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Van de redactie 
 
Hier zijn we weer!  
Tijdens het samenstellen van deze Nieuwsbrief is het prachtig helder winterweer.  
Strak blauwe lucht, een beetje vorst, heerlijk om weer even buiten te zijn. 
Maar er moet ook gewerkt worden ☺. 
Er is weer een groot aanbod aan artikelen van allerlei aard. Dank aan iedereen die weer heeft 
bijgedragen. 
 
Ook al kun je overdag al lekker buiten zijn, ’s avonds kruip je gewoon even achter je scherm 
om al die interessante bijdragen te lezen. 
 
Veel plezier weer met deze Nieuwsbrief. 
 

 
 

Februari, wintertje maar ook een naderend voorjaar… 
Het is winter, zeker als we de buien om onze oren krijgen met soms hevige regenval 
of hagel, maar tegelijkertijd zie je het voorjaar heel stiekem aan ontluiken… 

 
De sneeuwklokjes bloeien, de 
jonge brandnetels komen zo hier 
en daar voorzichtig boven de 
grond, punten van bollen zijn 
volop zichtbaar, de knoppen zwel-
len aan de bomen en struiken en 
met het zonnetje erbij zijn de da-
gen alweer aardig aan het lengen. 
Op naar het voorjaar! 
 
Per 1 maart gaan we weer starten 
met de ‘Wandelende studiegroe-
pen’; zo sluit je in het najaar deze 
wandelingen voor een tijdje af en 
zo sta je alweer voor een volgende 
wandeling. 
Nog even, dan mogen we weer. 
Op 1 maart starten we in Limburg, 
daarna gaan ze allemaal zo stie-
kem aan weer starten. 

Leuke dagen, met gelijkgestemden 
op pad, genietend van wat we tegenko-

men aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen maar ook de omgeving speelt daar een 
rol bij. 
Want we wandelen steeds vanuit een ander verzamelpunt; de deelnemers aan zo’n groep spreken 
samen af waar zij elkaar de keer erna weer ontmoeten. 
Deze groepen starten allemaal om 11.00 uur, zesmaal per jaar en naar eigen inzicht wellicht 
vaker. 
 
De studiegroepen op een vaste locatie draaien het hele jaar rond, ook allemaal minimaal zesmaal 
per jaar en sommigen wat vaker. Deze middagen starten om 13.30 uur. 
 
In de afgelopen tijden mocht ik leuke dingen beleven met de studiegroepen waar ik standaard 
bij aanwezig ben. 
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Dit soort groepen mag behoorlijk uitbreiden want er blijkt wel animo voor te zijn. 
Het is niet alleen leuk samen iets te maken, denk aan kruidenazijn, kruidenwijn, wasmiddel, 
zuurkool of wat een groep maar wil, het punt is dat wanneer je het zo samen eens hebt gemaakt 
de stap om het thuis te herhalen vele malen 
groter is. 
 
Zelf zeg ik altijd… ze kunnen mij 100 keer een 
recept geven, meestal belandt dat in een 
mapje op mijn laptop, of wanneer het al op 
papier staat in een map, maar toch… wan-
neer je samen iets hebt ondernomen is dat 
toch anders en ik bespeur veel van dit soort 
opmerkingen. 
 

Uitbreiden is leuk maar… kost tijd… 
Nog meer groepen inspireren om samen wat 
te ondernemen kost tijd en binnen Project7-
blad past veel. 
Daarom ondernemen we nu maatregelen en 
kun je verderop in deze nieuwsbrief lezen 
waarom we mensen met een passie zoeken. 
Project7-blad heeft de eerste stappen gezet 
om binnenkort als Stichting naar buiten te 
treden. 
Willen we dat onze activiteiten doorgaan dan is dat hard nodig, met meerdere personen kunnen 
we nog meer zaaien, taken verdelen en wij kunnen zekeren wat we in de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd. 
Mooi moment ook om dit te ondernemen, het is negen jaar geleden, 17 februari, toen ik de 
eerste dag aan de slag ging om naar buiten te brengen dat je je toch vooral als ouders moet 
verdiepen in wat vaccinaties doen. 
Op 17 februari 2009 gingen we van start en nu is het 2018, 9 jaar later. 
Er is heel veel gebeurd, mooie dingen, minder mooie dingen, we hebben met velen gezaaid, ook 
geoogst en streven nu naar nog grotere oogsten zoals het ondersteunen van voedselbossen en 
eetbare tuinen. 
Lees maar waar we naar op zoek zijn en wie zich geroepen voelt mag onderbouwen in een mail 

waar hij of zij zichzelf beschikbaar 
voor wil stellen binnen het 7-blad 
team. 
 

We gaan van 2018 verder ook 
een mooi jaar maken… 
De eerste weken zijn werkelijk om-
gevlogen met de lezingen van Fries-
land tot in Limburg en van N-H tot…  
Met als onderwerp: een ‘ongoing’ 
(doorlopend) inkomen. 
Wie ons langer kent weet dat we 
geen onzin lopen te verkondigen en 
serieus aan de gang zijn. 
Velen zijn al heel blij met de moge-
lijkheid van het beluisteren van 
deze lezingen en enthousiast mee 
gaan doen. 
Je hoeft niets te verkopen; de ge-
dachte is al snel dat dit dan wel aan 
de orde zal zijn, maar nee, helemaal 
mis.  

Februari... soms toch nog wel wat fris 

Madeliefje straalt in de zon 
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Uitleggen wat we graag delen is niet te doen in een paar zinnen; we organiseren niet voor niets 
deze avonden en middagen. 
Dus… voel je welkom en kijk op de agenda van de site en verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Project7-blad is werkelijk aan het exploderen maar dat past wel bij de plant zevenblad. 
We doen de naam eer aan en ook qua gezondheid, boordevol vitamines, mineralen en spoorele-
menten. 
Supergezond, en zo presenteren we ook alle onderwerpen via de studiegroepen, wandelingen en 
andere activiteiten. 
 
Over wandelingen gesproken, er staan ook weer incidentele wandelingen op de agenda, die wor-
den verzorgd door Lisette en Patty. 
Deze ‘wildplukdames’ laten wandeling die zij als eenmalig presenteren via de agenda van Pro-
ject7-blad lopen. 
Daar zijn we blij mee want op deze wijze kan iemand altijd daarna doorstromen naar een ‘Wan-
delende studiegroep’ waar er inmiddels al een aantal van draaien. 

 
Lezingen zijn er ook nog steeds, ja hoor!  
Wel in mindere mate dan jaren geleden maar toch blijft dit 
stiekem één van de pijlers binnen ons concept. 
Wellicht anders in de toekomst, geen idee maar we blijven 
wegen zoeken en aanbieden en wie weet wat er door een be-
stuur, als we een Stichting hebben gevormd, weer bedacht 
gaat worden. 
Verrassende tijden gaan we tegemoet. 

Spannend! 😊 

Ik heb er zin in en deel graag met anderen de successen, de 
oogsten en de gezelligheid, dus: samen zaaien en samen oogsten! 
 
We houden jullie in de komende tijden op de hoogte en wie interesse heeft zijn of haar steentje 
bij te dragen mag dat aangeven. 
 
Veel leesplezier met de vele bijdragen van vaste medewerkers en andere ‘leveranciers’. 
Geniet van dat wat om ons heen aan het ontluiken is. 
Ga eens door je knieën voor een madeliefje, een bosje sneeuwklokjes, berijpte bladeren en 
bekijk het tafereeltje als een levend schilderij. 
Wie het kleine niet eert… 
 
Fijne maand en tot in maart! 
 
Anneke 
Gaasterland, 13 februari 2018 
 

 
 

Te veel puzzelen, te veel analyseren… 
Arie de Groot 
 
 Hoi, lieve mensen, 
 
Er werd mij verteld dat ik te veel puzzel in mijn hoofd, te veel analyseer en al snel zag ik overal 
puzzelstukjes lopen. 
 
Ik zie de wereld opeens als een puzzel en alle mensen zijn daar een stukje van. 
Dus om compleet te zijn hebben we alle mensen nodig.  
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Als alle stukjes op de juiste plaats zijn ingebed is er een harmonieuze afbeelding ontstaan.  
Soms zie je gelijk waar een stukje hoort. 
Maar meestal moet je goed naar het puzzelstukje kijken om te weten waar het ongeveer bij 

hoort om daarna zorgvuldig de juiste te plaats bepa-
len. 
Nemen we echter daar de tijd niet voor en dwingen 
we een stukje op een plaats waar het niet goed past 
dan vervormt het. Soms beschadigen daardoor de 
stukjes eromheen ook. 
En probeer je het puzzelstukje weer los te wrikken 
gaat er nog meer kapot en past het nergens meer. 
Zo ook beschadigen mensen als we ze nu maar even 
snel ongeveer op hun plaats duwen in de maatschap-
pij. 
Zelf voel ik mij soms een stukje lucht dat in het gazon 
verwerkt is, overduidelijk dat het verkeerd verpuz-
zeld zit, toch? 
Maar dat is helemaal niet zo duidelijk, want ik pro-
beer mij aan te passen. Ik ben fletser geworden, wat 

vergeeld en daardoor lijk ik al bijna groen, er moest wel wat verwringen en flink bijgeschaafd 
worden, dus nu lijkt het best te passen.  
Ik ben echt (een) stuk geworden.  
Hoe dat aanpassen ontstaat wil ik met een ander voorbeeld proberen te verduidelijken. 
 
Je herkent het misschien van vroeger, fotootjes van het gezin aan de muur. 
Vader en moeder naast elkaar, boven aan en daaronder in iets kleinere lijstjes de kinderen en 
de jongste onderaan. 
Als een foto niet goed past komt de rand van het lijstje over een deel van de foto heen en vaak 
wordt er een deel van de foto afgeknipt.  
Zo gaat het ook wanneer je je aanpast aan het beeld van het gezin of de maatschappij. 
Als de ouders het samen oneens zijn vormen ze hopelijk toch één lijn. 
Beide doen wat water bij de wijn en volgen daarna rechtlijnig de gulden middenweg. 
Als kind moet je die gulden middenweg ook volgen, hoewel je al ziet dat beide ouders het er 
niet helemaal mee eens zijn. 
Je past je aan, aan de groep waartoe je wil behoren en daarmee verlies je een stukje van jezelf. 
Er worden stukjes van je afgeknipt of zij raken verstopt achter de fotolijst. 
Als je later uit dat kader stapt blijkt dat je veel meer bent dan anderen altijd van je gezien 
hebben. 
Echter ontbreekt er dan wel een foto uit het rijtje want daar pas je niet meer tussen. 
 
Hoeveel gemakkelijker zou het zijn als de fotolijstjes vroeger aangepast waren aan de vorm van 
de persoon die er in moest? 
In plaats van de persoon aan te passen aan het lijstje. 
Het is tijd om te stoppen, te verwachten dat onze kinderen zich aanpassen aan onze vreemde, 
dwaze gewoontes en regels. 
Laat ze alsjeblieft zichzelf zijn, er zijn al anderen genoeg.  

Kinderen zijn nodig op hun eigen specifieke plaats om zo tot een harmonieuze samenle-
ving te komen! 

Laten we daarom onze kinderen liefdevol begeleiden en leren dat ze een vrije wil hebben en 
daar zelf verantwoordelijk voor zijn.  
Zo kunnen ze hun eigen levenslessen leren.  
Uiteraard hoort daar toch ook een duidelijk kader omheen zodat ze veilig kunnen experimente-
ren. 
Dit kader vat ik samen als: 

Wat je denkt, spreekt of doet moet goed zijn voor jezelf maar ook goed zijn voor een 
ander en goed voor de gehele schepping. 
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Dus mijn goede voornemen voor dit jaar is om een goed voorbeeld te zijn en daarom goed voor 
mijzelf te zijn zoals ook voor de ander en voor moeder aarde met alles wat daar op en omheen 
leeft.  
Maar ook om ff het familiekarma op te lossen, dat wil ik niet meer opnieuw doorschuiven naar 
de nieuwe generatie; die hebben genoeg aan zichzelf. 
 
2018 is een mooi jaar! 
 
Liefs,  
 
Arie 

 
 

  
 

Permacultuur in het dagelijks leven 
Ishi Crosby is al geruime tijd verbonden aan de Studiegroep Exmorra, die daar samenkomt in 
Centrum Wilgenhoeve.  
 
Ishi is bij Centrum Wilgenhoeve bezig met de bouw van een Aardehuis (een nul-energie en CO2-
neutraal huis) en de aanleg en verdere ontwikkeling van de Permacultuurtuin.  
Ook geeft hij trainingen over het praktische gebruik van archetypen en mythologie voor het da-
gelijks leven. Hij heeft jarenlange ervaring met de ‘Open Space’-methode.  
Open Space is een zeer efficiënte manier om problemen in groepen op te lossen en tot besluit-
vorming te komen. Open Space sluit helemaal aan bij de drie ethische principes van Permacul-
tuur: zorg voor de Aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. 
Toen hij eens in contact kwam met de deelnemers aan de Studiegroep, raakte hij zo enthou-
siast, dat hij niet alleen wilde meedoen, maar ook spontaan aanbood om zijn kennis over Per-
macultuur te delen met de aanwezigen.  
 
Inmiddels is hij uit de groep niet meer weg te denken.  
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door Ishi Crosby  
 
Permacultuur is samenwerken met de natuur om een betere we-
reld voor ons allemaal te maken.  
Als we de natuur observeren zien we dat een systeem van actieve 
principes aan het werk is.  
Permacultuur gebruikt deze principes om geïntegreerde systemen 
te ontwikkelen, die ons op efficiënte wijze voorzien in de behoefte 
aan voedsel en energie. Door Permacultuur kunnen wij de kwali-
teit en productiviteit van onze voedselproductie, individuele le-

vens, samenleving en omgeving verbeteren. 
 
1e dag: 

• Basis ontwerpen voor Permacultuur tuin  

• Functies van een tuin 

• Basis bodemkennis en natuurlijke bemesting 

• Compost systemen, wormen, mest en werken met micro-or-
ganismen 

• Plant kennis 
 
2e dag: 

• Planten voor in de Permacultuur tuin 

• ‘Metgezellen’ (hoe planten elkaar kunnen ondersteunen en beschermen) 

• Natuurlijk plaagbeheer 

• Nuttige planten voor in de Permacultuur tuin 
 
3e dag: 

• Bomen en struiken, in en rond de tuin 

• “Agroforestry” systemen (zoals Voedselbos) 

• Kweek je eigen brandstof 

• Fruit- en notenbomen 

• Plaag en ziekte preventie voor fruitbomen 
 
4e dag: 

• Kruiden en geneeskrachtige planten in de tuin 

• Wilde planten als voedselbron 

• Voedselproductie binnenshuis 

• Planten die de lucht zuiveren binnenshuis 

• Planten voor een doorlopende oogst en voor winter oogst 
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Ishi Crosby is een Permacultuur Ontwerper en Docent 

met meer dan 25 jaar ervaring in binnen en buitenland.  
Hij is mede oprichter van de Permacultuurschool en 
heeft zich gespecialiseerd in het neerzetten van klein 
tot middelgrote voedseltuinen op het platteland, stads-
rand en binnenstad.  
 
Permacultuur Agroforestry is zijn huidige passie.  
Hij werkt vanuit een geïntegreerde benadering die 
vooral praktijkgericht is. 

 

Praktische informatie: 
Data:   zondag 18 maart 2018        
  zondag 15 april 2018         
  zondag 13 mei 2018         
  zondag 10 juni 2018 
 
Tijd:   10 uur tot 17 uur (inloop vanaf 09.30uur) 
 
 

Opgave:  info@katsina.nl                                                                                                                      
Prijs:   € 190,00 voor 4 dagen, zelf lunch meebrengen 
 
Locatie: Centrum Katsina  

   Grasdijkweg 8       
9798 TC  GARMERWOLDE 

 www.katsina.nl 
 

 

 

Info Permacultuur School Nederland-Vlaanderen: www.permacultuur.eu 
 

 

 
  

mailto:info@katsina.nl
http://www.katsina.nl/
http://www.permacultuur.eu/
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Permacultuur is samenwerken met de natuur om een betere wereld voor ons 
allemaal te maken. Als we de natuur observeren zien we dat een systeem van 
actieve principes aan het werk is.  
Permacultuur gebruikt deze principes om geïntegreerde systemen te ontwik-
kelen die voor onze behoeften aan voedsel, energie en gemeenschap zorgen, 
op een gezonde en efficiënte wijze. Door Permacultuur kunnen we de kwaliteit 
en productiviteit van onze voedselproductie, individuele levens, samenleven en 
onze omgeving verbeteren. 
 

De Ethische principes van Permacultuur 
Zorg voor de Aarde het ondersteunen van de ecosystemen van de aarde om gezond en pro-

ductief te blijven en te herstellen waar het nodig is.  
Zorg voor de Mens onderzoek van en naar hulpbronnen en systemen voor een goede le-

venskwaliteit voor alle mensen op aarde 
Eerlijk Delen  eerlijk delen van oogst, toegang naar hulpbronnen, opvoeding en mo-

gelijkheden onder de mensheid. Het eerlijk delen tussen mens en aarde. 
 

De Permacultuur opleiding is zo ontworpen dat men volledig onderlegd wordt in alle aspecten 
van Permacultuur. Gedurende de jaaropleiding wordt  er niet alleen een degelijke basis in 
Permacultuur ontwerp gegeven, er is tevens gelegenheid om ervaring op te doen met de prak-
tijk van Permacultuur op verschillende reeds bestande projecten en tuinen. 
Na het afsluiting van de opleiding zou je elk stuk grond in een Permacultuur project moeten 
kunnen veranderen.  
 

 
 

Wat houdt de opleiding in? 

• Ecologisch ontwerp, principes en technieken 

• Werken met water 

• Natuurlijke bodem verbetering 

• Klimaat en microklimaat 

• Ecologische voedsel productie 

• Bomen en bos in de Permacultuur, Agroforestry 

• Ecologische bouwen: bijvoorbeeld strobaal-huizen, cob, leem, aardehuizen, enz. 
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• Constructie en onderhoud van biologische waterzui-
veringssystemen, b.v. Living machine 

• Micro-organismen voor ontgiften en opbouw van de 
bodem 

• Sociale Permacultuur en gemeenschapsvorming 

• Lokale ruilsystemen, bijvoorbeeld LETS (Local Eco-
nomy Trading System) 

• Een inkomen uit Permacultuur halen 

• Ontwerp je eigen leven, Permacultuur technieken 
voor persoonlijke groei 
 

Er wordt veel belang gehecht aan het opdoen van praktijkervaring 

• Er zullen kleinere ontwerpteams gevormd worden die een eigen project opzetten en 
beheren tijdens de  jaartraining 

• Elke maand kun je deelnemen aan een supervisie groep en het maken van een 
groepsontwerp. 
 

Voor wie is de opleiding geschikt? 
De Permacultuur jaaropleiding is ontworpen voor iedereen die Permacultuur ontwerp vaar-
digheden wil leren en praktische ervaring op wil doen. 

• voor mensen die interesse hebben in Permacultuur en meer over willen weten 

• voor mensen die al een Permacultuur cursus hebben gevolgd en meer verdieping en 
praktische ervaring willen opdoen 

• voor mensen die bewust zijn van de problemen die er in onze samenleving zijn en die 
praktische manieren zoeken om een deel van de oplossing te zijn 

• voor mensen die bezig zijn in ecologische landbouw en tuinieren 

• onderwijzers en groepsleiders die deze kennis willen leren en doorgeven 

• voor mensen die werkgemeenschapen, ecodorpen, enz. willen opbouwen 

• voor mensen die uitdagingen hebben in het persoonlijke economie en Permacultuur 
kunnen gebruiken om juist dit aspect van hun levensstijl te verbeteren 

Voorgaande kennis en ervaring in ecologisch ontwerpen, tuinieren of landbouw is nuttig, 

maar niet noodzakelijk om de opleiding te volgen. 
 

Ishi Crosby is een Permacultuur Ontwerper en Docent met meer dan 25 
jaar ervaring in binnen en buitenland. Hij is mede oprichter van de Perma-
cultuurschool en heeft zich gespecialiseerd in het neerzetten van klein tot 
middel grote voedsel tuinen op het platteland, stadsrand en binnen stad. 
Permacultuur Agroforestry is zijn huidige passie. Hij werkt vanuit een geïn-
tegreerde benadering die vooral praktijk gericht is. 

 

Plaats Opleiding Centrum Katsina, Garmerwolde (nabij stad Groningen)  
 

Info  Data en prijzen: zie website permacultuurschool Nederland 
   opleiding bestaat uit 9 blokken van 2 dagen 
 
Opgave via de site van de Permacultuurschool Nederland  
www.permacultuur.eu 
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Personen met een passie gezocht! 
Het moet er toch eens van komen… 
Project7-blad omzetten in een Stichting… 
 
Dus… wij zoeken enthousiastelingen die een passie hebben voor puur natuur, zin hebben di-
verse zaken samen met een groep van de grond te tillen en dezelfde mening hebben als zij na-
melijk dat we oude kennis niet verloren mogen laten gaan maar moeten doorgeven aan hen die 
daar open voor staan, aan de jeugd en middels mooie projecten die van de grond getild gaan 
worden. 
 

Het doel is o.a.: 
Meer studiegroepen, omdat inmiddels is gebleken dat deze vorm van samen kennis delen niet 
zonder succes is. 
Deze groepen draaien op een vaste locatie en delen van alles met elkaar van Permacultuur tot 
eetbare ‘wilde’ groenten en kruiden, van zelf natuurlijke producten maken tot kokkerellen, 
van… van alles en nog tot van alles en nog wat als het maar past binnen de opzet van deze 
groepen. Lezingen over de farmacie, het bankensysteem en andere informerende zaken horen 
bij de lezingenlocaties thuis en niet bij de studiegroepen. 
Zo ook studiegroepen gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen onder de naam 
‘Wandelende studiegroepen’. 
Alle groepen draaien minimaal zesmaal per jaar en er mogen er dus veel meer bijkomen. 
 
We zien dus graag iemand die zich binnen het bestuur gaat opwerpen zich bezig te houden met 
het uitbreiden van deze groepen en het begeleiden daarvan. 
Begeleiden is contact houden en iemand de eerste keer erbij laten zijn, laten helpen met de 
middag invullen en samen een start maken voor de volgende middagen maar daarna komen de 
ideeën uit de aanwezigen van de groepen. 
 

GVL – Gezond Verstand Lezingen 
Er mag iemand in het bestuur komen die zich wil bezighouden met ‘hoe meer locaties’ te laten 
ontstaan, wellicht anders dan de huidige vorm, maar lezingen mogen op de agenda blijven ver-
schijnen. 
 
Mooie initiatieven ondersteunen zoals voedselbossen, eetbare tuinen en wellicht andere pro-
jecten passend bij Project7-blad. 
 
Het idee is om een bestuur te vormen verspreid over het land zodat de geluiden ook uit ver-
schillende regio’s komen. 
Op gezette tijden vergaderen kan via skype dus het is geen obstakel als er personen uit Lim-
burg en Friesland en overal daartussen mee willen doen. 
 

We zoeken: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Plus vier leden. 
Deze leden kunnen ieder een eigen taak op zich nemen. 
Drie van de vijf leden zijn in principe al gevonden, onder andere ikzelf; ik wil wel deelnemen 
binnen het bestuur maar niet als voorzitster. 
En we hebben iemand die als wildplukker fungeert dus die tak is al enigszins afgedekt, naast 
dat ik ook daar mijn aandeel in zal bijdragen. 
Zelf zie ik mij meer als overkoepelend mee kijker, meedenker, hier en daar ‘opduikend’, maar 
vooral creatief in actie blijvend, een paar groepen blijven draaien en blij zijn dat alles door-
draait en door meerderen gedragen gaat worden. 
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Naast het bestuur zullen er een aantal taken aan anderen overgedragen worden waarvoor zij 
beloond gaan worden, dus er komen een aantal vacatures in de nabije toekomst. 

• Denk aan website onderhouden, aanvullen, wellicht veranderen. 

• Nieuwsbrief maken. 

• En dat wat er zich gaat ontvouwen gaandeweg de komende maanden. 
 
We zijn op dit moment begonnen met het aanschrijven van diverse notarissen want de onder-
linge verschillen in de kosten voor het passeren van de statuten zijn van dien aard dat het even 
slim is een aantal offertes op te vragen. 
We hebben zelf ervaring met het oprichten van een Stichting omdat we dat in het verleden al 
hebben gedaan met Gezondverstandavonden.nl die we in het najaar van 2015 hebben overge-
dragen. 
 
Wie het idee heeft dat hij of zij past binnen het bestuur van Project7-blad mag via een mail 
zijn of haar motivatie uitleggen. 
Waarom denk jij dat je geschikt bent? 
Wie het idee heeft één van de drie genoemde functies te willen vervullen mag dat ook meteen 
kenbaar maken, alhoewel de voorzitter door het bestuur gekozen dient te worden. 
 
Denk jij dat je actief een mooie rol kunt vervullen binnen Project7-blad? 
Dan daag ik je uit deze te verwoorden: anneke@project7-blad.nl 
 

Wij zijn benieuwd! 😊 

Samen zaaien, samen oogsten! 
 

 
 

Informatie over een doorlopend inkomen 
In ons land zijn diverse groeperingen actief op het gebied van Basisinkomen, een heel andere 
bank (De Blije B) en een andere, veel eerlijker zorgverzekering (GezondheidsCoöperatief Neder-
land). 

Vertegenwoordigers van deze organisa-
ties verzorgen hier op veel verschil-
lende locaties lezingen over. Er is dui-
delijk behoefte aan andere wegen om 
diensten, goederen en/of tijd, vrije 
tijd, te ruilen met… Ja met wat eigen-
lijk? 
 
Wij kennen al langer een aantal perso-
nen die eind 2017 met een mooi initia-
tief bij ons aanklopten. Zij deelden in-
formatie met ons, waar wij heel blij 
mee zijn. Het gaat over het opbouwen 
van een - noem het als vergelijking met 
een basisinkomen - een vast (doorlo-
pend) 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 stu-
dieschuld opbouwt? 

• Wie wil goede doelen ondersteunen? 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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• 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 aan-
gehaakt 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 ge-
voel 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 gelijkge-
stemden, en dat 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… 
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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 onder-
tussen 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! 
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: anneke@project7-blad.nl. 
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 
 
Agenda van lezingen:  

http://www.project7-blad.nl/page59.html  
 
 

 
 

 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/page59.html
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Tweelingmanifestatie – verslag van een GVL-middag 
Onlangs is Jan Hofstra, natuurgeneeskundig therapeut, bij de Gezond Verstand Loca-
tie Sneek geweest voor een lezing over het onderwerp tweelingmanifestatie ook wel 
lost twin of Vanishing Twin Syndrome genoemd.  
 

 
10% van de zwangerschappen begint als tweeling, 1 % van de zwangerschappen wordt ook 
daadwerkelijk als tweeling geboren. In de overige gevallen overlijdt één van de tweeling vroe-
ger of later in de baarmoeder. 
Tijdens de zwangerschap doet een embryo al ervaringen op, hoort geluid, kan vanaf 28 weken 
zien of je in het licht of in het donker bent, ervaart stress bij de moeder, voelt emoties als er 
iets gebeurt. 
Zo ervaart een embryo ook het overlijden van een tweelingbroertje of -zusje in de baarmoeder 
doordat het de ander minder tot niet meer voelt bewegen.  
Dit kan een diep emotioneel verlies zijn voor de achterblijvende tweelinghelft waarvan hij of 
zij zich later helemaal niet bewust is, met gevoelens van eenzaamheid, onverklaarbaar schuld-
gevoel en onvervulbaar verlangen. 
 
Een paar kenmerken van de overblijvende tweelinghelft: 

• In emoties kun je vaak ‘over the top’ reageren, je leeft vaak in uitersten of je bent 
totaal van emoties afgesneden.  

• Je kunt heel gemakkelijk allerhande projecten opstarten, ideeën genoeg, afmaken is 
een andere zaak. 

• Een tafeltje met twee stoelen is mooier dan met één of drie stoelen. 

• Je bent hoog gevoelig. 

• Je hebt vaak twee contrasterende kanten in je persoonlijkheid. Soms bijvoorbeeld heel 
erg verlegen en in andere situaties heel erg op de voorgrond. 

• Je hebt een natuurlijke empathie. 

• Je voelt je verloren, je mist iets en bent je hele leven naar zoek op iets. 
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• Je innerlijke saboteur is je beste vriend, je komt hem vaak tegen. Je bent er heel erg 
kwaad op, maar gebruikt hem om bijvoorbeeld je zin te krijgen. 

• Als kind had je ingebeelde speelkameraden. 

• Je hebt vaak aanvallen van plotselinge lage eigenwaarde terwijl je weet dat je heel veel 
kwaliteiten hebt. 

• Geen relatie aan kunnen gaan, last van bindingsangst en verlatingsangst. 
 
Jan heeft zich verdiept in het onderwerp omdat hij nogal eens een klant in zijn praktijk krijgt 
die één van een achtergebleven tweelinghelft bleek te zijn.  
Klachten die hij zoal tegen komt uiten zich vaak in een stofwisselingsstoornis, een hormonale 
stoornis, een immuunstoornis of een combinatie hiervan. 
Moeders (en dit probleem kan in een aantal generaties worden doorgegeven) hebben vaak 
een dubbele eisprong, langere menstruatie, menstruatieklachten, miskramen, buitenbaar-
moederlijke zwangerschap.  
De geboorte verloopt vaak niet soepel.  
Ook zijn er vaak problemen met borstvoeding, kans op postnatale depressie en een huilbaby. 
Een kenmerk is ook dat men goed is in ‘vasthouden’.  
Vasthouden van bijvoorbeeld gewicht (vocht en vet), obstipatie, emoties, personen en mate-
riaal. Dwangmatig (drukke) gedachten, lage rugklachten, scoliose, hernia, darmklachten zoals: 
spastische darmen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa.  
Het kan ook ADHD en PDD-NOS veroorzaken.  
Hoog zitten in ademhaling. Ook ivf-kinderen kunnen hiermee te maken hebben.  
 
De overleden tweelinghelft wordt als dit vroeg in de zwangerschap plaatsvindt meestal geab-
sorbeerd door de placenta en af en toe vergroeit een deel met de overlevende tweelinghelft. 
Dit wordt later nog wel eens zichtbaar tijdens een operatie en er weefsel met haar en bijvoor-
beeld tanden wordt gevonden.  
Soms zijn er grotere of kleinere bloedingen tijdens de zwangerschap en soms ziet men na de 
geboorte een dubbele placenta.  
 
 Tweelingmanifestatie, het is een bijzonder fenomeen waar in de reguliere zorg geen aandacht 
voor is, maar wel de nodige problemen kan geven.  
 
Er is nog veel meer over te vertellen. Ik verwijs graag nog naar een 
goed boek dat hierover geschreven is: 
‘Het drama in de moederschoot’ met als ondertitel ‘De verloren 
tweelinghelft’ door Alfred R. en Bettina Austermann.  
 

Barbera E. Smit 
(mede) locatiehoudster Sneek 
 
Boekinfo: 
Uitgever: Uitgeverij Akasha 
Nederlandstalig 286 pagina's 
ISBN: 9789077247679  
april 2008 
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Graag vraag ik uw aandacht, voor een  probleem dat in zijn algemeenheid landelijk 
speelt, maar nu specifiek in onze naaste omgeving. 
 

Men wil een Mega stal naast onze woonboerderij plaatsen!  
 
Een situatie die overal op het platte land in Nederland kan voor komen.  
Massaal stoppen kleine agrarische bedrijven en er verschijnen grote, meer op industrie lij-
kende, mega bedrijven. Intensieve veehouderij heet het dan.  
Dit geeft diverse problemen. Niet alleen wordt het platte land hierdoor ontsierd, duizenden 
dieren bij elkaar geven ook grote gezondheidsrisico’s voor dieren èn mensen. Voor deze proble-
men dient nog een oplossing te worden gevonden.  
Oplossingen voor problemen die al jaren spelen zijn niet altijd leuk maar deze tijd vraagt om 
veranderingen en aanpak om het voor ons allemaal in de toekomst leefbaar te houden, zodat 
we allemaal een plekje op moeder aarde mogen bewonen waar het leefbaar is voor iedereen, 
mens en dier. 
 
Voor wat betreft oude vervallen stallen, die al jaren leeg liggen, behoudt onze gemeente Ne-
derweert zich het recht voor om de vergunningen die daar op zitten in stand te houden.  
Zij maken zich enkel zorgen over een eventuele verpaupering van het platte land, door de 
leegkomende agrarische gebouwen. 
Er is een WABO wet waarmee gemeenten niet meer gebruikte vergunningen kunnen intrekken, 
maar dat gebeurt hier niet. W 
e wonen in een landelijk gebied waar kalkoenenboeren wethouder zijn. U begrijpt het wel…. 
 
In november 2010 is de stal naast ons huis in het landelijke nieuws geweest omdat daar honder-
den dode varkens werden gevonden, van de honger omgekomen. Over hoe dit ontstaan is zal ik 
hier verder niet in gaan.  
Maar voor deze stallen, waar sindsdien nooit meer iets aan gedaan is, ligt nu een vergunnings-
aanvraag voor de opfok van 1950 geiten, uitgaande van de oude vergunning voor honderden 
varkens!  
Geen 2000 geiten want dan heet het een MEGA stal en zijn er andere regeltjes van toepassing, 
dus ze hebben er 1950 van gemaakt!? Dat kan allemaal in Nederland! 
Wij als omwonende burgers worden hierover niet geïnformeerd, mogen dit per toeval ontdek-
ken. 
 
Waar je vroeger bij de gemeente alle bouwactiviteiten, vergunningen e.d. gemakkelijk kon vin-
den, zoek je je nu onnozel en zou je de moed opgeven om het boven tafel te krijgen.  
Hoe kan het beleid in Limburg zoveel anders zijn dan in Brabant en Gelderland waar men grote 
MEGA stallen geen vergunning meer geeft.  
In Limburg komen steeds meer Brabanders dit soort stallen bouwen omdat het beleid dat hier 
nog toestaat.  
De burger kan protesteren wat hij wil… hij trekt aan het kortste eind, loopt diverse gezond-
heidsrisico’s, het woongenot gaat achteruit en je ziet ook nog je woning flink in waarde dalen. 
Limburg en Brabant zijn altijd vooral agrarisch gebied geweest, maar met dit soort MEGA stal-
len is het niet meer agrarisch te noemen, het zijn grote massa dieren fabrieken, agro-industrie.  
 
Mogen we stilaan ook bij deze arme dieren rekening houden? Die in hun korte leven nog geen 
daglicht te zien krijgen, alleen als ze de vrachtwagen opgaan naar het slachthuis.  
Uitloopkippen zijn geweldig heb ik jaren gedacht tot er duizenden zo goed als in mijn voortuin 
zaten.  
Wat dit aan (fijn)stof teweeg brengt heb ik mij nooit kunnen bedenken.  
Ons leefklimaat krijgt het steeds zwaarder te verduren.  
Het is tijd voor bezinning en een andere aanpak. 
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Bron: Carto / RTL Nieuws 
 
Als u gaat zoeken naar fijnstof in Nederland dan zitten wij in het meest ernstige gebied, schijn-
baar is dit geen reden om nee te zeggen tegen nog meer uitbreiding. Een dier vervuilt nooit 
zijn eigen nest, een mens doet niets anders lijkt het. 
U kunt zich voorstellen wat dat betekent voor onze gezondheid. Recente rapporten uit 2016 en 
vervolgstudies uit 2017 van RIVM en Universiteiten wijzen uit dat er in de omgeving van inten-
sieve veehouderij veel meer gezondheidsproblemen bestaan bij de omwonenden van 1,5 tot 2 
kilometer afstand van de bedrijven. De GGD adviseert om geen bewoning toe te staan in een 
straal van 2 kilometer om de bedrijven (september 2017). 
 
De plaatselijke bestuurders lijken zich echter niet druk te maken om de gezondheid van hun 
inwoners. Wij wonen namelijk ongeveer 1 kilometer van het centrum van het dorp. Binnen een 
straal van 2 kilometer van de nieuwe mega stal ligt bijna het gehele dorp met meerdere scho-
len…..  
Mijn moeder die afgelopen week met longproblemen in het ziekenhuis in Weert was, werd ge-
vraagd of ze bij een veehouderij in de buurt woonde… men is hiermee dus bekend?  
Véél meer longproblemen in de buurt van… 
Op de radio hoorde ik onlangs zeggen dat het niet de vraag is of er een nieuwe epidemie komt 
die van dier naar mens overgaat. De vraag is alleen wanneer gaat het gebeuren.  
Triest dat men niet nu wil handelen om dit te voorkomen. 
Maar ja, pas als het kalf verdronken is..... 
 
Wilt u ons geluid ondersteunen dan vinden wij het geweldig als u onderstaande petitie zou wil-
len ondertekenen: 
https://petities.nl/petitions/geen-mega-geitenstal-in-directe-omgeving-van-de-bebouwde-
kom-nederweert?locale=nl  

https://petities.nl/petitions/geen-mega-geitenstal-in-directe-omgeving-van-de-bebouwde-kom-nederweert?locale=nl
https://petities.nl/petitions/geen-mega-geitenstal-in-directe-omgeving-van-de-bebouwde-kom-nederweert?locale=nl
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Geiten verhogen kans op longontsteking 
HELMOND/DEURNE - Wetenschappers rekenden een jaar lang alle gegevens over de gezond-
heidseffecten van de veehouderij door.  Eerdere conclusies blijven overeind. Sterker nog, 
ze zijn harder onderbouwd.  
Arnold Mandemaker 19-06-17, 19:42  
 
Omwonenden van stallen voor varkens, kippen én geiten hebben vaker longontstekingen dan 
gemiddeld. Van de 1.650 ziektegevallen per 100.000 mensen zijn er ruim tweehonderd te ver-
binden met stallen binnen een straal van een kilometer. Dat is ruim zeven procent meer ziek-
tegevallen.  
Dat blijkt uit een nadere doorrekening van gegevens die tussen 2014 en 2016 zijn verzameld. 
Toen werd onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het  onder-
zoek Veehouderij en Gezondheid (VOG) in Oost-Brabant en Noord-Limburg gehouden. Dat was 
de grootste veldstudie op dit gebied ter wereld, uitgevoerd in de meest veedichte regio van 
Nederland. 
De analyse, waar een jaar aan is gewerkt, bevestigt en onderbouwt de eerder vrijgegeven uit-
komsten. De wetenschappers keken onder meer naar verzamelde luchtmonsters en de medi-
sche gegevens van ruim honderdduizend inwoners in het  gebied.  
 
Geitenhouderijen 
Opmerkelijk is dat nu ook negatieve gezondheidseffecten van geitenhouderijen zijn vastge-
steld. Bij de presentatie van het rapport in de zomer van 2016 konden de onderzoekers daar-
over nog niets zeggen. Omwonenden vroegen er tijdens informatiesessies nadrukkelijk naar 
vanwege de onrust veroorzaakt door de uitbraak van Q-koorts tussen 2007 en 2011. Nu blijkt 
dat omwonenden van geitenhouderijen in een cirkel van een kilometer 5,4 procent meer kans 
hebben op longontsteking dan gemiddeld. Dat zijn 89 gevallen per 100.000 mensen. 
Het gezondheidsrisico zit vooral in de uitstoot van fijnstof uit stallen. Deze minuscule deeltjes 
binden zich met ammoniak en micro-organismen, zoals virussen of dierlijke cellen Dat kan long-
problemen veroorzaken. Tijdens de uitbraak van Q-koorts bleek fijnstof ook het 'vervoermiddel' 
voor de bacterie die deze ziekte veroorzaakt. De bacterie zat in nageboorten van zwangere 
geiten. 
 
Mest en stro 
Tijdens de uitbraak van Q-koorts bleek dat vooral geitenhouderijen met potstallen een risico 
vormen. In dit type stal verdwijnt mest niet in gierkelders maar blijft op de vloer liggen, ver-
mengd met stro. Periodiek wordt die massa weggehaald en over land uitgereden. 
Tijdens de Q-koorts bleek dat de bacterie langdurig kan overleven in het mengsel van mest en 
stro. Niet alleen direct omwonenden werden besmet, maar ook toevallige passanten. De uit-
braak van Q-koorts heeft zeker 74 mensen het leven gekost. 
De fijnstof werd alleen aangetroffen op locaties met stallen, niet op andere plaatsen. Daarmee 
is definitief een veelgehoorde claim uit de agrarische sector weerlegd dat de fijnstof afkomstig 
zou zijn van andere bronnen, zoals snelwegen of het Duitse Ruhrgebied. 

 

Plan megageitenstal gevaar voor volksgezondheid 
Den Haag 
Het plan om een megastal voor 2000 melkgeiten te bouwen in Mijnsheerenland is een bedrei-
ging voor de volksgezondheid. 
 
De provincie zou de komst van zo’n stal daarom moeten verbieden. Dat stelt de Partij voor de 
Dieren in Zuid-Holland. Ook de omwonenden hebben zich met een petitie tegen de bouw van 
de megageitenstal gekeerd. 
Een melkgeitenhouder is van plan om een stal voor 2000 geiten te bouwen aan de Provinciale 
weg N217 in Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas.  
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Deze megastal komt op korte afstand te staan van onder andere een kinderdagverblijf (op ca. 
300 meter), een recreatieoord op zo’n 400 meter, een naastgelegen hockeyclub, een voetbal-
vereniging op 700 meter, basisscholen, een multifunctioneel dorpscentrum in aanbouw en een 
snel uitbreidende woonwijk. 
 
Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat be-
woners rondom pluimveebedrijven en geitenhouderijen meer kans hebben op klachten aan de 
luchtwegen, zoals longontstekingen. Het aantal extra gevallen van longontsteking dat kan wor-
den toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven is over de jaren 2009 - 2013 ge-
middeld ongeveer 89 patiënten per 100.000 mensen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 5,4 
procent extra patiënten. Ook lopen zij het risico op Q-koorts. Kinderen en ouderen lopen een 
nog groter risico, zo concludeert het RIVM. 
 
Een vervolgonderzoek heeft bevestigd dat mensen met de longziekte COPD, die in de buurt van 
veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand 
van veehouderijen wonen.  
Uit metingen in de woonomgeving blijkt bovendien dat de concentratie endotoxinen in de lucht 
toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen 
in een gebied groter wordt. Endotoxinen zijn kleine onderdelen van micro-organismen die 
luchtwegirritatie en ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. 
 
Deze feiten zijn voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen 
aan Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich onder meer af of de provincie op de hoogte is 
van de plannen voor een megageitenstal en of zo’n melkgeitenhouderij wel in overeenstem-
ming is met de provinciale regelgeving.  
Uit oogpunt van volksgezondheid zou de provincie er bij de gemeente Binnenmaas op moeten 
aandringen de bouw van de megastal tegen te houden, ook al omdat die komt te staan in de 
nabije omgeving van onder meer woningen, scholen en sportclubs. 
 
De partij wijst er verder op dat omwonenden inmiddels een petitie zijn begonnen tegen de 
komst van de megageitenstal. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren 
in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De provincie zou met hen in gesprek moeten gaan 
en aangeven of er nog mogelijkheden zijn om de komst van de geitenstal te voorkomen. Ik vind 
dat het provinciebestuur, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, zelfs alles in het werk 
moeten stellen om de komst van de melkgeitenhouderij in Mijnsherenland te voorkomen’. 

 

Advies GGD:  
Geen bewoning in twee kilometer rond geitenhouderij 
EINDHOVEN - Rond een geitenhouderij moet een cirkel van twee kilometer vrij zijn van be-
woning. Dat adviseren de Brabantse GGD'en in een reactie op het tweede rapport over vee-
houderij en gezondheid van het RIVM.  
Arnold Mandemaker 15-09-17, 12:00  
 
Omwonenden van geitenhouderijen hebben volgens dit rapport een verhoogde kans op longont-
steking. Dat risico werd het eerste RIVM-rapport al beschreven voor pluimveehouderijen. 
 
De Brabantse GGD'en vinden dat gemeenten bij het verstrekken van vergunningen aan veehou-
ders de aangetoonde effecten op de gezondheid van omwonenden in aanmerking moeten ne-
men. De cirkel van twee kilometer rond geitenhouderijen noemen de GGD'en een 'kritische' af-
stand.  
De GGD'en noemen de verhoogde kans op longontstekingen voor omwonenden van geitenhoude-
rijen 'zorgelijk', vooral omdat de oorzaak nog niet bekend is.  
Het advies voor een onbebouwde cirkel van twee kilometer rond geitenhouderijen moet 
daarom gelden tot er meer duidelijkheid is.  
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Uitstoot verminderen  
Voor pluimveebedrijven blijft het advies van de GGD'en staan om de uitstoot van fijnstof zoveel 
mogelijk te verminderen.  
De stallen zouden moeten voldoen aan de normen die zijn gesteld in het Rijksbesluit 'emissie-
arme huisvesting'.  
Het kabinet heeft deze zomer in een brief aan de Tweede Kamer verscherping van deze nor-
men aangekondigd.  
De Brabantse GGD'en ondersteunen deze aanscherping omdat dit het risico op longontstekingen 
vermindert.  
Voor Provinciale Staten van Noord-Brabant waren de RIVM-rapporten over de gezondheidseffec-
ten van veehouderijen mede aanleiding om de regels voor vestiging of uitbreiding van veehou-
derijen aan te scherpen.  
Voor geitenhouders geldt nu een bouwstop.  
Ook de provincie Gelderland heeft eind augustus ook een bouwstop voor geitenhouderijen afge-
kondigd. 

 
 

Spiegelbeeld - Anneke Bleeker 
 
Spiegelbeeld is een onafhankelijk tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en 
vaste rubrieken publiceert over bewustwording, gezondheid, maatschappij en wetenschap. 

 
Het blad verschijnt 11x per jaar en wordt verspreid 

over Nederland en België.  

Een los nummer kost in de winkel € 6,25. De prijs van 

een jaarabonnement bedraagt € 60,00 en een proef-

abonnement à 3 stuks € 15,00. 

Iedere maand schrijf ik een column in dit mooie tijd-

schrift. Of eigenlijk… ik deel een recept waarin eetbare 

‘wilde’ groenten en kruiden zijn verwerkt die op dat 

moment in de natuur verkrijgbaar zijn. 

Ook in de tegenwoordige winters, waarin nauwelijks 

sprake is van sneeuw en vorst, kun je steeds van alles 

‘scoren’. 

Wij hebben recentelijk alweer de mooiste brandnetels, 

speenkruidblad, kleefkruid, veldkers en nog meer vita-

minebommetjes gebruikt. 

Ook via Spiegelbeeld proberen we mensen te inspireren 

om hun maaltijd aan te vullen met ‘wilde’ gewassen. 

Daarnaast staan er bijzonder interessante artikelen in 

dit blad, dat tien keer per jaar verschijnt.  

Deze maand een SPECIAL: Dementie anders beke-

ken… 

Het begint met geheugenproblemen. Dingen vergeten. Het regelen van geldzaken wordt lastig. 

Koffiezetten of eten klaarmaken zijn gecompliceerde taken geworden. Dezelfde vraag alsmaar 

opnieuw stellen. De tv veel aan. Het aantal uren slaap neemt toe. Het verleden als heden bele-

ven. Iedereen kent zelf, of via een ander, wel iemand die aan dementie lijdt... Diverse auteurs 

laten hun licht hierover schijnen. Mogelijk dat hun gezichtspunten het verdriet dat met demen-

tie gepaard gaat iets kan verzachten. 
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Leven op reis (13) 
Door Cynthia van Asten 

 
Mij zul je niet horen klagen hoor!  
Ik weiger ronduit om erover te klagen, het is gewoon heer-
lijk warm…. Pffff.  
Ik schrijf dit in onze stacaravan in Nederland. De pellet ka-
chel staat lekker te stoken en het is 25 gaden binnen. De 
honden liggen met de tong uit de bek op de bank, de meiden 
lezen loom een boekje.  
Hmmm, kachel uit zetten. Binnen een half uur is het weer 
16 graden. 
Oké, dan toch die kachel maar aan laten, op zijn laagste 
stand en vooral genieten van de warmte en het lome hoofd 
wat dat geeft.  
En wat zijn de wandelingen met de honden dan heerlijk ver-
frissend! 
 
Nee, ik klaag echt niet hoor: alles beter dan die ellendige 
11 tot 15 graden die we eind november probeerden vol te 
houden. Het is alleen het andere uiterste van het spectrum…  
Een pellet kachel is een mooie uitvinding. Hij werkt op pel-
lets: in elkaar geperste 
stukjes resthout en is in-
stelbaar.  
In alle opzichten zou het 
beter moeten zijn dan 

een houtkachel.  
Niet alleen qua verbruik en vervuilende uitstoot, maar vooral 
voor wat betreft het regelen van de temperatuur.  
En het is nu ook nog eens extra voordeling door een grote 
subsidie die je op de aanschafwaarde krijgt.  
Nederland moet er namelijk aan gaan wennen om de geliefde 
cv-ketel los te laten.  
Een pellet kachel lijkt me dan inderdaad een hele goede aan-
schaf voor een gemiddelde woning.  
 
Wij gebruiken hem nu als enige verwarming voor de hele sta-
caravan en gebruiken 1 zak van 10 kg pellets (á 3 euro per 
zak) om de hele dag te kunnen verwarmen. In een geïsoleerd 
huis zal dat niet meer zijn, want een stacaravan is misschien 
wel klein, maar is totaal niet geïsoleerd.  
Je moet dus constant blijven stoken om het warm te houden.  
Als je de aanschaf hebt gedaan, zijn de verbruikskosten dus 
laag. Ook de uitstoot is verwaarloosbaar.  
Buiten is niets te ruiken en geen rookuitstoot te zien.  
De pellets worden volledig verbrand en per dag houd je een 
klein handje as over. Dat kan mooi de tuin in! 
 
Wat ik als nadeel zie aan een pellet kachel is het feit dat het 
stroom nodig heeft en op allerlei programma’s draait.  
Ik heb even moeten wennen aan het feit dat we weer een 
stukje elektronica in huis halen, wat kwetsbaar is.  
Zodra de stroom uitvalt, zit je weer zonder verwarming.  
Dat past niet echt in mijn plaatje van zelfvoorzienend zijn, maar is de concessie die ik heb 
moeten maken.  

Boven: De meesjes zijn blij met hun voer 
 

Onder: De huismerel zat alweer te wachten 
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Het voordeel van de elektronica is dat je de warmteafgifte kunt regelen en als je weggaat, zet 
je hem gewoon uit! Helaas is de kachel nog niet zo geavanceerd dat hij als een thermostaat de 
temperatuur constant houdt.  
Hij moet gewoon constant pellets verbranden en als je hem op de laagste stand hebt staan, dan 
blijft ie toch continue branden (wel met steeds maar twee pelletbrokjes tegelijk).  
Raam open en in de middag een uurtje uitzetten. Zo houden we het aangenaam en hadden de 
warme truien lekker in Frankrijk kunnen laten… Maar we klagen niet hoor!  
Warmte is zeker te prefereren boven het zitten onder een wollen deken. Dat heeft zo zijn 
charme, maar na een tijdje word je stram, wil je eigenlijk niet meer onder die deken uitkomen 
en dat komt je humeur ook niet ten goede…. 
 
Maar goed, eigenlijk wilde ik alleen maar zeggen dat we het lekker warm hebben en dat ik ga 
vertellen over de afgelopen maand.  
We hebben een maand in een appartement op de natuurcamping in Nébias gewoond. De camping 
ligt midden in het bos aan de voet van de Pyreneeën. Het is ons erg goed bevallen.  
De rust, de natuur, de rust en de natuur.  
Eigenlijk hebben we niet veel meer gedaan dan rusten en wandelen.  

Christel heeft heel hard gewerkt aan haar kristal kaartenset 
en deze ligt nu bij de uitgever. Ook Lindsay heeft een heel 
stripverhaal getekend over het heelal, we hebben grote doe-
ken gevilt voor aan de slaapkamermuur in de stacaravan, die 
altijd zo nat wordt.  
Het wol mag dat opnemen, dat lijkt me gezonder. 
Ik had nog wat planten meegenomen uit Jacournassy en die 
mocht ik alvast in de groentetuin planten. De aardbeien, ro-
zemarijn en lavendel staan daar nu lekker ingestopt onder 
blaadjes en stro. De daslookknolletjes durfde ik niet aan, die 
heb ik maar mee naar Nederland genomen.  
Ik denk dat de bodem hier beter geschikt is. We hebben 
touwtjes om de planten heen gespannen in de hoop ze te 
beschermen tegen de hongerige herten.  
Later heb ik er nog wat overgebleven kerstversiering aange-
hangen en dan maar hopen dat ze er straks nog staan. On-
danks het fanatieke jagen, blijven er gelukkig genoeg herten 
over. 
 
De camping is Nébias is meer een soort retraite- en thera-
pieoord dan toeristencamping en in de zomermaanden wordt 
deze vooral gedraaid door vrijwilligers die even een tijdje 
uit de maatschappij weg willen of moeten om bij zichzelf te 
komen.  
Deze vrijwilligers maken in het grote hout atelier de mooiste 

meubelen tot zelfs een sauna en prachtige glamping huisjes.  
Zo heeft ook iemand zich over de groente-
tuin ontfermd en er een soort labyrint van 
gemaakt op basis van permacultuur.  
Ik mag me daar de komende lente mee be-
zig houden en daar kijk ik erg naar uit.  
Ik heb nog geen ervaring met permacultuur 
(in de zin van bakken met takken, aarde en 
stro) en ben benieuwd hoe het bevalt.  
 
Ik ben sowieso erg benieuwd hoe het hier 
in de lente en zomer zal zijn en wat er zoal 
te vinden zal zijn aan eetbare planten.  
Ik heb in ieder geval alleen maar bramen gezien, nog geen brandnetel, zevenblad of dovenetels. 
De natuur is echt heel anders dan waar dan ook.  

Prachtige glampinghuisjes... 
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De bomen en blaadjes zijn anders van vorm en samenstelling dus is het nog maar de vraag of dit 
überhaupt eetbaar zal zijn.   
Mocht je dit nu lezen en het een leuke uitdaging vinden om samen met mij en Christel de natuur 
daar te verkennen op eetbare platen, schroom dan niet om contact met me op te nemen!  
Wij zullen je op onze beurt de meest bijzondere plekjes van het Katharengebied laten zien.  
Dat is nog eens een unieke vakantie… 
  
Onze reis terug naar Nederland viel gelijk met de storm hier. We reden zeg maar, achter de 
afgebroken takken aan naar Nederland.  
Wat een water en overstromingen overal, brrr!  
En wat is het hier toch waterkoud…  
 
In Frankrijk kan het natuurlijk ook best koud en nat zijn, maar zo waterkoud als hier…  

Ik weet niet of het op de lijst terecht zal komen 
met dingen waar je trots op bent in Nederland, 
maar het maakt Nederland wel uniek….. 
Dankzij de inspirerende wekelijkse recepten 
van Anneke zijn we hier weer rond gaan zoeken 
naar eetbare kruiden.  
Voorzichtig plukten we wat kleine steeltjes vo-
gelmuur tot we ineens voor een heel veld ston-
den!  
Netjes in de berm, tussen een oude boerderij en 
een biologische wildstrook voor de patrijzen en 
fazanten.  
Wat ruikt dat lekker als je dat plukt!  
Eenmaal thuis hebben we ze in het water gezet 
om er de komende dagen van te kunnen genie-
ten en alvast een hapje gemaakt naar recept 
van Lindsay: de kruiden oprollen in een plakje 
kaas en smullen maar… 

 
Nog een paar dagen en dan is het alweer Maria 
Lichtmis op 2 februari.  
De dagen worden weer langer en op de Vrije 
School vierden we dat door nieuwe kaarsen te 
maken van de kaarsstompjes die over zijn van 
de kerstdagen.  
Die kaarsjes zetten we dan bij de nog niet op-
gekomen bloembolletjes in de tuin om ze wak-
ker te maken.  
Nu maken we nog steeds kaarsjes en zetten ze 
in de groentetuin.  
Vorig jaar hebben we ons nieuw aangeschafte 
appelboompje en kruiden ermee verwelkomd. 
Dit jaar kijken we ter plekke wel wat goed voelt 
om te doen. Het is in ieder geval altijd een 
mooi ritueel om de donkere tijd mee af te slui-
ten! 
 
Volgende maand schrijf ik vanuit het (hopelijk warme) Portugal. Tot dan! 
 
Cynthia 
cynthia@essentialtogether.nl 
 

 
 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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Om even bij stil te staan 
Tijdens een van de bijeenkomsten van de Studiegroep Exmorra 
bracht een van de deelneemsters een tekst uit een boek van de 
Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 
juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 1961) mee. Jung was de grondlegger 
van de analytische psychologie. 
Deze tekst is zeer treffend één op één over onze huidige tijd te 
leggen, ondanks dat deze al decennia geleden is geschreven! 
 
Ik wist ook totaal niet - net zomin als dat tegenwoordig algemeen 
bekend is - dat de toekomst al ver van tevoren wordt voorbereid 
in het onbewuste, en dat deze daarom ook al lang van tevoren 
door scherpzinnigen geraden kan worden.  
Zo riep bij voorbeeld Jakob Burckhardt bij het bekend worden 
van het bericht van de keizerskroning te Versailles uit:  
'Dat is de ondergang van Duitsland!'  
 
En reeds klopten archetypen van Wagner aan de poort, en tege-
lijk met hen verscheen de dionysische beleving van Nietzsche ten 
tonele - die je overigens beter aan Wodan, de god van de roes, 
kunt toeschrijven.  
De hybris van het Wilhelm-tijdperk wekte in Europa bevreemding 
en bereidde de catastrofe van 1914 voor. 
 
Onbewust raakte ik in mijn jeugd (zo rond 1893) in de ban van 
deze tijdgeest: en ik had geen middelen ter beschikking om me 
daaraan te onttrekken.  
'Faust' had bij mij een gevoelige snaar aangeroerd, en had me ge-
troffen op een manier die ik alleen maar als persoonlijk kon op-
vatten. 
Vooral het probleem van de tegenstellingen tussen goed en 
kwaad, geest en stof, licht en donker, heeft me heel diep ge-
raakt.  
Faust, de dwaze, argeloze filosoof, komt in conflict met zijn donkere zijde, met zijn huivering-
wekkende schaduw, Mefistofeles.  
Ondanks zijn aard - die steeds ‘nee’ zegt, ontkent, ‘verneint', - belichaamt Mefisto de eigen-
lijke levensgeest tegenover de droge geleerde, die ternauwernood ontsnapt aan het plegen van 
zelfmoord.  
 
Mijn innerlijke tegenstellingen leken hier gedramatiseerd.  
Goethe had in zekere zin een schets en een schema van mijn eigen conflicten en van oplossin-
gen hiervoor gegeven.  
De tweedeling Faust-Mefisto kwam voor mij in één enkele mens samen; en dat was ik zelf. Met 
andere woorden: het ging mij aan, ik herkende mezelf - en aangezien het om mijn levenslot 
ging, was ik ook betrokken bij alle andere wendingen van het drama; hartstochtelijk moest ik 
een en ander bevestigen, respectievelijk bestrijden.  
Geen enkele oplossing kon me onverschillig laten. 
  
Later knoopte ik met mijn werk bewust aan bij datgene waaraan Faust was voorbijgegaan: het 
respect voor de eeuwige menselijke rechten, de waardering voor het oude en de continuïteit 
van de cultuur en de geestesgeschiedenis1.  

                                                           
1 Jungs instelling spreekt uit de inscriptie die hij oorspronkelijk boven de toegangspoort tot zijn huis in Bollingen 
had geschreven: ‘Philemon Sacrum – Faust Poenitentia’ (de schrijn van Philemon – de boetedoening van Faust). 
Toen dit inschrift achter een nieuwe muur verdween, plaatste hij deze woorden boven de ingang van de 
tweede toren. A.J.) 

Carl Gustav Jung in de Verenigde Staten, 1910 
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Zowel onze ziel als ons lichaam zijn opgebouwd uit bestanddelen die alle al aanwezig waren in 
de reeks van onze voorouders.  
Het 'nieuwe’ in de individuele ziel is een eindeloos gevarieerde hergroepering van oeroude be-
standdelen.  
Het lichaam zowel als de ziel hebben daarom een eminent historisch karakter en vinden in het 
nieuwe, in het zojuist ontstane, niet werkelijk onderdak, dat wil zeggen de ancestrale trekken 
voelen zich daarin slechts gedeeltelijk thuis.  
 
We hebben de middeleeuwen en het antieke tijdperk en de primitiviteit nog lang niet in die 
mate verwerkt zoals onze psyche dat vereist.  
In plaats daarvan hebben we ons in een stroomversnelling van vooruitgang geworpen, die ons 
met des te groter geweld voorwaarts, de toekomst in meesleurt, naarmate hij ons meer los-
scheurt van onze wortels.  
Is het oude echter eenmaal doorbroken, dan is het meestal ook vernietigd, en dan is er hele-
maal geen houden meer aan.  
En juist dit verlies van samenhang, deze ontworteldheid veroorzaakt een zodanig 'cultureel on-
behagen’, en zoveel haast, dat men meer in de toekomst leeft met haar schimmige beloften 
van een Gouden Eeuw, dan in het heden - waar overigens onze hele ontwikkelingshistorische 
achtergrond nog niet eens is aangekomen.  
 
Men stort zich zonder enige terughouding in het nieuwe, voortgedreven door een steeds sterker 
gevoel van onvoldaan zijn, van ontevredenheid en rusteloosheid.  
Men leeft niet meer vanuit wat men bezit, maar vanuit beloften; niet meer in het licht van 
déze dag, maar in de duistere toekomst, waar men de echte zonsopgang verwacht.  
Men wil niet toegeven dat al het betere door iets slechters wordt verkregen.  
De hoop op een grotere vrijheid wordt te niet gedaan door de toenemende staatsslavernij, om 
maar te zwijgen over de verschrikkelijke gevaren waaraan de meest schitterende ontdekkingen 
van de wetenschap ons blootstellen.  
 
Hoe minder we begrijpen van datgene wat onze vaders en grootvaders gezocht hebben, des te 
minder begrijpen we ons zelf, en we helpen met alle macht de instinctloosheid, de ontworteld-
heid van elk mens afzonderlijk te vergroten - zodat deze als onderdeeltje van de massa alleen 
nog maar de 'Geist der Schwere’2 volgt. 
  
Verbeteringen in voorwaartse richting, dat wil zeggen door nieuwe methoden of 'gadgets', over-
tuigen weliswaar onmiddellijk, maar op de lange duur zijn ze twijfelachtig en in ieder geval 
worden ze duur betaald.  
 
Over het geheel genomen vergroten ze geenszins het welbehagen, de tevredenheid of het ge-
luk.  
Meestal zijn het gebrekkige veraangenamingen van het bestaan, zoals bij voorbeeld tijdbespa-
rende maatregelen, die onaangenaam genoeg alleen het tempo opvoeren en daarmee minder 
tijd overlaten dan ooit tevoren.  
Omnis festinatio ex parte diaboli est - alle haast is duivelswerk - plachten de oude meesters te 
zeggen. 
 
Verbeteringen in omgekeerde zin zijn meestal minder kostbaar en bovendien duurzaam, want 
ze keren terug naar de eenvoudige en beproefde methoden van het verleden - en daarbij wordt 
uiterst spaarzaam gebruik gemaakt van kranten, radio, televisie en alle quasi tijdbesparende 
vernieuwingen. 
 
 

Tekst, ingebracht door Maria Brukx 
Studiegroep Exmorra 
 

                                                           
2 duivel (F. Nietsche: ‘Also sprech Zarathustra’) vert. 
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JANUARI 2018 EN GEEN NIEUWE VOORNEMENS 
Allereerst de beste wensen voor iedereen die deze column volgt. Omdat we de 
boomgaard aan het restaureren zijn, hebben we ons hierdoor laten inspireren voor 
deze nieuwjaarskaart 2018: 

Piet heeft samen met Emmanuel, die docter 
de pommes wordt genoemd, veel bomen 
gesnoeid en nieuwe bomen aangeplant, zo-
als een abrikoos, een oud ras uit onze 
streek. Helaas is in hun enthousiasme de 
grote pruimen boom rechtsonder ook ge-
kapt. Deze boom gaf gigantisch veel prui-
men, maar het waren kleine licht zure prui-
men, ik maakte er altijd saus van aangevuld 
met specerijen , zoals kaneel en kardemom 
pitten. De pruimen worden normaal gespro-
ken geënt op onderstammen, die geschikt 
zijn voor de grond. In ons geval is dat zware 
klei, die licht kalkachtig is. 
Volgens Emmanuel was de onderstam gaan 
groeien, en is dit wel een oud ras, maar hij 

wist ook niet welk ras, dus als de stronk uit gaat 
lopen gaan we die uitlopers ergens op enten. 
De passie van Emmanuel is oude fruitrassen en 
zijn favoriet is de appel. 
Hierbij de foto van de appelrassen die in de 
boomgaard staan bij en oud kasteel, en waar 
wij in september 2017 met Salies en Transition 
een dag georganiseerd: ‘Het feest van de ap-
pel’.  

Emmanuel verzorgt de boomgaard van dit kas-
teel, samen met een oude brombeer, die de en-
tree bewaakt en niemand toelaat, die hem niet 
aanstaat.  Hij heeft nog nooit van ecologie ge-
hoord en doet alles nog op de oude methode, 
maar Emmanuel brengt daar verandering in. Bo-
vendien kunnen  ze met elkaar opschieten, on-
danks de verschillen van inzicht .  

Een veertigtal verschillende appelrassen 

Het team dat de dag georganiseerd heeft.  
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We dronken na afloop van het feest gezamenlijk appelsap, van de opbrengst van deze boom-
gaard. 
 
Het inmiddels is het alweer februari terwijl ik dit schrijf. 
In 2016 heb ik in mijn eerste bijdrage aan het project-7 blad geschreven over goede voorne-
mens en één ervan was de dag beginnen met een uitgeperste halve citroen met lauw water. 
Dat doen we nu nog steeds, het is geen voornemen meer, maar een goede gewoonte gewor-
den, alleen voegen we er nu een beetje ciderazijn aan toe. 
Dat had ik al eerder gelezen, maar geïnspireerd door twee geweldige boeken, zijn we onze 
voeding nog meer aan het ‘bijstellen’. 
 
Het boek van Juglen Zwaan, die ik al heel lang volg via internet, De voedingswijzer is erg ana-
lytisch en geeft uitgebreide informatie, met zeer uitgebreide tabellen over diverse thema’s, 
voedingswaarden, zelfhulp wijzer, vitaminenen, aminozuren noem het maar, het staat erin. 

Per beschreven item geeft dit boek aan welk effect het op jouw ge-
zondheid kan hebben. Een kritische kanttekening van mij is, dat er 
weinig producten in staan uit de natuur, wat iets anders is dan na-
tuurlijk voedingsmiddelen. 
De enige producten uit de natuur zelf (voor zover ik dat hebben ont-
dekken) in dit boek zijn de bosbes, de braam en paddenstoelen.  
 
Van de site www.ahealthylife.nl Een zeer compleet naslagwerk van 
bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voe-
dingsmiddelen aan bod komen. 
Een prachtig boek , waarin heel veel groentes en soorten fruit staan 
beschreven , alsmede noten en zaden, kruiden en specerijen, oliën en 
vetten,  vlees , vis en granen. 
Juglen heeft een gigantische verwijzingstabel naar wetenschappelijk 
onderzoek  gedaan om zijn gegevens te onderbouwen.   
Fantastisch werk Juglen! 
 

Ook viel mijn oog vorig jaar op het boek van Anthony Williams:  
(http://www.medicalmedium.com/) en het leek mij interessant om 
het boek van een nuchtere Hollander die aan «  onze kant » staat te 
vergelijken met een medisch medium, die ons behalve de vitamines 
en andere stoffen in voedsel met name de spirituele kant benadrukt. 
Het gezegde je bent wat je eet is hier helemaal van toepassing. 
 
Het boek in het Engels heet Life-changing foods en gaat voornamelijk 
over de helende kracht van voedsel, waarbij hij het voedsel in vier 
groepen verdeelt: Groenten, Fruit, Specerijen en Kruiden, en wilde 
planten. De wilde planten voorbeelden zijn braambladeren, brandne-
tel, bosbessen, paardebloem en rode klaver, rauwe honing, rozebot-
tels, de wortel van de grote klis (arctium lappa), maar ook een heel 
stuk over bessen in het algemeen, waarbij voornamelijk de antioxi-
danten opvallen.  

http://www.ahealthylife.nl/
http://www.medicalmedium.com/
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Ook de zee-algen komen ruim aan bod. Daarnaast, wat wij niet zo gauw in de weiden in Ne-
derland zullen vinden, aloë vera en kokosnoot.  
Verder geeft hij per item aan wat voor helende stoffen erin zitten, de (lichamelijk) conditie 
waarop het van toepassing is, de symptomen, de emotionele steun die het brengt, de spiritu-
ele les en tips. 
Hij geeft per item ook heerlijke recepten. Hij schuwt niet om tegenovergestelde informatie te 
geven van wat de industrie ons wil laten geloven. Zo is hij en groot voorstander van bananen 
en dadels en gestoomde afgekoelde aardappelen en legt onze behoefte aan suiker goed uit. 
Iets voor de volgende keer ? 
Ik ben zo vrij geweest om 1 recept te vertalen, omdat dat ons weer bij de appels terug brengt: 
 

Appels met een ‘karamel’  dip 
1 grote appel, in partjes gesneden 
zes ontpitte dadels  
1 /4 theelepel kaneel 
 
Leg de appel partjes op een bord.  
Doe de dadels in een blender met de kaneel.  
Als het te droog wordt, dan een beetje water toevoegen 
Als de dadels erg droog zijn, ze van te voren twee uur weken) 
 
Anthony geeft zelf de tip om dit kinderen die uit school komen voor te zetten, en de portie te 
verdubbelen, als het erg in de smaak valt. 
 

Volgens hem zijn appels voedsel dat ons 
terug brengt naar de bron. Hij geeft een 
tip om minimaal 1 keer per jaar zelf ap-
pels te gaan plukken in een biologische 
boomgaard. 
In Salies en Transition, zijn we momen-
teel fruitbomen aan het planten, waar-
onder natuurlijk veel oude appelrassen, 
zodat we het dat advies kunnen gaan 

opvolgen. 
Appels worden nu helaas industrieel en  
in enkele soorten gekweekt en voor ze 
in de schappen komen en niet biolo-
gisch zijn, zo’n 40 keer gesproeid met 
minder gezonde chemicaliën. 
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Emmanuel vertelde mij dat de kleine zwarte pikkeltjes, die ook op de appelen zitten uit onze 
boomgaard, micro organismes zijn, die preventief werkten om de appel te beschermen tegen 
aanvallen van buiten. 
 
Kortom: biologische appels, liefst met een rode schil en zelf geplukt, zijn gezond en zoals het 
spreekwoord zegt: ‘An apple a day keeps the docter away’. 
 

Kitty de Bruin 
 
Email     : kittydebruin64@gmail.com 
Website Salies en Transition : www.salies-de-béarn.transitionfrance.fr 
Website TransitionFrance  : www.transitionfrance.fr 
Tel.     : 0033-98828539753 
 

 
 

 Casa Natura 
Casa Natura is een initiatief van Patty Vegt uit Westknollendam. 
Zij is natuurgids, heeft hiervoor de opleiding gedaan en wil haar kennis en 
enthousiasme met zoveel mogelijk mensen delen. 
 
Patty biedt wandelingen aan in haar omgeving: 
De kruidenwandelingen zijn gericht op eetbare wilde planten, gezondheid 
en geneeskracht uit de natuur.  
Elke maand groeien er weer andere planten.  
Wat ik bijzonder leuk vind, na mijn opleiding als natuurgids is om meer 

gericht op de omgeving en de natuurbeleving, wandelingen te organiseren. 
De natuur als geheel, mens in de natuur! 

En op zoek naar eetbare wilde planten met kinderen, dat is zo leuk!  
 
Met kinderen ga ik op zoek naar de meest voorkomende en veilig kruiden.  
Daar maken we heksen- en kaboutersoep van, of we doen ze op brood. Maar we gaan ook anti-
prik zalf maken!  
Kinderen vinden knutselen leuk dus maken we een schilderij. 
Kinderen zijn de toekomst nietwaar? 
 

• Kosten: € 12,50, kinderen € 3,50 

• Aanmelden via e-mail: info@casanatura.nl,  06-53377965 

• Verzameladres wordt doorgegeven bij/na aanmelding 

 
Agenda losse wandelingen voor 7-blad: 
 
Donderdag 8 maart : De eerste kruiden, eetbare wilde planten in de natuur. 

 
Woensdag 25 april : Eetbare wilde planten heksen en kaboutersoep??  

Eetbare wilde planten voor kinderen.  
We maken heksensoep in de natuur!  
(Noord-Holland omgeving Zaanstad.) 
 

Woensdag 2 mei : Eetbare wilde planten voor kinderen.  
En kleine opdrachtjes in de natuur!  
Natuurbeleving voor kinderen. 

mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.salies-de-béarn.transitionfrance.fr/
http://www.transitionfrance.fr/
mailto:info@casanatura.nl
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Vrijdag 18 mei : Kruidenwandeling.  

Gezondheid en geneeskracht uit de natuur. 
 

Zaterdag 2 juni : Eetbare wilde planten en gezondheid uit de natuur voor 
kinderen. En kleine opdrachtjes in de natuur! Natuurbele-
ving voor kinderen. 
 

Woensdag 27 juni  : Kruidenwandeling voor kinderen.  
We maken zelf anti-prikzalf! In de natuur. 
 

Donderdag 26 juli : Kruidenwandeling.  
Eetbare wilde planten en EHBO kruiden. 
 

 

 
 

Wandelen in Zuid-Holland 
 
In Zuid-Holland wandelt Lisette Timmermans ook regelmatig in 
de omgeving van Delft als ‘Wildplukgids, aangesloten bij Project 
7-Blad. 
 
Informatie over haar eerste twee geplande wandelingen vind je 
hieronder: 
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Gezocht! 
Personen met een passie voor 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen... 
Om samen kennis te delen met liefhebbers... 
 
Via Project7-blad draait een aantal wat wij noemen studiegroe-
pen. 
 
Zesmaal per jaar komen de deelnemers/deelneemsters op een 
vaste dag (vanaf 11.00 uur) bijeen.  
Welke dag dit is wordt door de gastvrouw of -heer zelf gekozen, 
bijvoorbeeld altijd op zaterdag, of op woensdag of... dat maakt 
niet uit en de datums bepaalt deze persoon ook van te voren.  
 
Zesmaal vanaf... ergens in de maand maart tot in oktober.  
Wie samen met de groep een aantal keren vaker of ook buiten 
deze maanden wil samenkomen is daar uiteraard vrij in. 
Kennis delen met elkaar, samen in de natuur genieten en leren. 
 
De gastvrouw of -heer hoeft helemaal niet 100% alle kennis te 
hebben, want met de groep ga je samen op ontdekkingsreis.  
Je spreekt steeds weer ergens anders af in de provincie of 'over 
de provinciegrens' heen. 
 
Wie deze uitdaging wel ziet zitten om minstens mij te mailen om 
vrijblijvend de uitleg te ontvangen is meer dan welkom dat te 
doen. 
 
Ons streven is namelijk meer van deze gezellige, waardevolle 
groepen van de grond te tillen. 
Zelf ben ik verantwoordelijk voor 8 groepen waaronder 3 op boven 
omschreven manier. 
Er draaien nog meer groepen dan deze 8 en de reacties zijn van 
dien aard dat we meer mensen blij willen maken door samen oude 
kennis te delen en in de eigen keuken te gaan toepassen. 
 
Interesse om zonder verplichting de uitleg te krijgen? 
 
anneke@project7-blad.nl  
 
Geef even in de mail aan dat je de uitleg hierover wenst. 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Lezing in Anna Paulowna – een verslag 
Op woensdag 10 januari jl. kwam Ronald Bernard naar Anna Paulowna om zijn lezing 
te geven over de Blije B, tegenwoordig B of Joy geheten. 
 

Het verhaal van Ronald zal bekend zijn via o.a. de interviews 
met Irma Schiffers die goed bekeken zijn. Introductie behoeft 
hij niet in de kringen van het Gezonde Verstand. 
  
De lezingen in Anna Paulowna worden wisselend bezocht. 
Meestal haal ik niet het minimum aantal mensen dat ervoor 
moet zorgen dat ik kostendekkend handel. Ik leg er dus op toe. 

Wat schetst nu mijn verbazing bij de lezing van Ronald: al ruim een week vóór de datum had ik 
de zaal vol geboekt.  
Veel mensen die ik niet kende en die waarschijnlijk op de hoogte waren 
via de website van de Blije B. 
  
Mensen uit de financiële wereld, die van Ronald gehoord hadden, die 
het een en ander op internet opgezocht hadden en die zélf ook van me-
ning zijn dat het anders moet in deze wereld en die het nu weleens in 
het écht wilden horen. 
  
Gelukkig! Bij de hypotheekverstrekkers, bankmensen, accountants e.a. 
begint door te dringen dat er iets niet deugt van hetgeen de banken 
doen, de macht die ze hebben en die ze door alle regeringen wordt ge-
gund.  
Hoe de (particuliere!) banken van onze centen overeind gehouden wor-
den zodat ze lekker kunnen doorgaan met het verhogen van de staats-
schuld.  
Dan heb ik het nog niet over het doorgroeien van bankers naar de hogere 
regionen en wat zij daar dan allemaal voor moeten doen, zoals beginnen met het in de diepvries 
leggen van je geweten. 
 
De lezing sloeg aan en in de pauze werd ruimschoots gebruik gemaakt van de gelegenheid om 
met Ronald te praten. 
Hoe een briefje van honderd euro de wereld rond kan gaan, mensen van hun schuld af kan helpen 
en uiteindelijk weer terecht kan komen bij de oorspronkelijke bezitter ?  
Wát is er dan betaald, door wie  en waarmee?  
Waarom uren voor arbeid een heel goed plan kan zijn. Dat de bankwereld geregeerd wordt vanuit 
de Toren van Basel…………………………. 

 
Kortom: een heel interessante lezing waar veel mensen op 
afgekomen zijn.  
En mocht je meer willen weten over Ronald en de stand van 
zaken bij de B of Joy (De Blije B). Kijk dan eens naar: 
https://youtu.be/vG_rDJQ-0Fk want stoppen doet het niet 
meer. 
 
 

Carla Boon 
Locatiehoudster GVL-locatie Anna Paulowna 
 
 

 
 

Ronald Bernard 

https://youtu.be/vG_rDJQ-0Fk
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Studiegroep Halle-Zoersel  
In België, in Halle-Zoersel (vlakbij Antwerpen) draait tot nu 
toe één Studiegroep.  
Caroline Verweijen en Jouke Krabbenborg zijn daarvan de 
initiatiefneemsters. 
 
Zes keer per jaar organiseren zij een middag.  
Allerlei onderwerpen passeren er de revue. 
Hierbij weer een kort verslagje van de laatste bijeenkomst: 
 
Het was weer een gezellige namiddag! We starten steeds met koffie of thee en iets lekkers er-
bij, gemaakt door één van de deelneemsters. Deze keer waren het biologische glutenvrije wa-
fels. 
Ondertussen delen we veel kennis, deze keer ging het vooral over macrobiotische voeding!  
 
Op het programma stond: het leren maken van biologische bouillon!  
Met een aantal handen gaat het werk snel en iedereen ging dan ook met een aantal potjes naar 
huis! 
 
Op zaterdag 24 maart vanaf half twee gaan we aan de slag met het maken van Groene huis-
houdproducten. 
Wil jij er dan ook bij zijn? Dat kan!  
Meld je aan bij Jouke dan krijg je alle info!  
jouke83@hotmail.com  
 
 
 

  

mailto:jouke83@hotmail.com
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Hazelnootlikeur voor koude dagen 

De winter van het jaar 2017-2018 was  af en toe 
gurig koud. Met temperaturen onder de 0 graden 
Celsius.  
Dieren gaan met winterslaap en de mensen doen 
de verwarming hoger of gaan  lekker onder een 
dekentje bij elkaar liggen. Allemaal fijn en aardig 
maar er moet ook gegeten of gedronken worden.  
 
Tijdens koude wintermaanden eten mensen het 
liefst speciale maaltijden die echt bij de winter 
horen. Denk hierbij aan boerenkool met 
rookworst, stamppot, zuurkool of erwtensoep. 
Het liefst zo warm mogelijk met als het kan 
warme chocomelk als toetje.  
 
Ik ben zelf zo slim geweest om hazelnoten te 
rapen in de herfst en deze te kraken. Deze 
hazelnoten kan je vervolgens verwerken in chocolade of in likeur. Laat ik nou net voor likeur 
gekozen hebben. Deze hazelnootlikeur heb ik allang willen maken en dat was een hele klus.  
 

Hier is het recept:  
 
Wat heb je nodig: 
• 1 fles wodka of jonge jenever 0,7 liter 
• 250 gram hazelnoten 
• 200 gram biologische rietsuiker 

• 1 kaneelstokje 
• 3 kruidnagels 
• 250 ml water 
• schone glazen potten met deksels of glazen fles 
• 1 of meerdere schone flessen 
Aan de slag: 
1. Kraak alle hazelnoten met een hamer en een steen. Kijk uit voor je ogen. 
2. Rooster de hazelnoten in een bakpan zonder olie. Halverwege de noten schudden zodat ze 

keren. Ze mogen niet zwart worden. 
3. Hak de hazelnoten grof in een blender. 
4. Kook het water met het kaneelstokje en de kruidnagels. 
5. Haal het pannetje van het vuur als het kookt. 
6. Voeg de suiker toe en roer totdat het opgelost is en giet het warm over de hazelnoten 

heen. 
7. Giet het geheel vervolgens in een glazen fles of verdeel het in meerdere potten. Let op de 

wodka moet er ook nog bij kunnen. 
8. Vul de glazen fles of pot aan met de wodka/jenever. 
9. Zet het op een warme lichte plek en schud de pot af en toe. 
10. Na 3 maanden is de likeur klaar en giet je het door een vergiet met daarin een schone 

doek, zodat alleen de vloeibare likeur overblijft. 
11. Giet de hazelnootlikeur in een schone fles of meerdere schone flesjes. 
 
Als je alles goed hebt gedaan heb je in de winter echt een heerlijke hazelnootlikeur!  
Geniet ervan! 
 

Jochem Hagoort 
Wildplukgids Project 7-blad 
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Stil verdriet... 
 

Horen, zien en zwijgen? NEE!  
 

Waarom worden zwangeren door de overheid en artsen toch zo gepusht om vaccins te laten 
toedienen? Roken en drinken mag niet, maar het inspuiten van chemische stoffen en 
ziekteverwekkers kan geen kwaad? 
 
Wie staat er stil bij de (negatieve) effecten van 
de inhoudsstoffen van vaccins op de uiterst 
kwetsbare baby in de buik van de moeder? 
 
Waar is het onderzoek dat bewijst dat 
vaccineren veilig is voor de ongeboren vrucht? 
 
Hoe vallen foetussen en vaccins met elkaar te 
rijmen? Vaccineren gaat niet over inslikken of 
inademen, maar over inspuiten! Dat betekent 
dat de vaccinvloeistof vrijwel direct in de 
bloedbaan terecht komt en de ongeboren baby 
korte tijd na ‘toediening van de prik’ doorspoeld wordt met ziekteverwekkers, chemische 
stoffen, en vervuilingen afkomstig van het medium waarop de vaccins gekweekt zijn. Wat een 
welkom op deze wereld... 
 
Onze kinderen kampen al op grote schaal met chronische gezondheidsproblemen. Des te vroeger 
de blootstelling aan chemische stoffen die dit kunnen veroorzaken, des te ernstiger de schade 
waarschijnlijk zal blijken te zijn.  
Maar wie zal het ooit in verband brengen met dat ‘onschuldige prikje’ tijdens de zwangerschap?  
 
'Veilig voor de ongeboren vrucht'?  
In een recent artikel (29 december 2017) van een bekende artsenwebsite in Frankrijk staat 
geschreven dat bepaalde vaccins NIET worden aanbevolen voor zwangere vrouwen, omdat ze 
slecht worden verdragen en MISKRAMEN kunnen veroorzaken.  
Dit blijkt dan vooral het geval bij het kinkhoest- en difterievaccin, dat aanzienlijke koortsreacties 
kan veroorzaken.  
En welk vaccin krijgen aanstaande moeders toegediend?  
Juist ja, de difterie-kinkhoest-tetanus combi. Aanvullend met: 'theoretisch risico dat het virus 
in de vaccins de placenta kunnen doordringen en dan de foetus kunnen infecteren'.  
De Franse Gezondheidsraad ontraadt dan ook het inenten van zwangeren met een combivaccin 
waarin difterie en kinkhoestkomponenten zijn opgenomen.  
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/sa_7895_vaccins_pendant_gro
ssesse.htm 
 
Standpunt van de Gezondheidsraad (Ndl) in 2015: 'Het kan op voorhand NIET worden uitgesloten 
dat zich bij grootschalige toepassing toch ook negatieve verschijnselen zullen voordoen.' 
 
Kortgeleden reageerde een verloskundige op een topic waarin een vrouw vertelde dat haar 
dochter 4 maanden te vroeg was bevallen. Er waren geen oorzaken gevonden, wel had ze vlak 
voor de geboorte het kinkhoest vaccin (= DKT!) gehad.  
Deze verloskundige vertelde dat ze te vaak zag gebeuren dat vrouwen klachten kregen na het 
vaccin, vaak al binnen 24 uur.  
 
Er zijn nog nooit onderzoeken gedaan naar wat vaccins met zwangere vrouwen en hun ongeboren 
vrucht doen... (lees de bijsluiters maar waarin vermeld staat, 'gebruik tijdens zwangerschap is 
niet bekend').   

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/sa_7895_vaccins_pendant_grossesse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/sa_7895_vaccins_pendant_grossesse.htm
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De zwangeren die zich nu laten vaccineren zijn onderdeel van één groot experiment. 
Heel gevaarlijk deze ontwikkeling, want hoe makkelijk kan men straks tegen de ouders zeggen: 
'Het is aangeboren hoor...' 
 
In 2016 liet 70% van de zwangeren zich in België al inenten met het 'kinkhoestprikje'. Dat 
percentage zal (gezien de actieve promotie en pressie van artsen) wel toegenomen zijn. 
 
Belgisch minister van Gezondheid Jo Vandeurzen in 2017: “We voeren al een paar jaar campagne 
om hen te laten vaccineren tegen kinkhoest en dat werpt zijn vruchten af' (sic!)....  
 
Blijven we zwijgen? 
Denk mee, denk na en spreek erover met aanstaande moeders! 
 
VOORZORGSPRINCIPE: 'Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, 
zou  
het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.'  
 

© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 

 
 

Project 7-blad Junior 
Voor de junioren onder ons, maar ook voor hun ouders, juffen, meesters, opa’s en 
oma’s en wie maar bij hen betrokken zijn, geven we ook een Nieuwsbrief uit. 
 
Project7-blad heeft een junior, ook deze nieuwsbrief verschijnt eens per maand, op de valreep 
voor de nieuwe maand begint. 
Recent mochten we een paar nieuwe medewerkers aan 
deze versie begroeten waaronder Piteke van der Meulen. 
Piteke deelde o.a. een heerlijk recept, energierepen en 
wij hebben deze proefondervindelijk goedgekeurd 
tijdens de middag met studiegroep Kimswerd. 
Piteke presenteerde deze overheerlijke repen voor bij 
de koffie of thee en wij konden dat zeer waarderen. 
Daarom de link naar de laatste nieuwsbrief hieronder 
waarin je het recept kunt vinden en alle andere mooie 
bijdragen. Christel de dochter van Cynthia schrijft 
bijvoorbeeld ook in de junior. 
Zo moeder zo dochter, moeder in de Project7-blad en dochter in de junior. 
En wij zijn er blij mee. 
De meest recente versie van de Junior, inclusief recept voor de repen, vind je hier:  
http://www.project7-blad.nl/2018.01-NIEUWSBRIEF-7-BLAD-JUNIOR%20-JANUARI.pdf  
 
Jochem, Marja, ook hun prachtige bijdrage staan in de junior. 
Wil je deze voortaal in je mailbox ontvangen? 
Voel je welkom: anneke@project7-blad.nl  
Wel even aangeven in de mail dat het om de Junior gaat, anders raak ik het spoor bijster naast 
de Project7-blad, de 'Wekelijkse recepten’, de aanvragen hoe je gastvrouw of -heer van een 
studiegroep kunt worden en de vele andere opgaves en vragen. 
 
Anneke 

https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
http://www.project7-blad.nl/2018.01-NIEUWSBRIEF-7-BLAD-JUNIOR%20-JANUARI.pdf
mailto:anneke@project7-blad.nl
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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: Frank@project7-blad.nl 

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

   

   

 
 

mailto:Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
mailto:Annette@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

