook wel ‘Gewoontecoach’ omdat leefstijl in zijn ogen de optelsom is van 
alles wat we dag in dag uit doen.  
Heel veel gewoontegedrag dus!  
Dat heeft na verloop van tijd effect op je gezondheid.  
Gezondheid kun je niet consumeren, daar moet je wat voor doen.  
Zijn motto: koppel kennis aan actie! 
 
Dolf begeleidde duizenden mensen, persoonlijk of in groepsverband, in het veranderen van 
gewoontegedrag en op die manier hun gezondheid.  
Met zijn zelf ontwikkelde online cursussen is bovendien iedereen in staat om ook zonder zijn 
aanwezigheid de gewenste veranderingsprocessen te doorlopen.  
 
Hij geeft graag lezingen/workshops in Noord Nederland.  
Overleggen als het verder weg is kan natuurlijk altijd even:  
  06-21561743 of  
 
info@leefstijlkompaz.nl  
https://leefstijlkompaz.nl 

mailto:info@leefstijlkompaz.nl
https://leefstijlkompaz.nl/


 

 
17 

 

 

 
   

 

 

 
 



 

 
18 

Column van Ellen Vader: 
Uitlokken of veroorzaken? 

 
RIVM: 'Vaccins zijn veilig, dat is wetenschappelijk bewezen'  
En toch blijken er 35 tot 100 kinderen per jaar na vaccinatie 
epilepsie op te lopen (met een slechte prognose volgens de 
beleidsmakers). Dat is toch echt niet weinig en dit kan dan moeilijk 
als 'zeldzaam' worden beschouwd. Het zal je kind maar zijn... 
 
Syndroom van West – epilepsie – gezondheidsautoriteiten België. In 
dit artikel wordt echter met geen woord gerept over een 
(mogelijke) relatie met vaccins. 
 
'Infantiele spasmen, ook wel syndroom van West genoemd, is een zeldzame maar ernstige 
vorm van epilepsie die voorkomt bij kinderen jonger dan 1 jaar. De gemiddelde beginleeftijd is 
4 maanden, maar hij kan variëren van 1 maand tot 2 jaar. Ongeveer 1 op 2000 kinderen 
wordt erdoor getroffen.' 
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25423 
 
MAAR deze ernstige bijwerking is bij het RIVM en de Gezondheidsraad in Nederland wel 
degelijk bekend. 
 
Gezondheidsraad (advies vaccin tegen kinkhoest 2004 – pg 53): 'Het syndroom van West 
komt voor bij 1 op 2000 tot 1 op de 6000 kinderen. Omdat er in Nederland elk jaar ongeveer 
200.000 baby’s geboren worden, betekent dit dat het ziektebeeld jaarlijks bij zo’n 35 tot 100 
kinderen gediagnosticeerd wordt. Bij een deel van deze gevallen zullen de eerste uitingen 
van de ziekte, meestal convulsies, worden UITGELOKT (maar NIET veroorzaakt) door 
vaccinatie. In 85 tot 90 procent van de gevallen ontstaat het syndroom in het eerste 
levensjaar, de periode dus waarin ook de DKTP+Hib-vaccinaties worden gegeven. De 
prognose is in het algemeen slecht. Het is denkbaar, maar niet bewezen, dat een reactie op 
de vaccinatie, bijvoorbeeld koorts, als trigger fungeert'.  
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0404nadden.pdf 
 
RIVM: 'Er bestaat bij het syndroom van West (een vorm van epilepsie) een relatie tussen het 
manifest worden van de ziekte en vaccinatie. De eerste verschijnselen treden vaker dan 
gemiddeld kort na vaccinatie op. (Re-)vaccinatie met cellulaire vaccins na de leeftijd van 4-6 
jaar wordt onwenselijk geacht vanwege de bijwerkingen.'  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest 
 
Noot: op de synoniemensite wordt bij 'uitlokken' het werkwoord 'veroorzaken' in hetzelfde 
rijtje genoemd...  
 
© Ellen Vader 
 
Website : https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/  

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25423
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0404nadden.pdf
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Leven op reis (12) 
Door Cynthia van Asten 
 
Ik realiseer me dat het ongeveer half januari zal zijn als je dit leest.  
Misschien heb je het wel helemaal gehad met al die beste wensen en zit je zeker niet te wachten 
op nog meer van hetzelfde…  
Maar terwijl ik dit schrijf, is het nieuwe jaar nog niet begonnen en is het nog helemaal het 
moment voor terugblikken en overpeinzingen.  
Vol inspiratie voor het komende jaar wil ik je dus het meest prachtige wensen wat jij je maar 
bedenken kunt!  

Durf je te dromen? En durf je deze dromen uit te spreken, vorm te geven 
en misschien zelfs wel concreet te maken?  
Dan wens ik je toe dat deze dromen onverminderd uit zullen komen en 
jij versteld zult staan van jezelf! 
 
Onze reis heeft ons de feestdagen door 
laten brengen op het feeërieke 
landgoed L’Assaladou, in de bossen 
achter Nèbias in Zuid-Frankrijk, 
midden in het Katharengebied.  
Nèbias ligt op een plateau van 
ongeveer 600 meter hoogte, met 
Quillan in de vallei en de Pyreneeën op 
een steenworp afstand.  
Binnen een half uurtje rijden zit je 
volop in de sneeuw en we hebben dan 
ook een prachtig uitzicht op de 
besneeuwde bergen.  
Terwijl een zonnetje het mogelijk 
maakt om buiten te zitten, zien we 
wolkenpartijen als een verstilde 
waterval over de bergrug naar 
beneden stromen. Niet dat het hier 
altijd prachtig weer is…  
Ten opzichte van Quillan, zitten wij in 
de bergen en dus valt hier ook genoeg 
neerslag.  
Alle paden zijn erg modderig en 
meestal stranden onze wandelingen 
dan ook in de modder.  
Jammer, maar het geeft wel meer tijd 
om letterlijk naar binnen te gaan en de 
donkere dagen te ervaren. Al is het wel 
een groot voordeel dat de dagen 
minder lang donker zijn dan in 
Nederland. De zonsondergang scheelt 

zo’n anderhalf uur met Nederland en dat is best heel veel. Pas 
rond kwart voor zes wordt het echt donker. 
 
In L’Assaladou (wat zoiets betekent als ’plek waar zout naartoe 
gebracht wordt’), wonen we in een appartement op de 
uitgestorven camping.  
Heerlijk, wat een rust na het hectische Nederland!  
Het duurt wel een week voor we echt de stilte kunnen ervaren.  

 

Lampjes, geknutseld met wol en lijm, om 
ballonnen gewikkeld. 

De winter kwam tot in de tuin...  



 

 
20 

De eigenaren houden ook een soort winterretraite en om met de woorden van een van hen te 
spreken: “Het is hier nu net een klooster, zo’n rust hangt er…”.  
Elke avond zit ik met de kinderen stil bij kaarslicht en overdenken we de dag.  
We nemen de tijd om de levenslessen van vandaag door te spreken, we trommelen of lezen een 
inspirerend verhaal voor.  
We vinden het zo fijn dat we besluiten om er na de adventstijd mee door te gaan. 
 
Het is heerlijk om weer wat bewegingsruimte in huis te hebben… De stacaravan in Nederland is 
niet heel klein, maar voor een heel gezin blijft het toch schipperen met de ruimte.  
De hele dag doe je een soort dansje om elkaar heen en je blíjft maar opruimen! Op de laatste 
dag dat we in Nederland waren, is er eindelijk een pellet kachel geïnstalleerd.  
Ik heb nu goede hoop dat als we in januari weer in Nederland zijn, dat we dan in een aangename 
temperatuur kunnen leven.  
De afgelopen maand zaten we letterlijk flink in de kou.  
Pas halverwege de middag kwam de temperatuur boven de 15 graden uit en dat terwijl de 
elektrische kacheltjes geregeld de hele camping zonder stroom lieten zitten… 
 
Ook al is het overal kerstvakantie, de meiden gaan gewoon door met hun thuisonderwijs 
projecten. Christel legt de laatste hand aan haar kristalkaartjes en perfectioneert haar foto’s. 
Lindsay is begonnen aan een project over het heelal.  
Ze gaat een spannend stripverhaal schrijven over een buitenaardse student die op 

ontdekkingstocht gaat in het heelal.  
Ik hoor haar mompelen over clusters en supernova’s, 
dus die leert er heel wat van… 
 
Het water wat uit de kranen in Nèbias stroomt, is 
helaas zwaar gechloreerd.  
Na een douche ruikt je huid alsof je net uit een 
zwembad komt.  
Op zulke momenten ben ik zó blij met onze oliën die 
we in de zomer gemaakt hebben! Heerlijk 
verwarmende en sterk geurende rozemarijnolie 
maakt je huid al snel weer zacht en soepel.  
En het verwarmt je hele lichaam ook nog eens! De 
lavendelolie haalt ook de chloorlucht weg en is 
heerlijk rustgevend.  
 
De Sintjansolie gebruik ik vooral bij pijnlijke 
spieren. De bloedrode olie trekt snel diep in en 
verwarmt van binnen uit.  
De tijmolie verzacht de luchtwegen en verhoogt de 
weerstand.  
Dit is mijn favoriet om de romp mee in te smeren. 
De verwarmende oliën gebruik ik vooral voor de 
ledematen.  
En tot slot de mint olie: die blijft nog even in de kast 
tot het warmer weer is. Als verfrissende en 
opwekkende olie trekt deze me nog niet aan.  
Maar als we eind februari weer naar Portugal gaan, 
zal ik ‘m waarschijnlijk wel gaan aanspreken… 
 
Omdat het leidingwater zo vies is, zijn we direct 
gaan zoeken naar een goede waterbron.  
Logisch om daarvoor de bergen in te trekken.  
En ja hoor, zonder al te veel zoeken vinden we er 
drie achter elkaar in het plaatsje Camurac, op zo’n 
duizend meter hoogte.  

Water halen bij de bron voor alle bewoners van L’Assaladou 

Christel maakt overal foto’s van kristallen voor haar kaartenset 
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Er ligt al een flink pak sneeuw hier en de ijskoude lucht overviel ons wel een beetje.  
De tweede keer dat we water gingen halen, hebben we ons sneeuwkleding aangedaan en hebben 
de meiden heerlijk gesleed.  
 

 
Sneeuwpret...  

 
Normaal gesproken doe ik daar graag aan mee, maar helaas heb ik al een tijdje flinke last van 
mijn knie en laat ik het nu even voorbij gaan.  
Iedere avond masseert Christel me heel toegewijd met triggerpoint therapie om de overbelaste 
spieren te ontspannen.  
Het gaat al echt een stuk beter dan een maand geleden en ik heb goede hoop dat mijn 
knieklachten volledig gaan genezen. 
 
Wij blijven nog ruim twee weken in ‘winter retraite’ en zullen rond 20 januari weer naar 
Nederland komen.  
Daar zijn we maar voor drie weken, om dan snel de Portugese zon weer op te zoeken.  
Maar daarover volgende maand meer.  
 
Tot dan! 
 
Cynthia 
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Nieuwe uitgaven van Project 7-blad 
 
Project 7-blad probeert zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren over ‘wilde’ groenten, 
kruiden, bloemen en vruchten. Anneke doet dit o.a. door middel van lezingen, wandelingen, 
Studiegroepen en Wandelende Studiegroepen. 
Een andere manier is: informeren via de ‘eigen uitgaven’.  
Begin 2018 zijn er weer twee nieuwe uitgaven verschenen:  
Het zilte genieten… en Recept van de week 

 

Het zilte genieten… 
 
Het zilte genieten… is een presentatie die je toont 
hoe rijk de eetbare vegetatie is die je tegenkomt 
langs de kust, de Wadden en het daaraan grenzende 
achterland. 
 
In deze fotopresentatie van bijna 1250 dia’s en een 
boekwerk op A4-formaat van 289 pagina’s worden 
ruim honderd ‘wilde’ planten, bomen, struiken, etc. 
behandeld, die geschikt zijn voor consumptie.  

Vaak zijn bij de plantbeschrijvingen recepten bijgevoegd. 
 
Boek en diapresentatie zijn in pdf-formaat. Zij kunnen beide geprint worden. 
Het zilte genieten… kun je nu als e-book bestellen voor € 17,50. 
 

 Recept van de week 
In december 2016 begon Anneke een acte om geïnteresseerden in 
‘koken met wilde ingrediënten’ wekelijks een recept toe te zenden 
waarin ‘wilde’ ingrediënten zijn verwerkt. Dit liep een beetje uit 
de hand… 
 
Alle verzonden recepten vanaf begin december 2016 en geheel 2017 
zijn nu gebundeld. Dit zijn 146 recepten en algemene informatie 
geworden die op categorie zijn gesorteerd. 
 
Je merkt wel, het is niet gebleven bij één recept per week.  
Soms waren dit er wel drie per week! 
 
Deze recepten zijn geen recepten zoals je die in een ‘echt’ 
receptenboek zou verwachten; het zijn voorbeelden van hoe je 
‘wilde’ groenten, kruiden en bloemen kunt verwerken als een extra 
‘boost’ aan je maaltijd, in salades, maaltijden, soepen, hapjes, 
enz..  
 
Recept van de week is een e-book met een kleine 500 pagina’s. De 
recepten zijn steeds voorzien van duidelijke foto’s van de ‘wilde’ 

ingrediënten en vaak de verschillende stappen van bereiding.  
Boek en diapresentatie zijn in pdf-formaat. Zij kunnen beide geprint worden. 
Deze uitgave kost € 7,50. 
 
Met de opbrengst van zowel Het zilte genieten als Recept van de week ondersteun je Project 7-
blad. Op deze manier kunnen we nog meer mensen helpen begeleiden om de ‘wilde’ gewassen 
te integreren in hun maaltijd. Want dat dit lekker is, is inmiddels duidelijk! 
 
Stuur een mailtje aan Anneke@project7-blad.nl voor de bestelgegevens. 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Een voorbeeldpagina uit een van de recepten: 
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Van 2017 naar 2018 in Lanneplaà, Frankrijk 
Allereerst de beste wensen voor een inspirerend 2018, dat volgens de astrologie 
veel veranderingen zal brengen. 
En wat is er mooier dan een boomgaard waar je het hele jaar door plezier van 
hebt ? 
 
Toen mijn moeder, die in februari 2016 is gestorven, nog leefde brachten we meestal de Kerst 

bij haar door.  
 

De Kerstavond vierden we 
dan bij vrienden. 
Zij nodigden dan ook hun 
kinderen uit, twee mooie 
meiden met hun aanhang. 
Als echte gangmakers 
verzonnen ze een Kerst 
quiz, waarbij ze op een 
verscheidenheid aan vragen 
antwoord wilden hebben, en 
via  een puntensysteem 
kreeg de winnaar de Kerst 
cup en die persoon moest 
dan de volgende Kerst de 
quiz organiseren. 
 
Het eerste jaar won ik die 
cup, nam hem mee naar 
Frankrijk en we bedachten 
dat het leuk zou zijn om de 
volgende Kerst in de zomer 
te vieren, temeer omdat we 

een hele grote nep Kerstboom 
hadden gekregen van Duitsers die hun huis hadden 
verkocht.  
 
Dat is er nooit van gekomen, vanwege drukke 
agenda’s.  
Het jaar daarop vierden we de Kerst weer bij hen thuis 
en kwam de Kertscup weer in Nederland te staan.  
Dit jaar kwam onze vrienden met het idee om Kerst bij 
ons te vieren.  
De kinderen, die inmiddels veertigers zijn zouden ook 
meekomen, inclusief de ‘koude kant’. 
 
Het had heel wat voeten in de aarde, want één stel zou 
daarna door gaan naar Biarritz en Spanje, omdat ze 
wilden gaan surfen, het andere stel moest naar 
Oosterrijk om te gaan skiën en onze vrienden moesten 
terug naar Nederland. 
 
En ze hadden de Kerst-cup meegebracht en  kwamen 
erachter dat we in 2007 ermee begonnen waren; het 
tiende jaar alweer! 
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De koude kant was verantwoordelijk voor de quiz, die werd nu 
niet meer via multiple choice gedaan, maar via teams van twee 
personen die binnen een paar seconden antwoord moesten 
geven op verschillende onderwerpen waaruit ze mochten 
kiezen; bij een fout antwoord ging de vraag naar het volgende 
team.  
Een adequaat puntensysteem werd door de beide heren 
bijgehouden. Zij hadden ook de cup een uplift gegeven met led 
lampjes erin. 
 
Ik heb voor de eerste keer hier een kerstboom gekocht, waarin 
ik de kerstballen uit de veertiger en vijftiger jaren uit de erfenis 
van mijn moeder in hing naast de moderne led lampjes.  
Mijn vriendin heeft een goed gevoel voor decoratie, dus werd 
er buiten ook versierd. 
 
Toen ik in 1978 mijn eerste huisje in Frankrijk kocht kwamen 
we altijd na de Loire door gebieden waar hele grote bollen 
maretak in de bomen  hingen. Mijn droom was er zo eentje te 
kunnen  plukken 
van een boom. 
Maar ze hingen 
altijd te hoog.  
In onze acacia 
bomen, maar ook 
in onze  boom- 
gaard hangen ze 
volop.  
Dankzij de vorige 
aflevering van  
project blad, kon 
ik wat meer ach-
tergrondinforma-
tie geven aan on-
ze gasten. 
Natuurlijk heb-
ben een mooie bol geplukt en boven de voordeur gehangen. 
 
Het was prachtig weer, zodat we op het terras van de locale 
specialiteiten konden genieten, zoals de oesters die ik begin 
december besteld had.  
De man was zeer verbaasd, want bestellingen worden  echt op 
het laatste moment gedaan in Frankrijk.  
 
We hebben onze rotisserie kunnen gebruiken, die ik jaren 

geleden bij een tweede hands winkel gekocht heb. Hij werkt via een gewicht dat je handmatig 
moet opwinden. Het is het principe van een grote klok. 
 
De mannen hebben vissen gekocht op een soort markt aan de Adour in Bayonne.  
Ongeveer 5 kraampjes verkopen vis, die vroeg in de ochtend wordt aangeleverd door een klein 
vissersbootje.  
Hierdoor kom je ongebruikelijke vissen tegen die in de Golf van Biskaje gevangen worden. 
 
Wij hebben dorade marbré gegeten en een maigre (Argyrosomus regius). 
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Na de lunch  hebben we een prachtige wandeling gemaakt  in het bos hiernaast. De wandeling 
die ik bijna iedere zondag met onze hond Viking liep. 
Voor de tweede kerstdag heb ik als tussendoortje de taart 
met wilde groente, kool, snijbiet, hondsdraf en speenkruid 
gegeten, aangevuld met de kruiden en bloemen die hier het 
hele jaar te oogsten zijn zoals venkelblad, salie, madeliefjes, 
paardenbloemen en maagdenpalm blauw en wit. Licht, 
gezond en vegetarisch. 
Dit jaar bloeit het speenkruid wel erg vroeg, maar de meeste 
plantjes hebben nog geen bloemen, zodat we ze kunnen 
eten. 
Deze winter, maar hij 
is nog niet om, heb ik 
voor het eerst vlinders, 
hommels en bijen in 

december en januari gezien, gisteren deze hommel op de 
mahonie bloemen: 
Eind deze week hebben we voor Salies en Transition een 
jaarvergadering, ik heb besloten om af te treden als 
presidente, anders zit ik daar over 10 jaar nog, en 2018 is 
het jaar van verandering, dus moet je ander keuze maken; 
vanochtend hoorde ik het nog in het Pele rapport : 
Deze mantra, vertaald uit het Engels: 
YouTube: 
http://newparadigmastrology.com/january-3-2018-pele-report-astrology-forecast/ 
of op de website: http://newparadigmastrology.com/ 
 
Kitty de Bruin: kittydebruin64@gmail.com / site: www.transitionfrance.fr 

 

 

 

 

http://newparadigmastrology.com/january-3-2018-pele-report-astrology-forecast/
http://newparadigmastrology.com/
mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.transitionfrance.fr/
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Cynthia van Asten, Kitty de Bruin 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Frank Bleeker) 

Mail naar:  info@project7-blad.nl  

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

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

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

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

Interesse in starten GVL-locatie:  
(Annette Ochse) 

Mail naar: 
 

Annette@project7-blad.nl   

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

Mail naar: Admin@project7-blad.nl 

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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