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Veranderingen op komst… Zevenblad in beweging… 
Alles is in beweging, zo ook Project7-blad. 
Veranderingen op komst! 
De plant zevenblad wil graag overal opduiken en wij imiteren dat aardig al zeg ik het 
zelf met ons concept. 
 

 
Lente 2018… krokussen 
 
We doen de eigenschappen van de plant eer aan en dat is leuk, zorgt voor mooie ontwikkelin-
gen en nieuwe contacten. 
Er ontstaan nieuwe groepen en we gaan echt in 2018 van alles veranderen. 
Wat blijft zijn de locaties met lezingen, de studiegroepen in twee vormen, incidentele wande-
lingen, dus in die zin gaan we verder zoals we al heel lang organiseren met velen. 
 
Toch gaat er van alles ontstaan in de komende maanden. 
Project7-blad is op weg om ‘Stichting Project7-blad’ te worden. 
Bij een Stichting hoort een bestuur en in de vorige nieuwsbrief schonken we nog aandacht aan 
het feit dat we zoekende waren naar bestuursleden, inmiddels zijn we rond. 
Persoonlijk ben ik blij, heel blij, met de ontstane groep van - hoe kan het ook anders - zeven 
personen. 
Zeven personen bij zevenblad, dat voelt goed. 
De voorzitter en penningmeester zijn binnen deze groep van zeven ook al bekend, dus ja er is 
al veel ontstaan sinds de vorige nieuwsbrief toen we vertelden dat we zoekende waren. 
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Eerdaags gaan we alle zeven personen voorstellen en een aantal zijn voor velen al bekend 
binnen onze activiteiten, een aantal waren wel al bekend met ons maar niet naar buiten toe 
voor anderen, deze zeven personen wonen van Limburg tot in Friesland, van in Gelderland tot 
in Brabant en Noord-Holland. En één van hen kan ook nog zeggen zowel in Gelderland als in 
Zuid-Holland te wonen, dus hoe mooi verdeeld willen we het hebben? 
Permacultuur en ‘wildpluk’ lopen als een rode draad, noem het maar kabel als directe inte-
resse door deze groep van zeven personen en één van hen is al jaren actief binnen de lezin-
genlocaties dus alle aspecten zijn aanwezig qua interesse en kennis. 

 
En ik? 
 Nee, mijn aandeel zal naast het be-
stuur staan, ik blijf actief en betrok-
ken, zal meedenken, aanreiken en ze-
ker zevenblad niet loslaten maar geen 
actieve taak binnen het bestuur op mij 
nemen. 
 
Mijn persoonlijke aandacht zal zich 
meer gaan vestigen op de ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloe-
men waar we diverse ‘dingen’ van wil-
len gaan uitgeven. 
Maar ik richt mij ook op, wat zeker niet 
onbelangrijk is, de inkomstenbron 
voor Project7-blad die we sinds een 

aantal maanden op leuke wijze van de grond getild krijgen zodat we in de zeer nabije toekomst 
kunnen gaan beginnen met het ondersteunen van eerst kleine projecten. 
Eindelijk beginnen deze wensen in beeld te komen om daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 
Dan kun je denken aan kleinschalige eetbare tuinen in wijken, dorpen, bij scholen of andere 
initiatieven. 
Maar een voedselbos is ook één van de mogelijkheden. 
Projecten om met kinderen te ondernemen zoals tuinieren in vierkante bakken. 
Zomaar wat ideeën die steeds weer benoemd worden maar niets meer dan een begin zijn. 
Dergelijke projecten moeten af en toe bezocht worden, er moet over geschreven worden in 
de nieuwsbrief, kortom er is straks ook weer genoeg om beet te pakken. 
 
Het opstarten van studiegroepen gebeurde tot nu toe steeds door mijzelf maar in het zuiden 
heeft één dame dit al van mij overgenomen om dit in Limburg en Brabant uit te voeren en zo 
mag zij in de komende tijd, in het voorjaar, drie groepen de eerste keer begeleiden. 
In Bergen op Zoom, in Tegelen en een ‘Wandelende groep’ op zondagen in Limburg. 
De groep in Bergen op Zoom start op 6 mei. 
 
De groep in Rijs (Gaasterland) heb ik laten opnemen in de andere al draaiende groepen in 
Friesland. 
In de praktijk kwamen de meesten steeds uit deze al bestaande groepen en dusdanig te hooi 
en te gras; het is verstandiger de aandacht te geven aan de al goed draaiende groepen. 
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De datums die voor de groep in Rijs in de komende maanden op de agenda stonden zijn ‘om-
getoverd’ in middagen voor incidentele wandelingen, oftewel iedereen, overal vandaan, is  
welkom en we eindigen gezellig met 
koffie of thee met appelgebak. 
Wie tijdens deze middagen de smaak 
te pakken krijgt heeft de allereerste 
belangrijke informatie gekregen en 
kan dan ook aansluiten bij één van de 
‘Wandelende studiegroepen’ die alle-
maal minimaal zesmaal per jaar een 
dag samen op pad gaan en elkaar 
steeds op een andere locatie ontmoe-
ten om zo ook andere vegetatie te 
kunnen bekijken. 
In het noorden gaan we minstens een 
keer, wellicht twee keer naar een ge-
bied met zilte eetbare planten want de 
planten bij het Wad zijn weer anders 
dan de planten in en bij de bossen en 
weilanden. 
Maar ook tuinen zijn te bekijken dus we kunnen ook naar een mooie grote tuin die te bezich-
tigen is want je wilt niet weten hoeveel tuinplanten, snijbloemen, bomen en struiken onder 
de categorie eetbaar vallen. 
 
De ‘Wandelende’ studiegroepen gericht op ‘wilde’ groente, kruiden en eetbare bloemen zijn 
weer van start gegaan en in de komende maanden zullen we deze groepen veelvuldig op de 
agenda tegenkomen. 
Jochem beleefde recent een modderige zondag in Zuid-Holland met zijn groep, in Limburg 
gingen we van start tijdens de dagen toen het zo vroor, maar dat mocht de pret allemaal niet 
drukken. 
En mijn wens is dat het in Friesland de 21ste en 24ste knap weer is want we gaan naar hele 
mooie gebieden om te genieten. 
In Noord-Holland lopen twee ‘Wandelende’ studiegroepen, in Zuid-Holland één, in Drenthe 
één en in Limburg bijna twee, in Friesland dus twee maar dat moge duidelijk zijn. 
 
In de komende nieuwsbrieven brengen we meer naar buiten over dat wat zich inmiddels alle-
maal aan het ontvouwen is en in één van de volgende nieuwsbrieven zal het nieuwe bestuur 
zich aan jullie voorstellen. 

Wij, Frank en ik, ervaren de komende maanden als feestelijk! 😊 
 
Veel leesplezier, geniet van al het moois wat aan het ontluiken is, buk ook eens en geniet van 
hele kleine mooie blaadjes en bloemen. 
Op naar meer voorjaar! 
 
Tot volgende maand, hartelijke groet, 
Anneke 
Gaasterland, 16 maart 2018 
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Hoi lieve mensen… 
Weer een bladzijde uit mijn Boek der Spiegels 
Nu over slakken… 
  
Vaak worden slakken een plaag in de tuin en dan moet je vergif gaan strooien is het advies, 
breedwerpig het liefste. Zodat het doosje snel leeg is en er nieuw gekocht moet worden. 
Maar je kan ook je slakken verwerken in een gerecht. Daarvoor pak je gewoon die grote bruine 
huisjesslakken. Dat is waarschijnlijk de segrijnslak. Die slakken laat je een paar dagen in een 
schone bak staan omdat hun darmen moeten legen. Want wat de slak gegeten heeft kan scha-
delijk zijn voor ons. Dan in de vriezer om ze “humaan” te doden en koken maar. 

Maar ik verwacht dat als je een paar dagen naar je 
slakkenterrarium heb gekeken, je een nieuwe 
hobby heb ontwikkeld, namelijk: slakken houden 
als huisdier. Een gastropodarium in huis klinkt toch 
goed. Dan zet je op facebook dat je gastropodaloog 
bent. 
Zelf heb ik in mijn tuin juist soorten uitgezet zoals 
het boerenknoopje en het haarslakje; die zijn alleen 
vanwege hun naam al leuk. En het schorshoorntje, 
een slakje waar ik er hooguit dertig van heb uitgezet 
maar die kom ik nu overal tegen en steeds is dat een 
geluksmomentje. 
  
Ook een schattig kleintje is het glimslakje en die eet 
ook andere slakjes las ik.  
Nu hoop ik maar dat hij graag dat kleine naaktslakje, 
het akkerslakje, opeet.  
Moestuinders geven het akkerslakje namelijk de 
veelzeggende naam slaslakje. 
 
Overlast ervaar ik ook van de grote naaktslakken zo-
als de tijgerslak en de wegslakken. 
De tijgerslak heb ik ook uitgezet in mijn tuin omdat 
het zo’n prachtige grote slak is en ik het een gewel-
dige versnippe-
raar vind om 

het organisch materiaal te verkleinen en zo de humus vor-
ming te bespoedigen. 
Zoals ik mijn eten moet kauwen voor mijn darmen zo 
“kauwen” slakken het voedsel voor de bacterie flora van 
de bodem. 
En slakken dragen soms ook bij aan de verspreiding van 
de sporen van paddenstoelen en zwammen doordat ze er 
van eten en zo sporen meenemen. Dus ik zag veel voorde-
len om slakken uit te zetten maar toen ik later aan een 
groentetuin begon kreeg ik toch half spijt.  
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Omdat die naaktslakken het zo goed doen heb ik geprobeerd om ze tegen te gaan. 
Ik had veel slakken in een erge vochtige emmer gedaan met voldoende te eten.  
Zo veroorzaakte ik een overbevolking en dan is er een grote kans op een uitbraak van een 
ziekte. 
Als er een zieke slak tussen zit zullen de andere slakken in de emmer ook ziek worden is de 
gedachte. Die “zieke” slakken zette ik weer uit bij de gezonde slakken populatie in de groente 
tuin om die besmetting verder te verspreiden. Misschien zat er geen zieke slak in de emmer 
of was de uitvoering niet juist, want nog steeds vind ik dat er te veel slakken van “mijn” andij-
vie eten.  
Maar waarschijnlijker is het dat de natuur zelf het evenwicht prima op orde vindt. 
 
Ook heb ik schuilplaatsen gemaakt voor grotere dieren zoals spitsmuizen of een egel en na-
tuurlijk nestkastjes opgehangen en ook wel potjes bier uitgezet maar daar verdronken veel 
loopkevers in terwijl ik die juist wil behouden in de tuin omdat ze ook slakkeneitjes eten.  
Ook met koperen strips ben ik bezig geweest maar ze kropen er onderdoor denk ik.  
En koffiefilters aten ze gewoon op.  

Nu las ik dat door kookvocht van knoflook over de planten te vernevelen de planten onaan-
trekkelijk worden voor slakken en als ik daar dan een andere plant bij poot die ze wel graag 
eten zoals afrikaantjes, ik ze een beetje kan sturen wat ze wel en niet eten. 
Tussen de groenten heb ik een heel klein “vijvertje” ingegraven waar graag kikkers inzitten. 
Dat kan ik ook wel een voordeel noemen van slakken, door alle creatieve maatregelen die ze 
bewerkstelligen word de tuin veel levendiger. Ik bewonder slakken echt en hierdoor heb mij-
zelf toestemming gegeven om mijn leven ook te vertragen.  
  
Wat ik denk is dat gezond eten niet opgegeten word door wat we ongedierte noemen. 
Alleen wat geen bestaansrecht heeft word opgeruimd in de natuur. 

Het ongedierte is gewoon een betrouwbare indicatie voor een falende vitaliteit van de 
bodem of de plant. 

Voor mij is de gedachte waar dat wat er in mijn tuin groeit een relatie heeft met mij en daarom 
goed is om te gebruiken. 
 
Dus als er veel slakken zijn in mijn tuin dan moet ik die wel op gaan eten? Nou ik word gelijk 
een flextariër en eet dan vanuit een overtuiging geen slakken. 
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Toch denk ik echt dat als ik slakken als een overlast ervaar dat iets met mij te maken heeft. 
Dat ze mij iets proberen te duiden. 
En Anastasia zegt dat heel schepping ten dienste staat van de mens. 
Maar waarom eet die slak dan mijn mooiste andijvie op?? 
Het antwoord hierop was dat de slak symbool staat voor vastzittende boosheid. 
En hier ben ik toen maar een verklaring voor gaan bedenken. Hoe zou Christianne Beerlandt 
het misschien zeggen? 
Een slak plakt als een vastzittende hoest en hoesten is als blaffen van boosheid?   
De slak offert zich op, hij probeert mij boos te maken zodat ik mij op hem ga afreageren. 
Daardoor word mijn boosheid bewegelijk en zo hoeft mijn lichaam dat signaal niet af te geven 
en dus niet ziek te worden. 

Echt waar, ik ga steeds meer van mijn slakken houden. En 
liefde is het beste medicijn! 
Toch zou ik dit graag met signatuurleer bevestigt zien. 
Ik denk dat door innerlijke boosheid mijn gewrichten stram 

worden en zeer gaan doen.  
Maar slakken hebben geen gewrichten en dat ze mij boos 
aankijken is mij ook nog nooit opgevallen. 

Als er over mijn grenzen heen gegaan wordt dan maakt de 
emotie boos mij wel duidelijk dat dat gebeurt. En dan hou ik mijn rug recht en soms ook mijn 
poot stijf. 
En zeg ik tegen mijzelf: ‘Kop op, de schouders eronder.’  
Geen wonder toch dat heel mijn lichaam een pijn signaal geeft. 
Maar slakken hebben geen ruggengraat, die bewegen gewoon mee. Hoe zit dat dan? Waar-
mee moet ik mee bewegen? Moet ik minder ruggengraat tonen? 
Ik denk dat slakken de slijmvliezen zijn van moeder aarde. Ze zorgen voor een soepele grond. 
Dus veel slakken is goed voor de bodem, en als de bodem beter is geworden groeien er wel 
goede planten in de aarde die bestaansrecht hebben en wat dan wel goed voedsel is voor mij 
waardoor ik mij soepel bewegen kan. 
Mijn “tuin” beschermt mij tegen ongezond eten door het te verwijderen nog voordat ik het 
oogsten wil. 
En als ik flexibel in mijn denken word kan 
ik in plaats van slakken te gaan eten vast 
wel smeerwortels gebruiken die zijn ten-
slotte ook slijmerig. 
  
Een naaktslak is vastzittende boosheid  
Een huisjesslak is verharde vastzittende 
boosheid. 
Dat akkerslakje is een onderhuidse stie-
keme boosheid. 
Als een dode huisjesslak mij opvalt wil dat 
misschien wel zeggen dat ik zelf te bang 
ben om mijn bescherming los te laten. 
 
En als een dode naaktslak bij mij een 
emotie tevoorschijn haalt zou het zomaar 



 

 
9 

kunnen zijn dat ik zelf niet op eigen benen wil staan waardoor ik teveel op iemand anders 
steunt (aan vast plak). 
  
Heerlijk toch om zo lekker te verzinnen. 
Hoe aardser de dingen worden, hoe zwaarder ze zijn. 
 
Dus droom ik vaak. 
 
Liefs, 
 
Arie 

 
 

De wandelende studiegroepen zijn weer begonnen! 
 
Project 7-blad kent twee soorten stu-
diegroepen: de studiegroepen met een 
vast ‘basis’ waar de deelnemers samen-
komen en de wandelende studiegroe-
pen, waarvan de deelnemers steeds af-
spreken waar zij de volgende keer sa-
menkomen om in de vrije natuur meer 
kennis te vergaren van alles wat uit het 
‘wild’ eetbaar is.  
Hieronder vind je linken naar de webpa-

gina’s van deze studiegroepen met, per provincie, de onderwerpen/wandelgebieden. Ook in-
teresse? Neem dan contact op met de verschillende contactpersonen. 
 

Provincie Webpagina 
  

Friesland http://www.project7-blad.nl/page19.html  

Groningen http://www.project7-blad.nl/page20.html  

Drenthe http://www.project7-blad.nl/page21.html  

Overijssel http://www.project7-blad.nl/page22.html  

Gelderland http://www.project7-blad.nl/page23.html  

Flevoland en Noordoost Polder http://www.project7-blad.nl/page24.html  

Noord-Holland http://www.project7-blad.nl/page25.html  

Utrecht http://www.project7-blad.nl/page27.html  

Zuid-Holland http://www.project7-blad.nl/page26.html  

Zeeland http://www.project7-blad.nl/page28.html  

Noord-Brabant http://www.project7-blad.nl/page29.html  

Limburg http://www.project7-blad.nl/page30.html  

België  
Halle-Zoersel http://www.project7-blad.nl/page31.html  

 

http://www.project7-blad.nl/page19.html
http://www.project7-blad.nl/page20.html
http://www.project7-blad.nl/page21.html
http://www.project7-blad.nl/page22.html
http://www.project7-blad.nl/page23.html
http://www.project7-blad.nl/page24.html
http://www.project7-blad.nl/page25.html
http://www.project7-blad.nl/page27.html
http://www.project7-blad.nl/page26.html
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
http://www.project7-blad.nl/page30.html
http://www.project7-blad.nl/page31.html
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Nieuws over Project 7-blad 
Project7-blad gaat de komende maanden nog meer bladeren ontvouwen… 
Lees even verder als jij of anderen in je buurt graag een gemeenschappelijke eetbare 
tuin willen creëren… of een voedselbos… 

 

Zevenblad, een gewel-
dige plant, door velen 
gehaat maar o zo ge-
zond, sterk en niet uit 
te roeien. 
Mooie vergelijking met 
ons concept. 
De gevestigde orde ziet 
met lede ogen aan wat 
we ondernemen. 
Maar we zijn samen 
sterk, niet uit te roeien 
en gaan nog veel meer 
bladeren ontvouwen. 
 
We zullen over niet al 
te lange tijd Stichting 

Project7-blad introduceren. Nog heel even geduld, maar we schieten op. 
 
We gaan binnen een paar maanden starten met het ondersteunen van kleinschalige mooie 
initiatieven zoals ‘eetbare tuinen’, voedselbossen en andere natuurlijke belangrijke projecten. 
 
Ben jij van mening dat jouw project in aanmerking komt om door Project7-blad geholpen te 
worden? 
Ken jij kleine projecten die jij een warm hart toedraagt en het waard zijn om van de grond 
getild te worden? Geef deze aan ons door. We beginnen klein, met kleine blaadjes, net zoals 
het zevenblad ook ontluikt in het voorjaar, met kleine blaadjes maar voor je het weet… 
Pakken we grote projecten aan, wie het kleine niet eert…  
Juist! Start bescheiden en groei groot! Wij gaan een mooie start maken! 
 
Geef maar door als je wat weet of zelf wat wilt maar niet de financiële middelen hebt. 
Denk aan het kopen van tuingereedschap, zaden, planten, etc. 
We beginnen met buurtprojecten. 
Wel moet er een stuk grond via de gemeente of particulieren beschikbaar zijn die geschikt is 
om biologisch en volgens de regels van Permacultuur bewerkt kan worden. 
Dat is in eerste instantie het uitgangspunt. 
 
Zo kunnen buurten, wijken, straten, samen een eetbare tuin creëren.  
Kom maar op met ideeën. 
 
Je kunt ze – uitsluitend per e-mail - insturen naar: anneke@project7-blad.nl  

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Openbaar vervoer op het Franse en Spaanse platteland 
en wel of geen hond? 
Op de terugweg van Bordeaux, waar ik een vergadering bijwoonde met Pascal die we 
al jaren kennen omdat hij erg actief is in ecologische acties, kwam Piet me ophalen 
van het station in Dax.  
 
Op de heenweg was er zomaar een trein uitgevallen vanwege het slechte weer; ik kreeg een 
email berichtje met de mededeling dat er wel een trein ging om 5 uur, maar dat een zitplaats 
niet gegarandeerd was. Even met Pascal overlegd, want dan zou ik in plaats van 5 uur pas om 

7 uur s ‘avonds aankomen, het tijdstip 
van de aanvang van de vergadering.  
Geen probleem, als ik vijf minuten voor 
aankomst zou bellen, kon hij me van 
het station afhalen, omdat vergaderin-
gen in Frankrijk toch nooit op tijd be-
ginnen.  
Nieuwe ticket gekocht en op tijd naar 
het station in Orthez. Ik kreeg zowaar 
het geld terug van de geannuleerde 
trein.  
Leuke vergadering; in de Gironde zijn 
ongeveer 12 groepen actief met Transi-
tion en er waren negen mensen die 
over hun projecten vertelden. Over co-
operaties, die de boeren met biolo-

gisch producten koppelen aan consumenten en vrijwilligers. Of via een marktsystem of in een 
winkeltje.  
Groepjes die gezamenlijk boeken lezen of uitwisselen, een gemeente die transition is opge-
start en computer cursussen geeft voor hun burgers. etc.  
Op de vergadering besloten we ook dat we eind oktober een vergadering gaan houden voor 
de hele streek in Zuidwest-Frankrijk. 
Een burgemeester heeft aangeboden om het gemeentehuis, waar een camping naast ligt, ter 
beschikking te stellen.  
 
Pascal organiseert deze vergaderingen iedere twee maanden, en zo krijg je kruisbestuiving. 
Na de vergadering is er een auberge espagnol, zoals dat in het Frans heet, iedereen neemt 
wat te eten en te drinken mee, en dat wordt gezamelijk gedeeld en opgegeten.  
Ik had een mooie fles witte Jurancon meegenomen, maar Pascal nam die mee naar huis, want 
die wijn vond hij te bijzonder om bij het eten op te drinken. 
Soms komt er maar 1 persoon op de vergadering en soms meer dan 25 mensen.  
Vaak komt Jacqotte, zijn vrouw ook mee, zoals deze avond.  
Ik heb bij hen overnacht, ze wonen zo’n drie kwartier rijden van Bordeaux, in een prachtig 
wijngebied. De volgende ochtend  ben ik met Pascal meegereden, naar Libourne, waar hij bij 
de gemeente werkt en daar onder andere experimentele projecten doet voor oudere mensen. 
Zoals een kleinschalige bejaardenwoningen voor vijf ouderen, die gezamelijk een huishouden 
voeren en eten koken.  
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Ik nam een trein via Bordeaux en moest ruim anderhalf uur op een aansluiting wachten in Dax 
voor de trein naar Orthez. Ik belde Piet die mij in Orthez op zou halen dat ik of om 13. 00 uur 
daar zou zijn, maar dat hij me ook om 11 uur in Dax kon ophalen.   
Hij zei dat hij me in Orthez kwam ophalen, omdat het hem anders anderhalf uur zou kosten 
heen en weer naar Dax met de auto.  
Dus ging ik naast het station in Dax een koffie drinken.  
Groot was mijn verbazing toen Piet opeens voor mijn neus stond en me toch  kwam ophalen.  
Hij had me teruggebeld, maar dat had ik niet gehoord.  
We gingen samen koffie drinken in een grote brasserie, waar we vroeger weleens aten. Het 
personeel was bezig om de tafels te dekken voor de lunch.  
Op de kaart stonden aantrekkelijke gerechten. We besloten om daar eten en vanaf twaalf uur 
liep de tent vol.  
Zakenmensen, winkelpersoneel, vriendinnen, oudere mensen alleen, die daar blijkbaar iedere 
dag aten, want op hun wijnfles werd de kurk gedaan en mee terug genomen naar de keuken. 
Kortom, binnen een mum van tijd zo’n zeventig à tachtig man.   
Het dagmenu kostte 14,00 euro voor drie gangen. We hebben heerlijk gegeten.  
En omdat we vroeg waren hebben we wat zaken doorgenomen voor ons toekomstige leven. 
Een van de onderwerpen was: nemen we weer een hond?  
Piet dacht het beter was van niet, je hebt veel meer vrijheid zonder hond.  
Maar ik denk er anders over. We wonen afgelegen, ik mis de wandelingen, een hond heeft 
een prachtig terrein, midden in de natuur waar hij zich kan uitleven.  
Inderdaad je bent minder vrij, als je eens ergens naar toe wilt. Maar we hebben zeer goede 
ervaring met het hondenpension van Isabel en Philippe, die Viking erg goed verzorgd hebben, 
toen wij regelmatig naar Nederland gingen. 
 
Kortom, Piet was niet voor een hond, maar als ik heel graag een hond wilde, was hij daar niet 
op tegen. Die avond heb ik meteen naar Beauceronnen gezocht op internet.   
De kennel waar hij vandaan kwam ‘des Assiers’ bestond niet meer, ook de kennel van de werk-
honden van een trainer in St. Pee de Nivelle bestond niet meer, maar ik vond even boven 
Mont de Marsan een kennel, pension en trainingscentrum voor dit speciale ras. 
Ik heb het pension van Isabelle en Philippe gebeld om te vragen of zij de kennel kenden.  
Philippe kende de kennel niet maar wilde heel graag mee om te gaan kijken. Philippe heeft 
vroeger in een bewakingsdienst gewerkt, waarbij hij de Beauceronnen als verdediging had. Op 
de de website stond dat ze maar drie nestjes hadden per jaar. Ze hadden drie nestjes twee 
van begin januari en een van eind januari. Ik kreeg meteen een kleine beauceron in mijn han-
den geduwd, omdat de eigenaresse met twee andere klanten bezig was.  
De vader genaamd Lord liep samen met vijf vrouwtjeshonden los op het terrein, geen enkele 
hond blafte toen we aankwamen en geen enkele hond sprong tegen de auto op.  
Alles was prachtig schoon. In de huiskamer waren twee nesten en in een andere kamer het 
nest waar ik voor kwam.  
Volgens Philippe was het zeer bijzonder dat alles zonder ruzie verliep. In een nest lag er een 
beauceron de slapen op zijn rug, dat was een mannetje en de grootste uit het nest.  
Philippe was meteen weg van die hond, Maar ik wil niet de grootste, mijn vorige hond vond ik 
al groot genoeg met zijn 72 cm hoogte. Ik had de stamboom van onze vorige hond Viking mee 
genomen, en heel veel van zijn voorouders zaten ook in de stamboom van het nest waar ik 
voor kwam.  



 

 
13 

Ik heb afgesproken dat in half maart nog een keer terug zou komen, omdat de hondjes op die 
leeftijd nog zo veranderen. Ik heb de vrouw van Philippe gevraagd of zij dat met me meegaat, 
zij had ook een hele goede band met onze Viking. 
 
En toen gingen we voor het eerst sinds jaren tien dagen met vakantie. We hadden enkele jaren 
geleden Sevilla bezocht, omdat ik op een permacultuur congres in London de beheerder over 
dat project hoorde spreken. Ze hebben 50 hectare fruitbomen geconverteerd naar een per-
macultuur design met een combinatie van biodynamische cultuur. 
Toen wij daar waren zeiden ze dat ze over een à twee jaar geheel onafhankelijk zouden zijn 
van toevoegingen in de bodem; ze bewerkten de grond met twee paarden en een lichte trac-
tor. Er stonden honderden fruitbomen, sinaasappelen, mandarijnen, granaatappels, kum-
quats etc.  
Sinds het begin van dit project hebben ze vijftig procent minder water nodig en is de opbrengst 
van het fruit met 20 procent toegenomen. Ik denk niet dat we eraan toekomen om er nu weer 
naar toe te gaan. Er zijn nl. zulke goede tentoonstellingen en het weer is erg instabiel met veel 
regen, zodat we ons eens met de oude cultuur van de stad bezig houden.  
 
We hebben onder andere de van Gogh ‘Alive’ tentoonstelling gezien met een lichtshow waar-
door je als het ware midden in zijn schilderijen zit.  
Naast een fraai overzicht van de verschillende periodes van zijn werk, uitgebreide info over 
zijn correspondentie met zijn broer Theo en de wijze waarop hij het licht in sterren zag. 
Er werd niet op zijn techniek ingegaan en er waren heel veel schoolkinderen, die het heerlijk 
vonden om liggend op zitzakken de kleurenpracht te ondergaan. 
 
We hebben met het openbaar vervoer twee plaatjes rond Sevilla bezocht.  
Er zijn twee busstations in Sevilla, de ene voor  het vervoer in en om Sevilla. Het is werkelijk 
fantastisch geregeld; je moet wel weten waar je moet uitstappen, want alles gaat in het 
Spaans. Op een avond hielp een vrouw ons om op de juiste halte in Sevilla uit te stappen, door 
op haar telefoon informatie in te typen en vroeg in welke taal ze dat kon laten vertalen, omdat 
haar telefoon geen Nederlands aangaf deed ze het in Engels. 
De rit naar Puebla del Rio eindigde op een industrie terrein. We hadden vier haltes daarvoor 
moeten uitstappen om in het centrum te komen, maar de bus ging al binnen vijf minuten weer 
terug zodat we alsnog in het ‘centrum’ konden uitstappen. 
 
In Puebla del Rio, waar werkelijk niets te beleven valt, vonden we wel een zeer leuk restaurant 
vlak aan de zeer brede rivier. De open haard was aan en de eigenaar stelde voor om een Por-
tugees rijstgerecht voor ons klaar te maken, maar dat kostte wel wat tijd. 
Wij vonden dat een goed teken en kregen een heerlijke gerecht vol met schaal- en schelpdie-
ren.  
Als dessert was er een peer gepocheerd in mint likeur, erg lekker.  
We kregen ‘van het huis’ een limoncello aangeboden, gemaakt in die streek en minder zoet  
dan de Italiaanse versie. 
De volgende dag bezochten we een ander plaatsje Estepa, op bijna twee uur afstand met de 
bus, ten oosten van Sevilla.  
Onderweg zagen we honderden hectaren olijfbomen, een gigantische monocultuur en alles 
geïrrigeerd. Het dorpje zelf had prachtige kloosters en kerken, die allemaal dicht waren en ook 
rond de monnikenkloosters waren geen groentetuinen te zien.  
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Op een weg naar een buitengebied zagen gelukkig wat wilde planten, pimpernel, kaasjeskruid 
en brandnetels. 
 

We weten dat er met name het gebied 
rond Huelva en Almeria behoorlijk veel 
pesticiden gebruikt worden (in 1 van 
de toeristen boekjes las ik dat er in het 
droge Almeria 40.000 hectare serres 
zijn, voor de productie van groentes, 
die per jaar 5200 ton chemische kunst-
mest en pesticides, alsmede 30 000 
ton plastic residuen  te verwerken krij-
gen.) 
 
Het eten in Sevilla. 
De eerste ochtend hebben we gebruik 
gemaakt van het ontbijtbuffet, op di-
verse sites stond vermeld dat het eten 
in dit hotel erg goed beoordeeld werd.  
Het hotel heeft echter geen restau-
rant, alleen een uitgebreid ontbijt. 
Het was weer van alles standaard, 
werkelijk niets biologisch, wel goede 
koffie die per kopje vers gemalen 
werd.  
Kortom, wij eten in een heel klein 
kroegje een tostado, een klein geroos-
terd broodje  met olijfolie en verse to-
matensaus, met een heerlijke es-
presso en we hebben een biologische 
winkel gevonden, voor onze mandarij-
nen, appels en citroenen. 
We dachten dat we in een hele grote 
supermarkt Mercadone wel iets biolo-
gisch konden vinden maar we konden 

geen enkel biologisch product vinden, geen eieren, geen kaas en geen enkele groente of fruit.  
 
De informatie van een van de hele kleine biologische winkeltjes was dat er misschien een bi-
ologisch restaurant kwam in Sevilla.  
De meeste bars en restaurants hebben salades, spinazie met kikkererwten en fantastische 
kaasschotels.  
 
Het aanbod van lokale wijnen en onze favoriete manzanilla, een droge witte sherry wijn, die 
komt uit een gebied onder Cordoba. 
De bekende sherrystreek ligt ten zuiden van Sevilla, rond de plaats Jerez. 

Wij hebben GEEN Wi-Fi…  
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De tapas cultuur, die we zo goed 
kennen van San Sebastian, wat 
op anderhalf uur afstand van ins 
huis ligt, is ook hier aanwezig.  
Het delen van voedsel wat in 
Frankrijk auberge espagnol 
heet, is hier de cultuur.  
 
Ook als je 1 tapa bestelt voor € 
3,50 krijg je meteen twee bor-
den en genoeg brood voor twee 
personen. 
  
Wat erg opvalt dat in de huidige 
paleizen geen groentes ver-
bouwd worden, ook de bekende 
patio’s hebben alleen sierplan-
ten.  

Daarentegen staat de hele stad vol sinaasappelbomen, met name van de bittere soort.  
Volgens de Spanjaarden zijn ze niet te eten. 
 

 
 
De bewoners zijn erg trots op hun patio’s en meerdere malen werden we in deze privé patio’s 
uitgenodigd om ze te bewonderen.  
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Vaak zijn ze het eigendom van de gezamenlijke 
bewoners die samen het onderhoud verzorgen.  
 
De functie is sociaal en ‘s avonds zit je er heerlijk 
koel; de meeste hebben een fontein.  
 
Rond half maart zijn we weer terug.   
 
Voor we weggingen zagen we de kraanvogels al-
weer naar het noorden vliegen, dus hopen we dat 
ze weer eindelijk in de tuin kunnen gaan werken 
na deze wel zeer koele en regenachtige winter. 
 

 
 
 
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 

 
 

 

 

 

mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.salies-de-béarn.transitionfrance.fr/
http://www.transitionfrance.fr/
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Een fantastische middag in Winsum! 
Zo! 
Dat was een fantastische middag met de studiegroep in Winsum (Gr.) 
Op naar 24 mei... 
 

Harmen deelde zijn kennis over ‘Heelalvisie’, er ontstond een leuke 
wisselwerking tussen de groep en Harmen. 
Waardevol. En... Harmen is meteen enthousiast over de groep en 
komt de volgende keer weer. 
 
Elly vertelde ons hoe je water kunt opladen. Water heeft een geheu-
gen en daar kun je zowel positief als negatief gebruik van maken en 
vele onderzoeken hebben al lang bewezen dat dit zo werkt. Elly le-
verde een prachtige bijdrage. 
 
Dineke ontfermde zich over ‘De plant 
van de middag’. 
Zij had gekozen voor de pinkster-
bloem. Een veelzijdige plant en culinair 
fantastisch te gebruiken. Familie van 
de waterkers, veldkers, mosterdplant 
en alle andere kruisbloemigen.  
Ook de pinksterbloem levert ons een 
hoge dosering vitamine C. 
 
Anneke zorgde voor ingrediënten om 
een flesje kruidenazijn en kruidenwijn 
te maken. 
Dit was een leuk laatste onderwerp 
van de middag en iedereen heeft nu 
thuis twee gezellige flesjes staan om 
over twee weken te zeven en dan zeg-
gen we proost bij de kruidenwijn en de 
azijn kan in gerechten verwerkt wor-
den. 
 
Tine en Ruth zorgden voor wat lekkers 
bij de thee en koffie maar ook Rina 
verraste ons met heerlijke zelfge-
maakte bonbons en amandelen in cho-
cola gedoopt en met Keltisch zeezout 

bestrooid.  
Jolanda zorgde voor soep ter afsluiting.  
 
De volgende keer op donderdagmiddag 24 mei gaan we naar 
Abelstok. 
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Abelstok is een kleine oude boomgaard met oude fruitrassen. 
We gaan daar genieten van alles wat er groeit en bloeit aan 'wilde' groenten, kruiden en eet-
bare bloemen. 
We nemen water en hulpmiddelen mee om thee te zetten en Harmen gaat ons voordoen hoe 
je ter plekke vuur maakt. 
Samen genieten. 
 
Rina en Ruth verzorgen beiden een 'plant van de middag' die we in de boomgaard gaan be-
handelen. 
 

 
 

Column Ellen Vader: 
De kloof tussen politici en de burger 

 

 

Geen enkele ouder zou de gezondheid van zijn of haar kinderen blindelings toe 
moeten vertrouwen aan politici en beleidsmakers 
 

Wat is het verschil tussen politici en ouders? 
 
Zij hebben verschillende belangen.  
De eerste prioriteit voor politici is dat het goed gaat met het land – lees: dat het goed gaat 
met de economie. De eerste prioriteit voor de ouders is dat het goed gaat met hun kind – 
lees: dat hun kind gezond en gelukkig is. 
Zij hebben verschillende machtsposities.  
Politici bepalen hoe het geld (bijeengebracht door het volk) uitgegeven wordt. Economische 
belangen gaan vóór op gezondheid en milieu. Gezondheid levert geen inkomsten op en het 
milieu kan niet protesteren. Winsten laten zien dat het ‘goed’ gaat. 
De overheid heeft gezag – dat betekent letterlijk: macht over anderen.  
De overheid bepaalt, en het volk moet maar volgen? Politici worden gekozen door de burger, 
maar beïnvloed door het bedrijfsleven.  
 
Er wordt van ouders verwacht dat ze geloven dat het veilig is om hun kinderen te vaccineren 
omdat autoriteiten zeggen dat het veilig is, en dat ‘het maar hele kleine hoeveelheden zijn’ 
en ‘het heel goed onderzocht is’.  
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Het zal niemand, die goed geïnformeerd is over wat we precies inspuiten, verbazen dat hier 
risico’s aan verbonden zijn. Hoe meer we dit beseffen, hoe groter de weerstand wordt om 
deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.  
Veel mensen willen inzage in de wetenschap waarmee de uitspraak dat ‘vaccineren veilig is’ 
bewezen wordt.  
Tot op heden is de wetenschappelijke onderbouwing daarvan niet transparant voor ouders.  
 
Om een bewuste keuze te kunnen maken bij het vaccineren van hun kind(eren) hebben 
ouders informatie nodig.  
Men moet op basis van data (cijfers) kunnen inschatten: 

• Hoe groot de kans is om – in de 21ste eeuw (met schoon drinkwater en toegang tot 
gezonde voeding) te sterven of blijvende schade op te lopen aan een infectieziekte? 

• Hoe groot het risico is om te overlijden of (blijvende) schade op te lopen als gevolg 
van vaccins? 

Verschillende overheidsinstanties houden data bij: sterftecijfers, ziektecijfers, het aantal 
complicaties, het aantal meldingen van bijwerkingen, het voorkomen van infectieziektes bij 
gevaccineerde kinderen, het voorkomen van infectieziektes bij ongevaccineerde kinderen, de 
toename van chronische aandoeningen etc. etc.  
Eén druk op de knop en die informatie is bekend.  
Voor beleidsmakers! Voor ouders is dit allemaal grijs gebied – we worden onwetend 
gehouden. 
 
Waarom worden we onwetend gehouden? 
Dat ‘vaccineren een keuze is’ klinkt goed, maar in de praktijk komt het erop neer dat het 
onmogelijk is om een keuze te maken als je geen informatie hebt.  
Zonder transparantie zijn we afhankelijk van degenen die de informatie hebben... 
 
© Ellen Vader 
 
Website (met regelmatig nieuwe blogs):  

 
https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, ondersteuning en delen van kennis en informatie: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

 

https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Leven op reis (14) 
Door Cynthia van Asten 
 
Tjonge, wat was het nog koud, die laatste week dat we in Nederland waren… De laatste twee 
dagen van ons verblijf waren de waterleidingen bevroren en zaten we dus zonder water. Wat 
ga je dan verlangen naar de warmte van Zuid-Portugal! En gelukkig zijn we daar nu net aange-
komen! Met een aangename 19 graden in het zonnetje, zie ik dat het alweer flink vriest in 
Nederland. Brrrr, ik heb met jullie te doen… 
 
Onze reis naar de Algarve heeft twee weken geduurd. Het vertrek uit Nederland verliep niet 
helemaal soepel. Omdat onze waterleidingen bevroren waren, moest de camper gevuld wor-
den met water uit het toiletgebouw op de camping. Bij het gemanoeuvreer met de camper 
heeft Ivar een lantaarnpaal over het hoofd gezien en is de fietsendrager naar binnen geduwd. 
Letterlijk een flink gat in het badkamertje. Gelukkig kon een campergarage het wel proviso-
risch maken, maar vijf uur wachten in een leeg geruimde stacaravan zonder water, geeft toch 
een bepaalde spanning zo aan het begin van de reis….  
 
Dwars door carnaval vierend Nederland reden we op weg naar Zuid-Frankrijk, waar we een 
deel van onze bagage hebben omgepakt. Het is niet echt heel handig om geen vaste woonplek 
te hebben: we hebben een stacaravan in Nederland, een soort middeleeuwse garage die als 
berging dienst doet in Zuid-Frankrijk en een volgestouwde caravan, ook in Zuid-Frankrijk. Daar 
ligt onze kledingvoorraad, de thuisonderwijs boeken en veel andere ‘handige’ dingen, zoals 
surfboards en wetsuits etc.  Goed opletten met ompakken dus en hopen dat we de juiste kle-
ding bij ons hebben… 
 
Dan begint voor mijn gevoel de reis naar het zuiden pas echt. Omdat we een maand de tijd 

hebben en geen vaste plan-
nen, heb ik voorgesteld om 
via de Westkust van Spanje 
en Portugal langzaam naar 
beneden te trekken. We zijn 
begonnen in Lourdes. Ik vind 
het fijn om dit soort drukke 
plekken in de winter te be-
zoeken, als het erg rustig is. 
En inderdaad, we hadden 
het rijk bijna voor onszelf. 
We hebben de kerken beke-
ken, maar werden toch het 
meest aangetrokken door 
de grot en de bron daarin. 
Daar hangt een prettige 
energie en we hebben met-
een onze jerrycans gevuld 
met Lourdeswater.  
 Castro de Baroña  
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Vandaar ging ons pad gelijk op met de Camino naar Santiago de Compostella. Door een boe-
renprotest onderweg hebben we weer de nodige vertraging opgelopen (alle doorgaande we-
gen waren afgesloten met autobanden of stro), maar uiteindelijk kwamen we op de plek aan 
waar ik graag mijn 45ste verjaardag wilde vieren: Castro de Baroña. Het wordt gezegd dat dit 
de eerste Keltische nederzetting is in Europa en ik vind het een heel mystieke plek. Het ligt op 
een heel klein schiereiland en je ziet alleen de ronde funderingen nog liggen.  
Het is nu de tweede keer dat we er zijn en weer zijn we omringd door metershoge golven, 
terwijl de wind en regen ons geselen. De energie van de plek is weergaloos. Het is een echte 

krachtplek en je wordt helemaal opgeladen als je er 
zit of loopt. Op de plek die wordt aangeduid als het 
heiligdom, vinden we wilde plantjes waarvan we ge-
leerd hebben dat ze eetbaar en gezond zijn. Later 
weten we ze te determineren als Navelkruid.  
Navelkruid groeit vooral in Midden en Zuid-Europa, 
op de noordzijde van rotsen en bomen. In februari is 
het aan het groeien en zijn de ronde, vetplantachtige 
blaadjes heerlijk mals.  
In de zomermaanden schijnt het beter te zijn de 
blaadjes eerst even in zout water te blancheren, om 
ze smakelijker te maken. Wij eten ze rauw op brood 
en als toevoeging in de sla. Wat een vreugdevol ge-
voel geeft het om weer heerlijk te kunnen plukken! 
 
Portugal 
Zodra we Portugal binnenrijden, stopt op miracu-
leuze wijze de regen en breken de wolken open. Ein-
delijk! De hele reis werden we begeleid door regen, 
hagel en sneeuwbuien. Alles voelt klam en koud aan. 
Maar nu schijnt de zon weer en dan voelt alles an-
ders aan. We rijden tot maar net over de grens en 
stoppen bij Moledo Do Minho, tussen de rivier de 
Minho en de zee. Heerlijk een paar dagen genieten 
van de zon, rust en fijn kunnen spelen. De camper is 
weer droog en schoon en we hebben een paar mooie 

fietstochten kunnen maken. Aangesterkt gaan we verder op deze verrassingsreis. 
  
Ik noem het een verrassingsreis, omdat ik inhoudelijk niets heb voorbereid. We laten de grote 
steden links liggen en bezoeken kleine dorpjes en natuurgebieden, zonder precies te weten 
wat we kunnen verwachten. Zo bezoeken we het heiligdom Bom Jesús bij Braga. Omdat dit 
soort heiligdommen bijna altijd bij een bijzondere bron of op een krachtplek zijn gebouwd, is 
het een mooie gelegenheid om onze jerrycans dit keer met zgn ‘Jeszuswater’ te vullen.  
 
In Guimaraes bezoeken we een middeleeuws kasteel en het paleis van de eerste koning van 
Portugal.  
Daar worden we uitgenodigd om diezelfde avond nog een concert bij te wonen van een Ame-
rikaanse Highschool groep.  
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Graag gaan we er op in en worden ver-
rast door de kwaliteit van het koor en 
het orkest. In de prachtige middel-
eeuwse entourage, verzegeld door over 
de hoofden scherende vleermuizen is 
het ook voor deze studenten een onver-
getelijke ervaring.  
Die avond overnachten we in Penha, wat 
een slapeloze nacht oplevert. We blijken 
weer onbewust op een krachtplaats te-
recht te zijn gekomen en dan is het soms 
moeilijk in slaap te komen. We staan bo-
venop een eenzame berg, omringd door 
laagland.  
Maar het bizarre is dat deze berg vol ligt 
met grote ronde rotsblokken. Waar ko-

men die vandaan? Je kunt hier moeilijk volhouden dat die in de ijstijd door gletsjers vooruit 
zijn gestuwd, of van een andere berg zijn afgerold. Een mysterie. En een heel bijzondere ener-
gie met weer meerdere kerken en heiligdommen 
op deze berg. De rotsblokken zijn flink begroeid 
met navelkruid, dus we nemen een voorraadje 
mee voor onderweg. 
 
Internet is een prachtige uitvinding als hulp bij het 
vinden van bijzondere overnachtingsplekken of 
leuke dorpjes of steden. Meestal zoek ik via Maps 
de plek op waar we zijn en speur de omgeving af 
naar parkeerplaatsen in de natuur of bij sportvel-
den. Ook zoek ik informatie op over de omgeving 
waar we op dat moment zijn. Ik las bij de informa-
tie over Aveiro dat het wordt beschouwd als het 
Venetië van Portugal, dus gingen we er vol ver-
wachting naartoe.  
In het centrum liggen inderdaad mooie boten in 
het kanaal. Helaas wel voorzien van een buiten-
boordmotor en eigenlijk loopt het kanaal niet zo 
heel ver door, maar toch was het een leuk tochtje.  
Het doet echter niet echt Venetiaans aan, want je 
vaart door een moderne winkelwijk. Een over-
nachtingsplek vinden was hier erg moeilijk en we 
eindigden op de parkeerplaats van het Olympisch 
stadion. 
 
De volgende dag verliep erg stroef.  
We konden de juiste weg niet vinden en bléven maar heen en weer rijden. Toen we eindelijk 
in Mira bij het strand aankwamen en wilden koken, bleek het gas op te zijn en kregen we de 
reservefles niet aan de praat. In Portugal hebben ze weer andere gasflessen dan in Frankrijk 
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of Nederland, dus omruilen lukt hier 
niet. Er zijn stations die de gasflessen 
bijvullen en die konden we vandaag 
niet vinden.  
Het werd steeds later, het eten stond 
verpieterd op het niet werkende for-
nuis, en wij reden rond op verlaten 
donkere weggetjes, om steeds weer 
naar een andere plek gestuurd te wor-
den die misschien wel de gasflessen 
kon vullen. Uiteindelijk zijn we mid-
den in een woonwijk gaan overnach-
ten, tussen blaffende honden en 
kraaiende hanen. Geen topdag, maar 
daarna stroomt het dan ineens wel 
weer en blijken we binnen vijf minu-

ten een vulstation te kunnen vinden.  
Vreemd hoe dat soms loopt.  
Opgelucht bezoeken we de zoutpannen van Figueira 
da Foz en krijgen een zeer enthousiaste rondleiding. 
Het is zo leuk hoe mensen zich openen als ze horen 
dat de kinderen thuisonderwijs krijgen en hier zijn om 
iets te leren. De in dubbele jas en muts gehulde dame 
bleef maar vertellen en praten, terwijl wij stonden te 
stikken van de hitte in de voor ons toch zeer aange-
name 17 graden. Nee, het was erg leuk. En toen de 
dame begreep dat we ook geïnteresseerd waren in 
eetbare planten, gaf ze nogmaals een rondleiding, 
maar nu voor de plantjes….  
We hebben blaadjes van struiken gegeten, die wat 
zout proefden. Geen idee hoe ze heten, want zij wist 
alleen de Portugese naam en die kon ik niet onthou-
den.  
De blaadjes waren nog maar net goed, want die be-
ginnen in het voorjaar te verdorren. Zij worden dan 
afgelost door de zeekraal, die nu voorzichtig aan de 
rand van de zoutpannen opkomt. Erg leuk om zelf uit 
de grond te trekken en op te eten. Ik vond het jammer 
dat ik het boek van Anneke, het Zilte Genieten, nu niet 
bij me had… 
 
Helaas bleek bij terugkomst bij de camper het gas het nog steeds niet te doen. We zijn terug 
gereden naar de vulplaats en daar is de eigenaar van het bedrijf uren met ons bezig geweest. 
Hij vond het zijn eer te na om niet te weten wat er aan de hand was en heeft zich in alle 
bochten gedrongen om het probleem op te lossen. En uiteindelijk is het hem nog gelukt ook! 
Er bleek een veiligheidsklepje in de gasslang vast te zitten. En wat verwacht je dan voor reke-
ning te krijgen? De beste man vroeg 10 euro met excuses dat het zo lang duurde…  
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We hebben hem er een Hollands kaasje bij gegeven en als beste vrienden gingen we uit elkaar. 
Na al dat lange wachten was het voor de kinderen wel fijn om een overnachtingsplek bij een 
park te vinden en daar zijn we maar een extra dag gebleven.  
Ze hebben heerlijk met de honden een trainingsparcours door een speeltuin gemaakt. Ik wist 
niet dat het mogelijk was, maar honden kunnen dus van de glijbaan glijden, rustig op de wip 
zitten en een ladder beklimmen… Mits er maar genoeg snoepjes en aaitjes tegenover staan! 
Ook onze reispoes Isis vermaakt zich prima. Onderweg krult ze zich heerlijk op, op schoot of 
in haar hangmandje, zodra we stoppen is ze de eerste die de boel buiten wil inspecteren. 
Meestal duikt ze dan onder de camper en zit vandaaruit de omgeving te bespieden. Behalve 
wanneer we in het donker ergens aankomen. Dan verkent ze dapper de hele omgeving en 
komt pas terug als ze helemaal verzadigd is. Dat zijn dan ook de nachten waarop ze heerlijk 
slaapt. Soms is het niet mogelijk dat ze naar buiten gaat. Dan is er teveel verkeer of er lopen 
zwerfdieren rond de camper. Die zijn meestal niet zo vriendelijk tegen een nieuwe poes.  
Als Isis niet naar buiten is geweest, gaat ze ’s nachts spelen. En dat is soms best pittig! We 
zorgen er altijd voor dat er kleine papieren balletjes op de grond liggen, want madame is een 
geboren voetballer. Ze mept de balletjes de hele camper door en meestal kunnen we ze in de 
ochtend uit de waterbak plukken.  
Verder rent ze rondjes door de camper, zoals we vroeger op school door de gymzaal deden: 
overal overheen springen en zo snel mogelijk alle hindernissen nemen… dat geeft een gezonde 
herrie, zo midden in de nacht. Maak dan ook vooral niet de fout iets te bewegen, want dan 
duikt  ze bovenop je… Meestal sluit ze haar speeltijd af door bij me in bed te kruipen, met haar 
koppie op mijn kussen. Zachtjes sabbelt ze op mijn vingers en legt dan met een diepe zucht 
van genot haar koppie in mijn hand. Als ik vanaf dat moment niet meer beweeg, is het de rest 
van de nacht heerlijk rustig…. Pfff… 
 

We eindigden onze reis bij het strand 
van Nazaré. Het bekende North 
Beach schijnt de hoogste golven van 
de wereld te hebben en ook toen wij 
er waren, was er een internationale 
surfwedstrijd bezig. Het is indrukwek-
kend om te zien hoe ze de watertun-
nel uitkomen in zo’n hoge golf en dan 
met een salto afsluiten. Ook de wa-
terscooters zijn sensationeel. Zij ha-
len de gestrande surfers op, die zich 
vastklemmen op een soort brancard 
achter de scooter. Vervolgens gaat de 
scooter rechtuit de zee op, dwars 
over de gigantische golven heen… Je 
ziet ze echt door de lucht vliegen! 
 

Via Sétubal zijn we verder gereisd en gisteren in de Algarve aangekomen. Heerlijk om de be-
kende plekken weer te zien!  
Wel schijnt het dat we afscheid hebben genomen van de zon, want met onze aankomst begon 
het te waaien en is er de komende twee weken regen en wind voorspeld. We zien wel.  
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Met een aangename 17 graden is het op dit moment nog steeds beter dan in Nederland in de 
stacaravan. De meisjes hebben in ieder geval genoeg te doen.  
Behalve spelen is er het thuisonderwijs, wat dagelijks aandacht vraagt. Omdat Lindsay in de 
periode dat we in Nederland waren, de hele jaarstof rekenen van groep 7 heeft doorgewerkt, 
heeft ze nu een wat rustigere periode. Ze heeft een tekeninstructieboekje gekregen en is heer-
lijk dieren aan het tekenen.  
Daarnaast schrijft ze elke dag een verhaal in haar schrift, om de schrijfvaardigheid op peil te 
houden. Soms schrijft ze een verslag van de dag, soms is het een fantasieverhaal. Het is in 
ieder geval altijd erg leuk om te lezen! Ook zijn we met een zangproject begonnen. Met het 
boek en cd van de Vrije School liederen, zijn we iedere dag vrolijk canons aan het zingen of 
liedjes in andere talen. Heel gezellig! Tussendoor leest Lindsay me de boeken van de waanzin-
nige boomhut in het Engels voor. We zijn al aan de 78-story treehouse toe. 
Christel is nog bezig met het afronden van haar kristal kaartenset. Er is nu een voorkant en 
een titel. Het doosje is uitgezocht en nu wacht ze op de studio en de correcties op de teksten. 
Ook schrijft ze artikelen als promotie van haar kaartenset.  
Ze komt in de Happi-kids editie van de Happinez te staan en ook in Spiegelbeeld zal een artikel 
van haar hand verschijnen. In de tussentijd leest ze de examenbundels Aardrijkskunde en Eco-
nomie van het VMBO en wil ze Engelse dictees doen.  
Ook leest ze me de Engelse Harry Potter voor. We hebben in ieder genoeg te doen om ons de 
komende weken niet te vervelen! 
 
Ik wens jullie toe dat je een fijn en zonnig voorjaar ingaat. Tot volgende maand! 
 
Cynthia 
cynthia@essentialtogether.nl 
 

 
 

Hoe wij beslissingen nemen 
Door: John Vrakking 
 
"Met de wetenschap van nu…" Zo worden veel excuses ingeluid. Voor verkeerde in-
schattingen, onjuiste besluiten, foute beslissingen. Natuurlijk: wie alles van tevoren 
weet, kan met een kwartje de wereld rond. Maar wie zou dat durven?  
Erop vertrouwen dat je alles weet? Dat de nieuwe realiteit bestendig is en dat de 
werkelijkheid zich niet onverwacht tegen je keert…  
Wat zou het zijn, dat je eventueel tegenhoudt?  
Want hoe werkt dat eigenlijk, beslissingen nemen? 
 
…but not as we know it 
In "Arrival" van Denis Villeneuve, voor mij de beste film van 2016, is Louise Banks (Amy Adams) 
een taalkundige die de opdracht krijgt om contact te maken met buitenaardse wezens. Ze 
doet dat samen met fysicus Ian Donnely (Jeremy Renner). Verschillender dan deze twee kun-
nen mensen bijna niet zijn. We zien hoe ze te maken krijgen met nieuwe realiteiten, die een 
behoorlijke aanslag plegen op hun mentale flexibiliteit. Zo is er de verticale schacht die hen 
400 meter hoog een ruimteschip in zal leiden. Eenmaal binnen gedraagt de zwaartekracht zich 
anders, waardoor die schacht een horizontale tunnel wordt. 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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 Durven loslaten 
Voor wiens zintuigen die switch niet kunnen maken is er de con-
tinue dreiging dat, mocht de zwaartekracht zich opeens weer 
normaal gedragen, je 400 meter naar beneden valt. Voor bèta-
man Donnely is die dreiging er continue. Hij wordt er hondsbe-
roerd van en dat zit zijn bijdrage behoorlijk in de weg. Voor alfa-
wetenschapper Banks is het gemakkelijker om ermee om te gaan, 
zij is eraan gewend dat wat je waarneemt kan afwijken van de 
werkelijkheid. Haar flexibiliteit en durf leiden uiteindelijk dan ook 
tot een doorbraak. Ze krijgt er van de buitenaardse wezens iets 
waardevols voor terug, maar het vraagt minstens zoveel geeste-
lijke veerkracht om dat op waarde weten te schatten. Daar kom 
ik straks nog op terug. 
 
The Backwards Brain Bicycle 
Waar Donnely last van heeft, is dat zijn paradigma’s schuiven – 
en flink ook. In feite komt alles wat voor hem een wetenschappe-
lijke basis vormde, op losse schroeven te staan. Om dat te begrij-
pen, hoef je helemaal niet zo ver van huis.  
Ook wij zouden er moeite mee hebben als de wereld opeens niet 

meer zo vertrouwd was.  
Voor een experiment paste Destin Sandlin bijvoorbeeld de besturing van een alledaagse fiets 
aan (zie dit filmpje op Youtube). Je ziet dat het tijd kost voordat het hele systeem van de fiet-
sende mens zich daarop aangepast heeft. Andersom, weer wennen aan een normale fiets, is 
net zo moeilijk. 
 
Ik lust geen insecten 
Eigenlijk fietsen we net zoals we denken: op de automatische piloot. Ook de manier waarop 
we dat denken inzetten in onze alledaagse besluitvorming verloopt zo. Gelukkig maar, want 
in de loop van een dag kan er nogal wat gebeuren en daarom is dat denken heel efficiënt 
ingericht. We hoeven niet bij alles uitgebreid stil te staan en oneindig te wikken en wegen. 
Sterker nog, veel besluiten nemen we onbewust.  
Bliksemsnel vergelijkt ons brein de huidige situatie met eerdere ervaringen. En we besluiten, 
je raadt het al, op basis van hoe we eerder gehandeld hebben. De algoritme is simpel: heeft 
een eerdere reactie niet geleid tot onoverkomelijke schade voor het systeem, dan herhalen 
we simpelweg die reactie. Ook als de logica er overduidelijk op wijst dat de huidige omstan-
digheden veranderd zijn en dat heroverweging een serieuze optie is, herhalen we ons bekende 
repertoire. Voorbeeld? Van de restaurantgangers eet zo’n beetje 80% altijd bij hetzelfde res-
taurant en in ongeveer 80% van de gevallen eten ze wat ze de vorige keer aten. Het aantal 
gelegenheden waar insecten op de kaart staan is daarom nog altijd op de vingers van één hand 
te tellen. 
 
Taboes zijn er om los te laten 
Hoe zou het zijn als we zouden kunnen heroverwegen wat we anders op de automaat kiezen? 
Of wat zou het opleveren als we dat onbewuste systeem zouden kunnen beteugelen? Niet 
meer altijd terug hoeven vallen op bekend repertoire? Gewoon, laten we eens gek doen, een 
andere reactie laten zien?  

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0&feature=youtu.be
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Wat ik schets, vraagt denken buiten de veiligheidsmarges van je systeem. Die marges worden 
beheerst door een nogal sterk mechanisme, namelijk dat van onze angsten. Die angsten zijn 
ontstaan op basis van eerdere ervaringen, het zijn de no-go areas van ons op ervaringsleren 
gestoelde onbewuste. Ook kunnen er aangeprate angsten of cultureel gebonden taboes zijn. 
Dat is voor ieder van ons anders. 
 
Angst en hoop 
Je zou kunnen redeneren dat het maar goed is dat die angsten er zijn en voor een deel is dat 
ook zo. Sommige situaties zijn bewezen levensgevaarlijk. Maar er zijn ook besluiten die je kunt 
heroverwegen, waarna het leven er misschien wel gemakkelijker op wordt. Je laat je dan niet 
meer leiden door angsten of door wat je denkt wat onmogelijk is. Experimenteren, loslaten, 
durven en alles wat gebeurt zien als een uitdaging die kansen biedt? Wat zou dat opleveren? 
 
Er is maar één kracht die sterker is dan angst: hoop. De hoop op iets dat anders en beter is, of 
dat iets zal bijdragen aan een hoger doel: daaruit is oneindig veel kracht te putten. 
 
Zo’n levensinstelling vraagt van je dat je accepteert dat er ook wel eens iets, onontkoombaar, 
misloopt. Collateral damage dus, wat je toevoegt aan de ervaringen die jou jou zullen maken. 
Of dat werkt, weet ik niet. Ik weet wel dat het omgekeerde klopt: een wereld, door jouzelf 
gecreëerd op basis van je angsten, beperkt je. Dat levert een schraal wereldbeeld op en een 
karige oogst, mocht je op enig moment de kans krijgen om terug te kijken op je leven. Je wordt 
nooit wie je had kunnen zijn. 
 
Ultiem loslaten 
In Arrival beleeft Louise Banks flashbacks. En flashforwards, maar dat begrijpen we pas later. 
De tijdlijn in de film is niet lineair. En dat is ook de twist aan het eind van de film. Spoiler alert… 
 
We zien Louise met haar opgroeiende kind en de partner waarmee ze dat kind kreeg. Wie zien 
echter ook dat zij scheiden en hoe dat kind ongeneeslijk ziek werd en uiteindelijk stierf. Pas 
aan het eind van de film, als haar missie geslaagd is, blijkt hoe het werkelijk zit. 
In het contact dat ze met de buitenaardse wezens had, had ze flashforwards.  
Ze voorzag hoe haar opdracht zou slagen, en ze zag ook het verloop van haar eigen verdere 
leven. Ze ontmoet aan het eind van de film de man die haar partner zal worden en waarmee 
ze dat kind zal krijgen.  
En in het volledige besef van wat voor haar ligt, gaat ze dat aan.  
Ze heeft de hoop dat ze, hoe dan ook, gaat bijdragen aan een betere toekomst voor de mens-
heid.  
 
Kijk, dat noem ik nog eens loslaten en een stap durven nemen. 
 
Met dank aan John Vrakking 
 
Artikel is gepubliceerd in: 
http://www.managersonline.nl/artikel/6927/hoe-wij-beslissingen-nemen.html  
 

 
 

http://www.managersonline.nl/artikel/6927/hoe-wij-beslissingen-nemen.html
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LEZING 29 maart 2018 

(Censuur) 
“Wat u niet mag weten over uw gezondheid” 

Geschreven door: 

 Dr. Gábor Lenkei, arts, onderzoeker, schrijver èn vrijheidsstrijder 

 

Zijn eerste boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid” is al meer dan 150.000 

keer verkocht. Er wordt helaas nogal veel verkeerde en verwarrende informatie verspreid over 

voeding, gezondheid, vitaminen, mineralen… Overheidsvoorschriften zijn daardoor ook vaak be-

perkend en belemmerend. Hoe deze situatie ontstaan is wordt hierin uitgelegd. 

Gábor Lenkei en zijn team willen in al deze verwarring informatie geven waardoor u kunt beslis-

sen om uw gezondheid zelf in de hand te nemen. Vitaminen, mineralen en spoorelementen heb-

ben talrijke en belangrijke positieve effecten op de gezondheid van het lichaam 

Deze lezing wordt verzorgd door Nick van Ruiten, lid van team Lenkei/FreeChoice Benelux  
in Party- en zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure.  

Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00 (incl. 1 kopje thee of koffie) 

Reserveren mag. Mail naar:  

Marloes : info@praktijknatuurlijkerwijs.com of  

Marion  : info@jezijn.nl  

 

 
 

mailto:info@praktijknatuurlijkerwijs.com
mailto:info@jezijn.nl
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De kop is eraf! 
Met de 'Wandelende' studiegroep Limburg op donderdagen een aantal genoeglijke 
uren te Elsloo doorgebracht. 
 

Elsloo ligt voorbij Sittard en iets voor 
Maastricht.  
We kwamen bij elkaar bij Hotel- en Res-
taurant Kasteel Elsloo. 
We starten altijd in een horecagelegen-
heid waar we koffie of thee drinken en 
daarna gaan we aan de wandel. 
 
De 'wilde' groenten, kruiden en eetbare 
bloemen staan op deze dagen centraal. 
Ondanks de kou, oef :) het was koud maar 
wel geweldig mooi en in het zonnetje en in 
de luwte leek het wel voorjaar, evengoed 
het begin van het daslookseizoen, jong 
kleefkruid, brandneteltoppen, elzenkat-

jes, jonge brandneteltoppen, de bloemen van klein hoefblad, de blaadjes van look-zonder-
look en de nieuwe scheuten van jonge munt waren goed te ruiken. 
 
De mistletoe, ook wel maretak genoemd oftewel; Viscum Album volgens de officiële bena-
ming, was ook rijkelijk aanwezig, zowel hoog in de bomen als op de grond omdat diverse bo-
men in de afgelopen tijd het loodje hadden gelegd door diverse stormen. 
We kwamen tot de conclusie in een sprookje te wandelen. 
We eindigden weer met koffie of thee en de volgende keer komen we op 12 april weer bij 
elkaar. 
 
Waar? 
We verzamelen die donderdag vanaf 10.30 uur bij Café de Witte Bórstel in Meers, vlakbij Stein. 
We starten om 11.00 uur en na even gezellig koffie of thee gedronken te hebben gaan we ook 
daar weer aan de wandel! :) 
 
Tot hoe laat? 
Net hoe het loopt, het kan 16.00 uur worden, 't kan wat later worden, we jagen niet en hebben 
de tijd en voor het eten is iedereen weer thuis. 
Behalve ik... ;-) Gegeten heb ik maar voor ik thuis ben... van Limburg naar Friesland, maar 
toch... supergezellig, keigaaf en tot ziens in Limburg op 12 april.  
 
Wie mee wil doen: er zijn nog vijf keer te gaan in 2018, 10 euro bijdrage exclusief consumpties 
(die zijn voor eigen rekening) en zelf een lunchpakket meenemen. 
We streven naar samen kennis delen, saamhorigheid en gezelligheid dus zien we iedereen 
zoveel mogelijk steeds meedoen. 
 
Anneke, Wandelende Studiegroep Limburg 
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Mos, dik onder het ijs… Speenkruid 

  
Daslook Mooi bemoste boomstronken 

  
Een natuurlijke poort met hedera Alles onder een dikke laag ijs… 

  
Stormslachtoffer Nog meer ijs… 
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Winterse kostjes  
 
In de winter zijn er weinig eetbare producten in de natuur te vinden. Zo zijn de bomen kaal, 
paddenstoelen zijn weg en het vriest als een malle. Voor velen is het geen pretje om naar 
buiten te gaan. Het is koud en er staat vaak een gure wind. 
  
De voordelen van het zoeken van eetbare producten uit de natuur in de winter zit hem in 
het feit dat je buiten vrijwel alleen bent. Je bent vaak in je eentje of samen met iemand aan 
het speuren naar die winterse lekkernijen.  

Wat veel mensen niet weten is dat je 
eigenlijk nooit echt alleen bent.  
Want zoals het liedje gaat: “Waar zijn de 
wilde dieren, in het bos, in het bos.”  
 
Zijn ze ook echt in het bos, als je alleen 
bent heb je meer kans om de dieren te 
zien dan wanneer je met een groep bent. 
Tijdens mijn winterse tochten waar ik 
opzoek ga naar lekkernijen zie ik vaak 
judasoren, kleine veldkers en kraailook.  
Judasoren en kleine veldkers zijn jullie 
weleens tegengekomen in mijn stukjes. 
De kraailook is nog wat onwennig, dat 
hoeft niet want het is een wilde familielid 
van de bieslook.  
Het dunne stengeltje smaakt bijna net zo 
naar ui/knoflook als de bieslook.  
 
Ik heb de drie ingrediënten gebruikt in 
mijn simpele avondeten. De judasoren 
gingen na kort koken in de soep en de 
kraailook en vogelmuur gingen op de 
boterhammen. 
 
Simpel en lekker! 
 
Wildplukgroetjes van Jochem Hagoort 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Foto boven: links: kleine veldkers, boven: kraailook, rechtson-
der: Judasoren 
Foto onder: ‘een eenvoudige doch voedzame maaltijd’ 
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Studiegroep Alkmaar beleefde een supergezellige mid-
dag ☺ 
 

Studiegroep Alkmaar kwam weer bij elkaar op de eerste zondagmiddag van de 
maand in de kantine horend bij de volkstuinen 'De Rekere', aan de rand van Alkmaar, 
dichtbij Bergen. 
 
Annemieke verzorgde een verwarmende winterthee. 
Ook al was de temperatuur weer boven nul, het smaakte prima en 

wij gaan het recept komend 
weekend delen via de 'Weke-
lijkse' recepten.  
Elk weekend zenden we een 
mail naar hen die dat wensen 
met minstens één bijlage maar 
meestal twee/drie stuks met 
ideeën ter inspiratie om de 'wil-
de' groenten, kruiden en eet-
bare bloemen in de eigen keu-
ken toe te passen. 
Ook al is het boven nul, je kunt 
genoeg momenten ervaren dat 
een verwarmende thee gewel-
dig past om te serveren. 
 
Annemieke behandelde de 
'plant van de middag', zij had 
gekozen voor de kaneelboom. 
Dit was weer ontstaan uit het 
initiatief van Marygrace om 
met de aanwezigen een natuur-
lijke tandpasta te maken. 
Marygrace had hier veel werk 
van gemaakt en het leuke was 

dat we tijdens ons loopje naar buiten om even te gluren naar wat 
er alweer te scoren viel aan 'wilde' groenten en kruiden meteen 
tandenborstels knipten. 
Ja, je leest het goed en we zijn echt niet mal. 
Takjes van de wilg kun je als tandenborstel gebruiken, gratis en 
voor niets. 
Je haalt de bast aan één kant weg, ongeveer 1 cm. 
Goed kauwen op het blootgelegde stukje en er ontstaat een 'bor-
steltje' dat je heel goed kunt gebruiken. 
Waarom takjes kopen die ook in de handel zijn als de wilgen om ons heen groeien? 
We proefden van de jonge knoppen aan een braamtak, we aten soep waarvoor ikzelf de 
brandnetels op het terrein had geoogst samen met andere heerlijke ingrediënten. 
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Ook dat recept komt volgende week in de mail 
voor iedereen die de 'Wekelijkse' recepten ont-
vangt. :) 
 
Terwijl Marygrace haar bijdrage liet uitvoeren en 
daar van alles over vertelde zijn wij, Frank en ik 
de keuken in gegaan en kookten de soep. 
We sloten af met een heerlijke :) kom soep en 
dat deze heerlijk was, ja, dat durf ik wel zo te de-
len. :)  
Bescheidenheid siert de mens maar ik heb geno-
ten. :) En de reacties beluisterd te hebben... en 
gezien het feit dat de pan schoon leeg ging... 
Irene nam het allerlaatste mee naar huis en dat 
was nog mooi een portie voor een gemakkelijke 
maandag. 
 
De volgende keer gaat Annette starten met een 
uitleg over het determineren van planten. 
Daar kwamen we niet aan toe maar we starten 
ermee op 8 april. 
Die maand een zondag later in verband met Pa-
sen op zondag 1 april. 
Jenny gaat ons verwennen met een heerlijk voe-
tenbad met kruiden en een meditatie. 
Corien verzorgt de 'plant van de middag', een on-
derdeel dat Jenny in het voetenbad gaat verwer-
ken. 
 
De 8ste april belooft weer een mooie middag te 
worden. 
 
Dank lieve dames (heren zijn ook welkom maar 
in Alkmaar niet echt in beeld). 

 

 
 

Een doorlopend inkomen opbouwen, maar hoe? 
 
Overal ter wereld wordt gesproken over, en in sommige gevallen geëxperimenteerd met een 
zogenaamd Universeel BasisInkomen (UBI). 
Er zijn – ook in de sprekerspool van de Gezond Verstand Lezingen een aantal personen actief 
om hierover lezingen te verzorgen. Er worden allerlei acties ontketend om het UBI extra onder 
de aandacht te brengen bij de burgers en de politici van vele landen. 
Experimenten met het UBI worden vaak als ‘geslaagd’ gekenmerkt, maar toch komt men niet 
verder. 
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Het lijkt erop dat het niet mag. De burger zou te onafhankelijk kunnen worden, wordt door 
velen ingevuld. 
Een experiment in Terneuzen is niet doorgegaan omdat het in strijd zou zijn met de ‘Partici-
patiewet’. 
 
Enige tijd geleden is een particulier initiatief gestart om mensen toch aan een soort ‘basisin-
komen’ te helpen. Je kunt ook zeggen: een doorlopend inkomen. 
 
Over dit initiatief en over hoe je daarin kunt deelnemen, worden lezingen georganiseerd. Op 
de website van Project 7-blad is een pagina ingeruimd voor dit onderwerp. Je kunt onder-
staande link aanklikken om daar te komen.  
Je vind daar onder andere de agenda van de lezingen.  
http://www.project7-blad.nl/page59.html  
 
Wil je meer weten? Je bent van harte welkom! 
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