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Zevenblad, paardenbloemen, brandnetels, lezingen 
en… nog veel meer… 
Zevenblad… De plant doet weer weelderig zijn best; overal waar je kijkt waar het 
staat ziet het er nu prachtig uit. 
Bij ons in de tuin ook prachtige bladeren. 
Niet overdadig maar toch rijkelijk aanwezig en zeer gewaardeerd. 

 
De paardenbloemen staan ook te stralen, zon-
netjes op steeltjes en de brandnetels laten 
prachtige jonge toppen zien. 
Wie mij jaren geleden zou hebben verteld dat 
ik deze gewassen in onze tuin zou toelaten had 
ik vast hartelijk toegelachen. 
Uitlachen is niet netjes maar ik denk dat het wel 
helder is hoe ik in die tijd dacht. 
Sterker nog ooit heb ik een tuin laten afgraven 
om het zevenblad te laten verwijderen. 
Ja dit is wel even een ontboezeming, toch?  
Want hoe kun je nu de naam Project7-blad ge-
bruiken en eerder een tuin daarvan hebben la-
ten ontdoen? 
Een mens 

kan veranderen, ja echt, het is waar en waar je eerst ‘zus’ 
over denkt kun je jaren later ‘zo’ over denken. 
Ik noem dat maar ‘mijn vorige leven’ want heden ten 
dage denken we heel anders. 
In die jaren, toen ik ‘De Wingerd huis- en tuindecoraties’ 
als bedrijf had was ik bezig iedereen blij te maken met het 
laten maken van mooie decoraties voor binnen of buiten. 
Dat is een andere energie, dan moeten je werkstukken 
mooi uitkomen en als je dan in een stolpboerderij gaat 
wonen en werken, wil je een bloementuin passend in die 
sfeer en daarin moeten dan alle objecten goed tot hun 
recht komen. 
Daar paste heel eenvoudig zevenblad niet bij dus… weg-
wezen. 
Tja… en zo liet ik de groente afvoeren; overigens waren 
we ook daar helemaal niet mee bezig dus het voelde toen 
heerlijk opgeruimd en de paadjes met geeltjes konden 
gelegd worden, de planten geplant en alles ontstond als 
vanzelf maar zonder zevenblad, paardenbloemen, brand-
netels, koekoeksbloemen, look-zonder-look, hondsdraf 
en nog veel meer soorten die nu wel als normale tuinbe-
woners welkom zijn. 
 
Zevenblad, afgevoerd… 

Paardenbloemen: zonnetjes op steeltjes… 

Zevenblad 



 

 
4 

Maar ik heb het goedgemaakt en hier in Fries-
land zevenblad in de tuin geplant toen we 
hier gingen wonen. 

Geweten gesust 😉 en relatie met het zeven-
blad hersteld. 
Zevenblad werd door de Romeinen over Eu-
ropa verspreid aan het begin van onze jaar-
telling om als groente geoogst te kunnen 
worden, het is niet uit te roeien en eigenlijk 
ook prachtig om te zien. 
Eigenlijk heb ik nooit een hekel aan de plant 
heb gehad, alleen het hoorde niet in ‘mijn’ 
tuin. Zo simpel was het. 
Zevenblad is krachtig, gezond, boordevol vi-
taminen, mineralen en spoorelementen. 
Zo ook brandnetels en paardenbloemen, dus 
nu mogen deze superfoods bij ons hun gang 

gaan en het is leuk om te zien hoe de tuin organisch ontstaat. 
Project7-blad is zich op dezelfde wijze organisch aan 
te passen, maar dan aan deze huidige tijd. 
We zijn blij met de studiegroepen want daar merken 
we een behoefte aan saamhorigheid, gelijkgestem-
den ontmoeten, samen kennis delen, naar elkaar 
luisteren, elkaar inspireren en daardoor gemakkelij-
ker anderen informeren. 
Net zoals ik persoonlijk heb ervaren dat je in de loop 
der jaren je paadje veranderd, je gaat naar andere 
bestemmingen, je ontmoet anderen en met sommi-
gen loop je langere tijd en met sommigen maar heel 
kort maar je hebt elkaar iets te vertellen, je komt 
daardoor weer op andere gedachten en zo is alles in 
beweging. 
Dat is ons concept ook. 
Lag de nadruk in het verleden op de lezingen dan ligt 
dat nu op meer praktijkgerichte activiteiten. 
We delen elk weekend een mail met wie dat wenst 
te ontvangen met recepten. 
Recepten ter inspiratie om het laagdrempelig te ma-
ken al die ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men culinair in te zetten. 
Het zijn dus meer bijlagen met ideeën want wat wij 
in een salade presenteren kun jij op een broodje of 
andere maaltijd toepassen maar ook omgekeerd. 
Het gaat erom dat velen de planten, kruiden, bo-
men, struiken en eetbare bloemen leren herkennen 
en ook daadwerkelijk gaan toepassen als welkome aanvulling op de bekende groentesoorten. 

Brandnetel 
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Wie deze recepten ontvangt krijgt de kans om op een zondag of één van de drie donderdagen 
een middag te komen wandelen in het Gaasterland. 
Ook alweer gratis. 
Je moet de recepten dus gratis ontvangen om gratis te mogen komen wandelen en we noe-
men het wandelen, maar lees slenteren en veel stilstaan. 
Tijdens deze uurtjes kun je snuffelen aan het samen kennis delen in de vrije natuur. 
Ditmaal meer middagen dan vorig jaar en dat kunnen we presenteren omdat de informatie 
die we delen over een ongoing-inkomen ook voor Project7-blad zijn vruchten voorzichtig be-
gint af te werpen. 
 
Lees in deze nieuwsbrief overigens de bijdrage van Frank en Hannah over dit onderwerp. 
Wij maken er gebruik van als welkome tool om van A naar B en verder te komen en om Pro-
ject7-blad op korte termijn om te zetten in een Stichting. 
We hebben een bestuur bij elkaar, of liever gezegd, we hadden zeven personen bij elkaar maar 
één van hen wil graag blijven doen voor 7-blad wat zij al enige jaren verzorgt maar omdat zij 
ook volop actief is binnen het lezingencircuit omtrent een ongoing-inkomen, het leiden van 
een studiegroep en op vele fronten actief is heeft deze dame haar plek weer beschikbaar ge-
steld.  
Jammer voor ons maar wel begrijpelijk en gelukkig blijven we samenwerken, dus wie o wie, 
heeft er zin om met een fantastisch team aan de slag te gaan als bestuur? 
We zijn op zoek naar een dame of een heer. 
Er zijn nu zes personen, ikzelf blijf wel actief voor 7-blad maar zal niet deelnemen aan het 
bestuur. 

Andere plannen voor 7-blad. 😊 
In de komende tijden gaan we dat allemaal ontvouwen maar onze eerste prioriteit is dat we 
een nummer 7 zoeken. 
Heb jij al langere tijd het gevoel dat je natuurlijke projecten wilt helpen ondersteunen, van de 
grond tillen, het belangrijk acht dat mensen samen kennis delen, dat er lezingen georganiseerd 
worden, kortom lijkt het je een uitdaging om Project7-blad samen met een team groter te 
maken? Mail ons en wie weet welke leuke contacten je erbij gaat krijgen. 
De zes personen variëren van 27 jaar tot middelbaar, tot rond en over de 60 jaar. 
Het zijn zowel dames als heren. 
Ze wonen in Friesland, Gelderland, Limburg, Brabant en ook nog in Z-H. 
Het zijn personen die begaan zijn met wildplukken, met Permacultuur, met het organiseren 
van lezingen, dus vele mogelijkheden om aan te haken. 
Zodra we een zevende persoon mogen verwelkomen dan gaan we stappen verder maken. 
 
Zevenblad, paardenbloemen, brandnetels, lezingen en… nog veel meer…  past qua woord-
keuze bij de zes personen voor het bestuur, bij Project7-blad en bij onze tuin! 

En over onze tuin gesproken… wat ben ik blij met het stralende zevenblad! 😊 
 
Tot volgende maand, dan is het alweer mei. De ‘R’ is dan weer uit de maand en we gaan ge-
staag richting de zomer. 
Zomer, wandelingen, er staan er genoeg op onze agenda, ook daar gaan we gestaag mee door. 
 
Anneke  
Gaasterland, 23 april 2018 
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We beleefden samen een gouden dag in het zuiden... 
De 'Wandelende' studiegroep op zes donderdagen per jaar kwam op 12 april bijeen 
in Sittard. 
 

We werden meer dan hartelijk thuis 
ontvangen bij Astrid Litjens. 
De koffie, thee en heerlijke appelcake 
stond klaar.  
Wat een heerlijk begin van deze dag. 
 
Toen iedereen binnen was raakten we 
al snel in gesprek en op een gegeven 
moment was het toch echt tijd om te 
starten. 
Astrid en Marijke hadden als 'plant 
van de dag' de gele kornoelje voorbe-
reid en dit konden we mooi binnen 
rond de grote prachtige tafel van As-
trid behandelen. 
 

Daarna gingen we op pad. 
Lopend langs vele tuinen op weg naar het natuurgebied dat deze dag de bestemming was 
zagen we van alles wat ook eetbaar is. 
Van maagdenpalm tot mahonia, van tulpen tot forsythia, van magnolia tot van alles! :) 
 
Daarna hebben we uren in een prachtig natuurgebied doorgebracht en zagen look-zonder-
look, paardenbloemen, vogelmuur, ereprijs, kleefkruid, brandnetels, dovenetels in allerlei 
kleuren, zevenblad, bomen, struiken zoals sleedoorn, wilde kersen, appelbomen, gewoon heel 
veel. 
Maar we genoten ook van de vele slakken die we zagen, zo mooi zoals zij op takken en bomen 
zaten. 
Dit was een sprookjesdag. 
 
We hebben de dag wel meegenomen, want we begonnen op de standaard tijd, 11.00 uur, 
welkom vanaf een half uur eerder, maar over vijven waren we weer terug bij Astrid waar onze 
auto's stonden. 
Allemaal hartelijk dank voor de vitaminerijke dag! 
 
De volgende keer komen we op 7 juni weer bijeen en waar? 
Zie op: www.project7-blad.nl  
Knop: Studiegroepen en vervolgens kijken bij Limburg. 
 
Anneke 
12 april 2018 
 
De namen van de navolgende planten vind je op bladzijde 8. 

http://www.project7-blad.nl/
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Foto’s eerste kolom, van boven naar beneden: 

• Gele kornoelje 

• Maagdenpalm 

• Mahonia 

• Tulp 

• Forsythia  
 
Foto’s tweede kolom, van boven naar beneden: 

• Look-zonder-look 

• Paardenbloem – knop 

• Paardenbloem – bloemen 

• Vogelmuur 

• Brandnetel en kleefkruid 
 
Foto’s derde kolom, van boven naar beneden: 

• Geelbloeiende kruisbloemigen 

• Madeliefjes 

• Zevenblad 

• Bloesems appelboom 

• Ontluikende groen langs een bospad 
 
Meer informatie over de Studiegroepen:  
www.project7-blad.nl/page5.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.project7-blad.nl/page5.html
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Wat is geld? 
• geld maakt niet gelukkig.  

• als het geld op is, is het kopen gedaan. 

• geld verzoet de arbeid.  

• het geld dat stom is maakt recht wat krom is  

• geld uit iets slaan  

• geld ophoesten  

• geld over de balk gooien (of smijten).  

• geld ruiken 

• geld stinkt  

Zomaar een greepje uit de vele Nederlandse spreekwoorden en gezeg-
den over geld. Als je zo eens een rijtje bekijkt, ontdek je dat er 
heel veel negatieve bij zitten. Hoe zou dat kunnen? 
Het is de perceptie van de mens…  
Geld is in de loop van de tijd veranderd van ruilmiddel tot 
middel van de zogenaamde 1% om steeds meer macht 
en rijkdom te verwerven. 
Velen beschouwen geld als het ‘slijk der aarde’.  
Maar, stel je voor: op sommige eilanden in de Stille 
Zuidzee worden nog steeds schelpen gebruikt als ruil-
middel. Ook daar geldt: als daar niet de juiste intenties 
achter staan, zullen ook de schelpen misbruikt gaan 
worden; zullen degenen met de verkeerde bedoelin-
gen ook daar de welbekende 1% worden, zal er ook ge-
manipuleerd en gemarchandeerd worden; zal daar ook 
een systeem ontstaan dat op schuld is gebaseerd, kortom: 
ook de schelpeneconomie zal verworden tot een corrupt 
systeem!  
En dat heeft dan niets met de schelpen te maken, maar alles met 
de ‘mindset’ van enkelen, die alles en iedereen tot moderne slaaf ma-
ken.  
Regelmatig vind je van ons op verschillende manieren verwijzingen naar lezingen over het zelf 
creëren van een doorlopend inkomen. Een van Annekes idealen is: het verwezenlijken van een 
doorgaande bron van inkomsten voor Project 7-blad. Ze is daar al heel lang mee bezig, heeft 
verschillende manieren overdacht, bediscussieerd en verworpen. Vaak, omdat er een belan-
genverstrengeling of een afhankelijkheid zou kunnen ontstaan die zijn niet wil(de). Nu heeft 
zij echter een bron van inkomsten ontdekt die dit niet in zich heeft. Tijdens lezingen hierover 
komen we toch nog heel vaak mensen tegen met een zeer negatief beeld over geld. 
 
Hannah Jansen heeft dit heel mooi verwoord: 
 

Hallo lieve mensen, 
 
Nu ik voor de tweede keer deze lezing organiseer en er inmiddels al een hoop meer 
vanaf weet, voel ik ook meteen de behoefte om aan deze uitnodiging het volgende ver-
haal te koppelen. Gezien een aantal reacties achteraf, door mensen die in de pauze 
naar huis gingen en niet het hele verhaal hebben gehoord.  
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Ik merk steeds vaker, dat er vooral in kringen waar men met spiritualiteit bezig is, er 
een aversie/angst/taboe rust op het thema GELD. Daar mag je niet mee bezig zijn.  
Geld is het slijk der aarde, daar moet je niet méér van willen, je moet met meer hoog 
verhevener zaken bezig willen zijn en geld is niet spiritueel. Geld is macht in deze 
tijd....en die macht is vaak misbruikt.  
Maar belangrijk is, dat WIJ dat principe overstijgen en het weer als een ruilmiddel gaan 
zien. Het is uiteraard niet de bedoeling, dat we ons uit angst voor tekort, als een Dago-
bert Duck gaan manifesteren. “Geld is niet meer van deze ( Nieuwe ) tijd.”  

Dat klopt... echter... voorlopig hebben we nog met deze 
energie te maken. Wat je toekomt, komt automatisch 
naar je toe. Je creëert meer nieuwe mogelijkheden.  
Ook eventueel voor goede doelen of voor het milieu.  
Er is overvloed voor iedereen.  
Alleen is het slecht verdeeld.  
Door het inkomen te vermeerderen, hebben we daar zelf 
invloed op en maken we ons niet afhankelijk en blijven 

afwachtend tot het ons wordt toegekend.  
Je kunt het geld ook onder de armen verdelen en dan bedoel ik niet onder de eigen 
oksels. Ook geld is "energie."  
 
Het is onze eigen verantwoordelijkheid, naar 
welke kant we met deze energie schui-
ven.  
Dat geldt voor het salaris dat je ont-
vangt en dat geldt ook voor het 
vermeerderen van  inkomen.  
De banken hebben er een potje 
van gemaakt en sinds de laatste 
crash hebben ze nog niets bijge-
leerd.  
Speculeren met ons geld en geen 
rente voor het spaargeld is nu heel 
normaal. Maar...voordat de bom 
weer barst...er zijn andere wegen.  
Hopelijk is mijn verhaal voor jullie inspirerend 
genoeg om op een vernieuwende manier te kijken 
naar het thema "GELD" en daarmee ook naar deze lezing.  
Tip: Noteer vooraf al je vragen, bedenkingen en overwegingen, wanneer je interesse 
hebt in deze lezing. Gekke vragen bestaan niet.  
Van harte welkom... 
De lezing vindt plaats op 16 juni 2018 in Roermond, aanvang: 14.00 uur, welkom 
vanaf 13.30 uur. Opgeven kan via: Anneke@project7-blad.nl.  
Je krijgt dan de locatie en overige gegevens in een mail.  
Info: http://www.project7-blad.nl/page59.html  
 
Hannah Jansen, Roermond 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/page59.html
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Bijeenkomst: FAMILIE IS ALLES 
Interactieve lezing met Aafke Douma & Rob Heiligers.  
 
Een inkijkje in de keuken van hun NATUURLIJK werk, met markante voorbeelden, treffende 
oefeningen en een voorbeeldsessie met iemand uit het publiek. 
 
Aafke en Rob komen in hun energetisch werk vele mensen tegen met klachten waarbij de 
oorzaken blijken te liggen in ´familielijnen´. Behalve je fysieke genen kun je nogal wat meer 
meekrijgen van je vader en moeder en voorouders. Waarden en normen, cultuur en gewoon-
tes, maar ook ervaringen uit een ver verleden. De energetische impact daarvan kan vele ge-
neraties lang (onbewust) doorspelen. En dus in het hier en nu klachten veroorzaken die hun 
oorsprong hebben 
lang geleden.  
 
Als je het over 'fami-
lie' hebt dan lijkt dat 
een begrip dat gaat 
over biologisch ver-
want zijn, over een 
gedeelde jeugd, over 
al dan niet gelijke op-
vattingen e.d. En dat 
is natuurlijk ook zo. 
Maar hoe ver reikt 
een familieverband? 
Tot overgrootouders 
of kleinkinderen?  
Tot zielsverwanten? 
Als we het begrip 'fa-
milie' wat ruimer bekijken dan krijgen we ook te maken met vorige/andere levens en met de 
ziel. En hoe grijpt dat allemaal op elkaar in? Is eigenlijk iedereen familie van elkaar? 
Door familielijnen ´energetisch op te schonen’ middels ons helder-voelend/-ziend/-horend/-
wetend vermogen, wordt als het ware de angel uit het probleem gehaald. Met opmerkelijk 
gezonde gevolgen, niet alleen voor iemand zelf maar voor alle betrokken familieleden.  
Een en ander sluit aan op bijvoorbeeld de harmoniserende effecten van familieopstellingen 
en systemisch werk. Onze ervaring leert dat we in ons energetisch werk nog dieper gaan, naar 
de oorspronkelijke oorzaken achter gezondheidsklachten en allerlei levensvragen.  
 
Lees er eventueel meer over in de artikelen FAMILIELIJNEN OPSCHONEN en FAMILIE IS ALLES 
op de site onder ‘praktijk’. 
 
www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl   
Of organiseer zelf een bijeenkomst? info@robheiligers.nl  
 

 
 
 

http://www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl/
mailto:info@robheiligers.nl
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De Kerkbuurt gaat voor groen! 
 
 

Zondag 6 mei van 13.00 - 16.30 uur: 
 

Markt over (moes)tuinieren: de Kerkbuurt gaat voor groen! 
 
Dit leuke evenement wordt georganiseerd door de tuinambassadeurs van Beverwijk Duur-
zaam.  
Een informatieve en creatieve markt met natuurorganisaties en natuurlijke producten.  
Ook is er een stekjes- en plantenmarkt.  
Hiermee maken we een begin met een buurttuin met kruidenbakken en de aanleg van gevel-
tuintjes.  
Verder veel leuke natuuractiviteiten, zoals een mandala workshop, knutselen met natuurma-
teriaal en spel over biodiversiteit.  
Ook zijn er wandelingen rond “Eetbare gewassen uit de stadsnatuur”.  
Kom van alles te weten over hoe bomen groeien en leven! 
 
Vanaf 13.30 is er een picknick rond de kerk, waarvoor je zelf je lunch meeneemt.  
Je kunt hem ter plekke verrijken met kruiden uit de kruidenbakken.  
Leerlingen van het Kennemer College hebben bakken gemaakt waarin planten kunnen 
groeien. Deze bakken zijn de basis voor een verdere ontwikkeling naar een buurttuin en een 
vergroening van dit nogal stenige gebied. 
 
In de Grote Kerk zijn op deze dag presentaties over hoe je op een eenvoudige manier je 
buurt groener kunt maken en hoe stadslandbouw op een klein stukje kan beginnen met veel 
voorbeelden. 
 
Iedereen is van harte welkom!  
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Marijke Hopman 
Tel. : 06-29219769 
E-mail : contact@beverwijkduurzaam.nl  
 
Beverwijk Duurzaam, 
Platform voor Duurzame initiatieven 
 

Informatie: 
www.beverwijkduurzaam.nl  
https://www.facebook.com/beverwijkduurzaam  
 

 
 

mailto:contact@beverwijkduurzaam.nl
http://www.beverwijkduurzaam.nl/
https://www.facebook.com/beverwijkduurzaam
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De eetbare gloed van de magnoliabloemen 
We zitten nu in april en de bloemen komen echt naar boven.  
 

Kersenbloesem, sleedoornbloesem en de krokussen zijn te 
ruiken en te bewonderen in de bermen van de weg.  
De boom die ook te bewonderen is, is de magnolia.  
De boom bloeit maar een paar weken en het is zo mooi om 
eens te zien. Wanneer je erbij staat snap je direct wat ik 
bedoel.  
De witte/roze tinten komen je tegemoet.  
Bijna adembenemend.  
Ik kan er lang bij blijven staan om ernaar te kijken er in weg 
te dromen.  
Zo ontzettend mooi!! 
 
Dat de magnolia zo mooi is is nu wel duidelijk; wat veel 
mensen niet kennen is dat de bloemen eetbaar zijn. Je kunt 
daarom de bloemen ook plukken en verwerken in allerlei 
gerechten.  
Ik heb de magnolia als bedje 
gebruikt voor mijn pasta 
waar daslookpesto aan is 
toegevoegd.  

Zo heeft degene met wie je eet ook nog een prachtig gerecht 
voor zijn neus.  
Zeg nou zelf: is het geen plaatje! 
 
De magnoliasmaak is erg apart. Ik nam vorige zondag het 
bestuur van project 7-blad mee naar mijn achtertuin, dat is de 

Veluwe.  
Ik liet hun de bladeren van 
de bloem proeven en zelf 
uitmaken wat de waar de 
smaak op leek. Ik kreeg 
antwoorden als: citroen, 
bitter, kruidig en kanelig.  
 
In de literatuur wordt beschreven dat de smaak op gember 
lijkt en voor mij klopt dat ook wel.  
Kortom: gebruik de bladeren als een 
witlof door je sla of maak er net als ik 
een mooi kunstwerk van!! 

 
Eet smakelijk!! 
 
Jochem Hagoort 

 

Foto: Anneke Bleeker © 
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Chemicaliën en Hormoonverstoorders 
We kunnen er niet genoeg aandacht aan besteden!!! 
 

In het blikje van onze doperwtjes, op ons bespoten 
groente en fruit, in het plastic speelgoed van onze kin-
deren, in de crème die we op ons gezicht smeren, in 
veel van deze producten zitten hormoon verstorende 
stoffen. Chemische stoffen die volgens wetenschap-
pers schadelijk kunnen zijn voor kwetsbare groepen 
zoals jonge kinderen of de foetus in de buik van zwan-
gere vrouwen.  
Deze stoffen kunnen het hormoonsysteem in de war 
brengen waardoor kinderen later vruchtbarheidspro-
blemen krijgen. Ook borstkanker, zaadbalkanker en 
bepaalde stofwisselingsziektes worden hiermee in ver-
band gebracht. In december 2013 toonde Zembla aan 
dat zwangere vrouwen in Nederland niet voorgelicht 
worden over de risico's van deze stoffen.  
 

De Deense overheid doet dat wel. Experts riepen in de 
uitzending op dat de Nederlandse overheid maatrege-
len moet nemen. De minister kondigde na de uitzen-
ding aan te kijken of de informatie aan zwangeren vol-
doende is. Maar nu, anderhalf jaar later, komt het 
woord hormoon verstorende stof nog steeds niet voor 
in de voorlichtingsfolder.  
Waarom niet? Wetenschappers worden er moedeloos 
van. Volgens hen draait alles om de economische be-
langen van 

de Europese industrie. Want om hormoonverstoor-
ders uit alle producten te halen kost miljarden.  
Daarom beginnen toxicologen en artsen een tegen-
offensief en maken de balans op voor onze volksge-
zondheid. Ze berekenen wat het kost om ziektes te 
behandelen waarvoor men nu duidelijke aanwijzin-
gen heeft dat een deel ervan veroorzaakt wordt 
door hormoonverstoorders. Met schokkende con-
clusies. Zembla onderzoekt de gevolgen van het uit-
blijven van goede voorlichting en waarom de over-
heid nog steeds geen maatregelen neemt tegen 
hormoonverstoorders. 
 

Wat we ook kunnen doen is proactief zelf voor onze gezondheid zaken uitzoeken ...want er 
zijn meerdere oplossingen om deze hormoonverstoorders uit je lichaam te detoxen. 
 

Link naar een uitzending van ZEMBLA: https://www.youtube.com/watch?v=h4jMnTkkS-A  
 
 

 

Een appel per dag houdt de 
dokter buiten de deur??? 
 
99 PROCENT van de conventionele appels 
bevatten 42 residuen van pesticiden! 
 
6 zijn schadelijk voor de ontwikkeling en re-
productie van (ongeboren) kinderen 
19 zijn hormoonverstoorders 
10 zijn neurotoxinen 
7 zijn carcinogenen 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4jMnTkkS-A
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Nog een handig lijstje: 
 
De producten uit het linker lijstje zouden ook niet-biologisch gekocht moeten kunnen worden. 
Zij nemen niet of nauwelijks gif op. De producten uit het rechter lijstje MOET je altijd biolo-
gisch kopen. Regulier worden zij met heel veel gif overladen, dat ook door de planten wordt 
opgenomen en opgeslagen in de groenten/vruchten. 
 

 
 

1. 1. Uien,  2. Zoete mais, 3. Ananas, 4 Avocado, 5. Asperges, 6. Pronkerwten,  
7. Mango’s, 8. Aubergines, 9. Cantaloupe meloen, 10. Kiwi’s, 11. Kool, 12. Waterme-
loen, 13. Zoete aardappel (bataat), 14. Grapefruit, 15. Champignons 

2. 1. Appels, 2. Bleekselderij, 3. Aardbeien, 4. Perziken, 5. Spinazie, 6. Nectarines,  
7. Druiven, 8. Paprika’s, 9. Aardappels, 10. Bosbessen, 11. Sla, 12. Boerenkool 

 
Met dank aan Bert van Tol voor het delen van deze informatie. 
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Een hond die hondsdraf eet en nog veel meer 
Afgelopen maand wel erg bepaald door onze nieuwe hond, die we op 20  maart af-
gehaald hebben. Ik ben nog een keer gaan kijken half Maart met Isabelle, de vrouw 
van Philippe, die zo gek was op de grootste hond uit het nest. 

  
Er waren meerdere nesten en er kwamen direct een 
heleboel kleine hondjes op ons afrennen. 
 
 
En dan ook nog uit diverse moeders kiezen! Waarbij 
ik eerst naar de stamboom gekeken had van de lijn 
van onze vorige hond, Viking des Assiers. 
De grote pup van een andere lijn lag rustig in de 
mand. 
 
 
Het laatste nest, waar werkelijk zeer schattige hond-
jes bij zaten, was van een echte Assiers, een werklijn. 
Aangezien ik de 
hond toch niet 
ga opleiden tot 
politiehond heb 
ik in overleg met 
Belinda en Isa-
belle besloten, 
na alle andere 
hondjes goed 

bekeken te hebben, de grote pup te kiezen. 
Hij was erg rustig en stond met zijn staart omhoog te kij-
ken waarom de kleine hondjes zo druk waren. 
We noemen hem Orion, omdat de hondennamen dit jaar 
in Frankrijk met een O moeten beginnen. Hij heeft als va-
der LORD OF THE WIN de L'OMBRE ROUGE de PHRYGIE 
en als moeder NADA DE EUSKAL HERRIA. 
Beide honden hebben ook veel over- overgrootvaders/-
moeders uit de lijn van des Assiers.  
(Jody des Assiers, de bekendste Beauceron in Frankrijk, 
was de grootvader van Viking).  
Wij willen gewoon een rustige hond , die een kameraad 
voor ons is. 
We kregen een zak hondenvoer mee, brokjes van een goed, maar industrieel merk, waar hij 
onbeperkt van mag eten. 
Omdat Viking op tienjarige leeftijd een slechte vacht kreeg, evenals de kat, hebben we beslo-
ten om beiden anders te gaan voeren; voor de hond:  groente, vlees en rijst.  
Dat maakte ik in ruime hoeveelheden en vroor dat in.  
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Voor de kat, die drie muizen gemiddeld per dag at, zijn we vis en vlees bij gaan voeren in plaats 
van brokjes.  
Omdat ik meteen wilde overstappen op rauw voer voor Orion werd me dat door de fokker en 
de kennel ten sterkste afgeraden. Beiden zeiden dat je pups tot 8 maanden brokjes moet ge-
ven. Ik heb meteen biologische brokjes besteld, niet gemakkelijk in Frankrijk.   
Op basis van de gegevens die ik vond over dit onderwerp krijgt hij nu 1 rauw ei per dag, en wij 
zijn dat ook gaan eten, door de yoghurt geklust. De eierschalen vermaal ik tot poeder, maar ik 
lees net op https://www.voerwijzer.com/ dat je hem het ei direct met de schaal kan geven, 
lijkt me logisch.  
Omdat de enige kip die we nog hadden van de leg is overwegen we om er weer wat kippen bij 
te nemen. ….. Wordt vervolg….. 

 
De eerste dag namen we Orion mee de boom-
gaard in.  
Hij ging meteen op een paardenbloem kauwen. 
Ik gaf hem een madeliefje, hij ging er zelf met-
een drie opeten. Zo kwamen we op het idee om 
hem van onze kruiden mee te laten eten. 
Ik had een gerecht gemaakt met hondsdraf erin 
en hij vond de omelet met dit kruid erin erg lek-
ker. Het handboek Kruiden Geneeskunde van 
Anne McIntyre (uitgegeven door Veltman Uit-
gevers) helpt me om wat dieper op de materie 
in te gaan .  
 
Ook internet kan 
informatie ver-
schaffen, maar als 
ik op een site gif-
tige planten lees 
dat hondsdraf gif-
tig is en dat er die-
ren aan dood gaan, 
zonder daarvan 
achtergrond infor-
matie te geven, 
vind ik dat non- in-
formatie.  
Het gaat om de 

hoeveelheid, 
welke delen, bereidingswijze, welk dier etc.  
Er is nog zoveel te leren en een hoop mensen praten elkaar na. 
 
Hondsdraf (Glechoma hederacea) , bijnaam Nepeta glechoma , Nepeta hederacea 
is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De naam 
is een volks etymologische vervorming van Middelnederlands goutdraue (lees: gontdrāve), 
wat ‘zweerrank, wondkruid’ betekent en een samenstelling uit *gont ‘zweer, etter’ en *rave 

https://www.voerwijzer.com/
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‘rank’ is. Dit woord is verwant met gewestelijk Duits Gundelrebe en waarschijnlijk de Gotische 
persoonsnaam Gunderaba. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdraf 
 

Van verse hondsdraf kan 'thee' worden getrokken met een aangenaam 
kruidige smaak die ligt tussen die van groentenat en munt.  
De plant wordt wel als geneeskrachtig kruid toegepast tegen onder 
meer jeuk en wonden.  
Het werkt ook tegen de jeuk die men krijgt van brandnetels, waar het 
dikwijls bij in de buurt groeit. Ook is het in gebruik in de bierbrouwerij. 
Daar was het een voorloper van hop.  
Het is een goede bodembedekker, vandaar dat die in het Frans: lierre 
de terre heet en in het Engels: ground ivy  (aarde klimop).  
 
Hondsdraf  staat  overal in onze tuin, en met name in de groentetuin, 
die nu half verwilderd is. En ik eet het met mate, zoals eigenlijk alles. 
 
Vlak nadat Orion in ons leven kwam moest ik naar een jaarvergadering 
van Ecolise (www.ecolise.eu).  
Ik had alle tickets voor de trein gekocht om zondag om 9 uur vanaf Dax 
te vertrekken via Parijs en Luxembourg en dan via de lokale boemel of 

bus naar Hollenfels. Zondagochtend vroeg bleek dat de elektrische auto niet was opgeladen; 
we redden nog naar Orthez, maar dat oplaadpunt was te traag en het treinloket was gesloten 
op zondag. Ik besloot om maar niet te gaan.  

Er was voor mensen die niet naar Hol-
lenfels konden komen een online parti-
cipatie geregeld.  
Dus heb ik drie dagen met een mijn kop-
telefoon op de vergadering bijgewoond.  
Zeer vermoeiend. 
 

Zie verslag in het Engels: 
http://www.ecolise.eu/ecolise-members-rei-
terate-the-need-for-government-and-eu-sup-
port-for-community-led-initiatives/ 
 
Omdat ik een foto van het beeldscherm nam, zag ik een roofvogel “bidden” voor het raam. 
Het bleek de kerkuil te zijn, die op zolder zijn nest heeft! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdraf
http://www.ecolise.eu/
http://www.ecolise.eu/ecolise-members-reiterate-the-need-for-government-and-eu-support-for-community-led-initiatives/
http://www.ecolise.eu/ecolise-members-reiterate-the-need-for-government-and-eu-support-for-community-led-initiatives/
http://www.ecolise.eu/ecolise-members-reiterate-the-need-for-government-and-eu-support-for-community-led-initiatives/
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Ik ben inmiddels een online cursus aan het volgen voor homeopathie voor honden en heb de 
7 afleveringen gevolgd van Ty Bollinger, https://thetruthaboutcancer.com/, die zeer goede 
informatie geeft over voeding, vaccinaties en alternatieve geneeskunst voor huisdieren. In de 
uitzending werd uitgelegd dat voor veel ziektes vaccinatie zelfs schadelijk is.  
Dus zitten we weer helemaal op de lijn van Anneke. Ik heb de serie gekocht en hoop een er 
een uittreksel van te maken. 
En tussen de bedrijven door de uitwisseling van planten en zaden bijgewoond in Salies; ik heb 
mijn eigengemaakte zaadgranaten weggeven in ruil voor enkele euro’s voor onze vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitty de Bruin 
 
E-mail  : kittydebruin64@gmail.com  
Website  : www.entransition.fr 
Website : www.salies-de-bearn.entransition.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/kitty.debruin.5 

 

https://thetruthaboutcancer.com/
mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.entransition.fr/
http://www.salies-de-bearn.entransition.fr/
https://www.facebook.com/kitty.debruin.5
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Een fantastische zaterdag beleefd in Friesland 
met de 'Wandelende' studiegroep op zaterdagen. 
 
Zaterdag 24 maart hebben we heerlijk gewandeld met de 'Wandelende' studiegroep op zater-
dagen, in Friesland bij Beetsterzwaag. 
De 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen zijn van maart tot en met oktober de rode 
draad door de zes dagen per jaar, als deze groep bij elkaar komt. 

We verzamelden tussen 10.30 uur en 11.00 uur bij 
Restaurant Hotel Het Witte huis te Olterterp. 
Na de koffie of thee gingen we op pad. 
 
We genoten van de prachtige omgeving, van de vele 
mossen die zo mooi groen zij op dit moment, van de 
diverse naaldbomen, 
beukenbomen en 
andere bomen. 
Van de zwammen, 
de enkele eetbare 
planten op dit mo-
ment zoals klein 
hoefblad waar de 
bloemen nu van bo-
ven de grond kunnen 
komen, gele bloe-
men die waardering 
oogsten en later in 
het seizoen zullen de 
bladeren zich ont-
vouwen. 
Een enkel brandne-
teltje, kleine blaadjes 
zuring, maar speen-
kruid in overvloed, 
jonge planten van 

het geel nagelkruid en fluitenkruidblad. 
De zelf meegebrachte lunch moest natuurlijk wel even 'opge-
leukt' worden met 'wilde' groenten. 
 
En daar stond de bosveldkers, familie van de veldkers, water-
kers en alle koolsoorten en andere gewassen vallend onder de 
kruisbloemigen. 
Mooi, knap maar ook een dubbel gevoel leverden de prachtige 
houtsnijwerken op. 
De geschiedenis van Friesland… en dan sta je opeens oog in oog 
met het Vrouwtje van Stavoren in een bos, maar dat deze 
prachtige kunstwerken in bomen zijn uitgewerkt voelt niet goed. 
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Dubbel dus... Er waren nogal wat 
mooi kunstwerken dus van de ene 
kant bewondering en aan de andere 
kant onbegrip. 
We eindigden weer 
bij het beginpunt 
met wederom een 
consumptie waar 
we de 'plant van 
de dag' even voorbij 
lieten komen. 
Voor volgende keer, 28 april, zal Ma-
ria zich ontfermen over het geel na-
gelkruid. 
Op zaterdag 28 april gaan we bekijken 
wat er zoals groeit bij het Oudemirdu-
mer Klif en in het bos bij Wijckel. 
Elke keer ergens anders. 
 

Anneke 
Gaasterland 24 maart 2018 
 

 

 
  

De bijna nog winters verstilde schoonheid van de natuur… 

De lunch werd 'opgeleukt' met bosveldkers 
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De geschiedenis van Friesland, uitgebeeld in bomen – een dubbel gevoel… 



 

 
24 

Leven op reis (15) 
Door Cynthia van Asten 
 
Jaja, daar zaten we dan. In de Algarve in onze camper na een prachtige reis langs de westkust 
van Portugal. Helemaal klaar voor zon, zee en strand… 
 
Omdat we anderhalf jaar in de Algarve hebben gewoond, kennen we al veel mooie plekjes 
waar we graag naar toe willen. We beginnen bovenop de krijtrotsen bij Praia de Senhora da 
Rocha, vlak bij Amarçao de Pera.  
Terwijl de kinderen de rotsen af klauteren en op het strand gaan spelen in de laatste zonne-
stralen, laat ik de boel luchten en maak de camper eens goed schoon.  
Alles om helemaal klaar te zijn voor een paar weken heerlijk relaxen. 
 
In de avond betrekt de lucht. Het begint zelfs een beetje te regenen.  
‘Vreemd”, denk ik, “dat gebeurt hier toch alleen in januari en februari? In maart is het toch 
altijd alweer lente met prachtig weer?’ Maar goed, een buitje is geen probleem.  
‘s Nachts begint het echter te waaien. En niet zo’n beetje ook. Na een behoorlijk slapeloze 
nacht, breekt een zeer grauwe dag aan.  
De camper schudt flink door alle windvlagen en ik voel me allesbehalve veilig hier boven op 
de rotsen. Twee meter naast ons houden de rotsen op en 60 meter lager ligt een idyllisch 
strandje, ingesloten door de rotsen.  
Het idee om van de rotsen afgeblazen te kunnen worden, vind ik echter niet zo idyllisch en ik 
stel voor snel op pad te gaan en een andere plek te zoeken. Ivar heeft ondertussen via zijn 

telefoon gezien dat er storm op 
komst is en we zijn het er snel over 
eens dat we hier weg moeten.  
Omdat we nog drinkwater nodig 
hebben, dat we meestal halen bij de 
bron van Monchique in de bergen, 
gaan we die kant op. Heerlijk om je 
water vers uit een bron te halen! 
Daar spat de energie letterlijk van 
af. Gelukkig waait het nog niet zo 
hard in de bergen en we komen vei-
lig terug bij de kust.  
We besluiten bij Praia Marinha te 
overnachten, wat gezien wordt als 
het mooiste strand van Portugal. Ik 
kies het nu voornamelijk omdat je 
daar redelijk beschut kunt parkeren 
en we hebben dan ook een rustige 
nacht.  

De volgende ochtend geen stormstress, maar wel een politieauto voor de deur.  
We mochten hier niet overnachten en dat levert een boete van 150 euro op.  
Onze levenswijze leverde de agenten echter wel wat administratieve stress op, want hoe be-
boet je iemand met een Nederlands paspoort, een Portugees rijbewijs en een Franse cam-
per?!?  

Praia Marinha: het mooiste strand van Portugal, maar nu niet zoals in 
de toeristenfolders 
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Uiteindelijk gaf de zeer vriendelijke agent 
aan dat het waarschijnlijk toch niets uit-
maakt, want als de boete al opgestuurd 
wordt, controleert niemand of je hem be-
taalt. Misschien zien we de boete ooit in 
Nederland verschijnen. 
 
Ondertussen zijn we wel weer ons fijne 
overnachtingsplekje kwijt en de volgende 
nachten levert dat wat problemen op. We 
staan op een parkeerplaats bij het strand in 
Guia en de springvloed heeft het hele 
strand weggeslagen! Het water klotst tegen 
de duinen en het zal niet lang duren voor 
we echt met natte voeten komen te staan.  
Weer verder trekken dus.  
Uiteindelijk belanden we in Portimão, na-
dat we een vriendin in Silves hadden be-
zocht. Daar staan we op een groot verlaten 
grasveld op ongeveer 2 kilometer van het 
strand. We merken wel dat het wéér 
stormt, maar hebben er geen overlast van. 
Ik stap met de meiden op de fiets en we 
ontdekken de omgeving.  
In de buurt van de haven waait de wind ons 
bijna van de fiets af. We zien golven over de 
pier slaan en besluiten te gaan kijken. Al 
snel worden we weggestuurd door de poli-
tie, die net bezig is de haven af te sluiten.  
Achter ons klapt een golf over een terras 
heen en stoelen drijven over de pier weg…  
Op het strand zien we een vreemd staand 
strandpaviljoen. Helemaal scheef.  
Er staan mensen te kijken en wij besluiten 
er ook heen te gaan. Ook hier slaat de 

springvloed flink toe. Het strand is weggeslagen en de metershoge golven beuken in op het 
strandpaviljoen. Stukken dak, muur, tafels; er drijft van alles in de zee.  
Palmbomen liggen ontworteld op het strand en het enige wat je kunt doen is ontzet toekijken. 
De verschillende Tv-zenders doen voortdurend verslag en de politie heeft het druk met het 
wegsturen van mensen die te dicht bij de zee komen.  
 
Het weer heeft invloed op alles om zich heen. Terrassen worden weggeblazen, de zee ligt 
boordevol afval en het strand is over de gehele breedte van de Algarve een meter of twee 
lager geworden.  
Wij vinden dat wel vermakelijk: je moet flinke moeite doen om überhaupt het strand op te 
komen. De meeste trappen houden zo’n anderhalve meter boven het strand op. Maar hoe 

Boven: Het strand bij Guia is volledig weggeslagen door de 
springvloed, de vorige dag was het nog 40 meter breed. 

Onder: Het strandpaviljoen 
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moet dit arme land de hele kustlijn her-
stellen om in de zomer de miljoenen toe-
risten te kunnen behappen? 
  
Geschokt zien we hoe bij Vilamoura een 
gestrande walvis van het strand wordt 
getrokken. We zien meer strandhuisjes 
en restaurants verwoest door de zee. 
Houten wandelpaden zijn weggevaagd 
en het blíjft maar stormen en regenen.  
In een restaurantje staat de telvisie aan. 
We horen hoe er de afgelopen week al 
twee tornado’s de kust van de Algarve 
hebben geteisterd. We zien meer beel-
den van ingestorte strandhuisjes en de 
waarschuwing dat er dit weekend weer 
een weersverslechtering wordt ver-
wacht.  
Storm Felix dit keer. We kunnen er niet 
veel mee.  
Via internet zien we dat Nederland ook 
wordt getroffen door extreem weer. Jul-
lie stonden toen op de schaats, dus we 
vinden dat we het nog helemaal zo slecht 
niet hebben hier. Het is slecht weer, maar 
niet koud. Dus voor het weer hoeven we 
niet te vertrekken, toch… 
En dan staan we weer bij Guia, iets meer 
landinwaarts dan eerst. Het is onver-
wacht een prachtige dag en ik geniet 
volop van de zon. Rond etenstijd wordt 
het wat kil en we gaan de camper in om 
te eten. Dan zien we ineens een gitzwarte 
lucht aankomen.  
Het begint te waaien, te regenen, te ha-

gelen. De storm knalt met grote uithalen tegen de camper aan. De meiden kijken me met grote 
ogen aan. Wat gebeurt er?  
 
De camper bonkt heen en weer. Alle verhalen over de tornado die hier zes jaar geleden een 
halve stad heeft verwoest komen bij me boven. Het is eng en we kunnen niets anders doen 
dan het ondergaan.  
De kinderen verwachten dat ik weet wat we moeten doen. Ik kan niets zinnigers uitbrengen 
dan: “Als we omvallen, probeer dan om niet op elkaar te gaan staan en ga via het raam naar 
buiten”. Misschien niet de meest geruststellende zin, maar de kinderen weten nu dat ze iets 
kunnen doen en blijkbaar geeft dat houvast.  
Een kwartier lang worden we zo heen en weer geschud en sturen we menig schietgebedje de 
hemel in. Dan ineens houdt het op. De oorverdovende regen stopt en zowaar zien we weer 

Boven: Het zand is overal zo’n 2 meter weggeslagen, en is rede-
lijk onbereikbaar geworden. 
Onder: Overal op de krijtrotsen zakt de grond in. het strand ligt 
20 meter lager… 
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wat licht in de verte. “Kijk mam”, roept Christel, “de zon gaat onder!” Een prachtige zonson-
dergang kleurt de hemel in de verte rood, terwijl de inktzwarte wolken verder landinwaarts 
drijven. Dit is zo surrealistisch. Daar waar het noodweer de bergen raakt, zien we een enorm 
onweer losbarsten. De ene flits na de andere. Daar blijft het de hele nacht raak.  
En dat weet ik omdat ik de hele nacht wakker bleef. Bij elke windstoot en beweging van de 
camper vloog de adrenaline door mijn systeem. Ik geloof dat ik meer geschokt was door deze 
ervaring dan de kinderen, want die lagen gelukkig gewoon te slapen. 
 
Eindelijk is het dan toch tijd om Portugal te verlaten en af te reizen naar Zuid-Frankrijk, waar 
we een appartement hebben gehuurd op de rustieke camping in Nébias.  
We zijn hier in januari ook geweest en het is een prachtige plek om te verblijven. Ik hoop dat 
het hier dan in ieder geval goed weer zal zijn, want we kunnen wel wat rust gebruiken na alle 
heftige ervaringen.  
Vlak voor we aankomen in Nébias doen we bij een Intermarché een was van 18 kg. Het is 
prachtig weer en ik voel me helemaal blij dat we de maand in het appartement gaan door-
brengen. De was hangt te drogen in de tuin, de camper is weer schoon en leeg en ik sta met 
de meiden heerlijk boog te schieten. Laat dan nu eindelijk de lente maar eens beginnen! 
 
De volgende dag is het koud. Het regent. Blij dat ik alle was gedaan heb, start ik met de meiden 
een nieuwe periode thuisonderwijs op. Christel werkt haar wiskundeboeken 3 VMBO door.  
Ze heeft onderweg de examens Aardrijkskunde en Economie van het VMBO van 2017 gedaan 
(die kun je zo van internet afhalen) en ze was voor beide makkelijk geslaagd.  
Ze wil alle vakken gaan doen, om zo in ieder geval een goede basis te hebben. Nu zijn wiskunde 

en Frans aan de beurt. Lindsay is een pro-
ject Europa gestart. Ze heeft een kaart van 
Europa getekend en zoekt van elk land de 
klederdracht , een veel voorkomend dier, 
het meest bijzondere gebouw en het spe-
cifieke eten uit. Dat gaat ze vervolgens nog 
koken ook. Al was ze wat terughoudend, 
toen ze zag dat Zeeduivel het bekendste 
gerecht van Portugal was…. ☺  
Ze heeft toen maar heerlijke pastel de nata 
gemaakt. Ook zijn we al verrast met een 
salade Niçoise en vegetarische Quiche Lor-
raine.  
Hmmmm, ben benieuwd wat er verder 
nog op het menu komt! 
 
De regen ging redelijk ongemerkt over in 
sneeuw.  

En de volgende dag stonden we tot onze enkels in de sneeuw! De winterkleding lag nog in 
Nederland, dus wat doe je dan?  
Tja, veel lagen kleding met een regenjas eroverheen.  
Voor Lindsay had ik nog een voorraaddoos met oude kleding van Christel en daar zaten wa-
rempel sneeuwkleren in!  
Gelukkig maar, want zeker Lindsay kan zich in de sneeuw niet inhouden ☺.  

Lindsay doet een Europa Eet-project en wij genieten mee.  
Hier Frankrijk met de Quiche Lorraine 
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We hebben de grootste sneeuwpop ooit gemaakt en 
blijven hopen op de lente. Die zal toch wel een keer ko-
men??? 
Maar helaas is tot nu toe de sneeuw alleen maar over-
gegaan in regen en meer regen. Tussen de modder 
doen de eerste lenteplantjes hun intrede en toen ik 
vanavond vroeg of de meiden de sla wilden maken, zijn 
ze eerst fanatiek naar buiten gerend om eetbare bloe-
men te plukken.  
Zo was de salade opgevrolijkt met paardenbloem, 
maartse viooltjes, kleefkruid, madeliefjes en sleutel-
bloempjes. De stomp van de sla staat in een potje wa-
ter, zodat het weer kan uitgroeien tot een nieuwe sla. 
  
Ook de groentezaadjes staan in voorcultuurbakken bij 
de verwarming. Als we teruggaan naar Nederland, ga ik 
ze in de groentetuin zetten. En dan maar hopen dat het 
echt lente wordt. Want ik kan ze niet in een kas zetten 
of anderszins beschermen. Dan verdrogen ze of bran-
den weg in de zon. Ze zullen sterk moeten zijn en als we 
in juni terugkomen zie ik wel wat er over is gebleven. 
Tot volgende maand, dan zijn we weer in Nederland! 
 

 
Warme groet, Cynthia 

Even omschakelen naar de sneeuw… 
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De klimaat-waarschuwers … 
 
https://www.demorgen.be/wetenschap/15-000-wetenschappers-uit-184-landen-waar-
schuwen-voor-catastrofaal-lot-van-de-wereld-bf32f7e9/OwlCh/ 
 

De klimaat-ontkenners … 
Velen denken dat het wel meevalt en blijven de aarde uitputten … 
Velen zijn “bang” welvaart in te leveren, maar de eind-rekening is véél hoger, we gaan welzijn 
inleveren!! 
Veel mensen lopen hun geweten te sussen en/of hun angst te onderdrukken door te komen 
met een zoethouder, dat de aarde wel wat kan hebben, dat NIET onafhankelijke wetenschap-
pers in de naam van de energie-afhankelijke industrie roepen dat niet kan worden aangetoond 
dat "mensen" de opwarming van de aarde veroorzaken ... 
Helaas, .... voor die mensen is er een teleurstellende mededeling .... 
Wel degelijk is aangetoond dat WIJ de klimaatverandering veroorzaken en de verklaring is nog 
erg eenvoudig ook.  
 
Bij het boren in de ijskappen, waar van miljoenen jaren ijs ligt, is aangetoond dat in de tijd van 
de dinosauriërs het aandeel CO2 in de lucht vele malen hoger was. Onder invloed daarvan 
groeiden planten weelderig en groot en was er heel veel plankton. Deze omstandigheden 
zorgden ook voor heftige klimaatverschijnselen, waar bij stormen, overstromingen en aard-
verschuivingen, bomen, planten en plankton onderaards geïsoleerd zijn geraakt.  
De planten, bomen en plankton hadden die koolstof (CO2) uit de atmosfeer  opgenomen, zijn 
onderaards geïsoleerd geraakt en naar het ons bekende aardgas, aardolie en steenkool om-
gevormd. Als gevolg van deze onderaardse koolstof-opslag, verminderde in miljoenen jaren 
de CO2 in de atmosfeer tot het niveau van een paar eeuwen terug, vóór de industriële revo-
lutie en de grootschaligheid in de landbouw …. 
 
Je hoeft niet eens moeilijk te denken of een zware studie te hebben gevolgd om te constateren 
dat wij mens NU in een razend tempo, het omgekeerde aan het doen zijn, door  met miljoenen 
tonnen tegelijk die ondergrondse koolstof NU als CO2 weer terug de lucht in te blazen.  
Er is geen fantasie voor nodig om te bedenken dat wij dus een proces van miljoenen jaren in 
slechts enkele eeuwen aan het OMKEREN zijn en het aandeel CO2 in de lucht enorm aan het 
stijgen is, met als gevolg broeikaseffect, de warmte blijft steeds meer opgesloten binnen de 
aardse atmosfeer.  
De klimaatverschijnselen die hier uit voortvloeien zijn al door Oxfam Novib aangetoond!! In 
de laatste 100 jaar, ziet Oxfam Novib 50x zoveel natuurrampen in hun statistieken ...!! 
 
Laten de klimaat-ontkenners nu eens gauw de WAARHEID onder ogen gaan zien en zich reali-
seren dat een onomkeerbare situatie heel dichtbij is!!  
Als gevolg van de opwarming, komen NU in rap tempo methaangassen vrij uit de bodem, gas-
sen die een 30x ernstiger broeikaseffect hebben!!  
 
We zitten dicht bij een niet meer omkeerbaar en niet meer in de hand te houden proces!! 
Want het vrijkomen van de methaangassen over zulke immense oppervlakten kunnen wij 
mensen met geen technologie beteugelen … 

https://www.demorgen.be/wetenschap/15-000-wetenschappers-uit-184-landen-waarschuwen-voor-catastrofaal-lot-van-de-wereld-bf32f7e9/OwlCh/
https://www.demorgen.be/wetenschap/15-000-wetenschappers-uit-184-landen-waarschuwen-voor-catastrofaal-lot-van-de-wereld-bf32f7e9/OwlCh/
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Wij onderschatten de krachten van de natuur schromelijk en spelen er maar op los met al die 
energiebronnen waarvan we niet alleen de illusie hebben dat ze oneindig zijn, maar waarvan 
wij ook de gevolgen voor onze leefomgeving hier op aarde NIET onder ogen willen zien. De nu 
in hoog tempo vrijkomende methaangassen vanuit de zeebodem en van onder de smeltende 
permafrost, zijn inmiddels de allergrootste bedreiging!! 
 
We moeten de opwarming van de aarde dus zo snel mogelijk STOPPEN!! 
 

http://www.zeronaut.be/.../miljarden-tonnen-methaan.. 
 
Als we ons een voorstelling willen maken, over de krachten van de natuur, een aardbeving is 
al gauw vergelijkbaar met de kracht van 20-100 atoombommen. Voor de veranderende at-
mosferische omstandigheden geldt precies hetzelfde, die krachten zijn immens en zulke 
krachten kan de mens nooit beheersen …. 
De natuur zoekt altijd zelf zijn evenwicht en zal dus ook dat wat wij mens in onbalans brengen, 
zelf weer in energetisch evenwicht brengen met natuurverschijnselen. Maar niet op een ma-
nier die wij leuk gaan vinden !! 
 
Uiteindelijk heeft de consument de macht, door wat hij koopt en hoe hij handelt.  
Maar zolang ieder individu de kudde blijft volgen... 
 
 

 
 
We zijn bang onze welvaart te verliezen....  
 
Maar met doorgaan op de huidige weg, gaan we nog veel meer verliezen.... welzijn - onze 
basis ... 
 
Dit is geen depressief doemscenario … 
 
Dit is wetenschappelijk aangetoonde werkelijkheid!! 
 
Dank, Bert van Tol, voor deze bijdrage. 
 

 
 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeronaut.be%2Fblog%2Fmiljarden-tonnen-methaan-ontwaken-op-de-bodem-van-de-poolzee&h=ATOcm1fi7nXFPVugPgiEg8tcC1R1QV1-P9cmCO1WFOw5Vvlmw8oj0g5e7n3HCYTd41GUOPq1st7M8VBWk-Tq-cBH5UQN5EqNa0o7Nex5uaAiatIV4g
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Column van Ellen Vader: 
Tak van Sport (??) 

 

Vaccineren van zwangeren: “Akkoord,” zegt de overheid, “maar wel op twee 
voorwaarden: 'het moet betaalbaar zijn en goed uitvoerbaar zijn‘”.  
Pardon? 
Zou VEILIGHEID niet op de eerste plaats moeten komen?  
 
GGD Groningen bericht op 5 april:  
'Zwangeren kunnen zich vaccineren tegen kinkhoest. De GGD loopt daarmee vooruit op een 
landelijk besluit om alle zwangeren standaard het vaccin aan te bieden. De Groningse 
vrouwen moeten de vaccinatie wel zelf betalen.' 
 
Bron:  
https://www.nu.nl/groningen/5208266/ggd-groningen-zwangeren-kunnen-zich-
vaccineren-kinkhoest-.html 
 

De recente inspanning (22 maart) van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) werpt dus al snel 
vruchten af. Hij stelde dat het verstrekken van het kinkhoestvaccin aan alle zwangere 
vrouwen ‘echt een andere tak van sport' zou zijn.  
En dat de beslissing af zal hangen van de uitvoerbaarheid en de kosten.  

Nader onderzoek naar veiligheid, risico’s, bijwerkingen op korte termijn, blijkt voor de 
beleidsmakers dan geen aandachtspunt (meer) te zijn? 
 
Bron:  
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/22/blokhuis-meer-voorlichting-
over-kinkhoestvaccinatie-voor-zwangeren 
 
En weer wordt er in het nieuws en door de Rijksoverheid niet gerept over het feit dat het 
altijd een combivaccin betreft (difterie-kinkhoest-tetanus en polio).  
Zwangeren worden in de waan gelaten dat het louter om een ‘kinkhoestprikje’ gaat, terwijl 
zij ingespoten worden met ziekteverwekkers van vier verschillende ziektes, plus hulpstoffen.  

https://www.nu.nl/groningen/5208266/ggd-groningen-zwangeren-kunnen-zich-vaccineren-kinkhoest-.html
https://www.nu.nl/groningen/5208266/ggd-groningen-zwangeren-kunnen-zich-vaccineren-kinkhoest-.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/22/blokhuis-meer-voorlichting-over-kinkhoestvaccinatie-voor-zwangeren
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/22/blokhuis-meer-voorlichting-over-kinkhoestvaccinatie-voor-zwangeren
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En uiteraard wordt de ongeboren vrucht hier ook aan blootgesteld. 
 
Tijdstip van toediening: tussen week 28-32 (foetus ± 35 cm, 1 kg).  
Zouden degenen die dit vaccin zo dringend aanbevelen (overheid, 
verloskundigen en artsen), er dan ook de bijsluiter even willen bijpakken?  
Want koorts/hoge koorts blijkt een van de 'zeer vaak' en 'vaak' 
voorkomende bijwerkingen te zijn van het vaccin dat aan zwangeren 
wordt toegediend.  
In de medische wereld is/was het toch algemeen bekend dat koorts de 
kans op een miskraam en vroeggeboorte kan verhogen?  
Behoort dit ook al tot de 'vergeten wetenschap'?  
 
 
© Ellen Vader 
 
Website:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

 
 
 

Teken aan de Wand! 
Als lidstaat van de Verenigde Naties moet ook Nederland werken met het ICD-code-
ringssysteem van de WHO, dat ziektes classificeert.  
Dit ICD-systeem bevat codes voor wel 69.000 ziektes en ziekteveroorzakers, waaron-
der zeer uitzonderlijke zoals ‘botsing met een ruimteschip’ (V95.40) en ‘brandwon-
den door spontane ontbranding van waterski’s’ (V91.07).  
 

Dan zou men toch mogen aannemen dat er ook 
ICD-codes zijn voor een tekenbeet en voor de vele 
– vaak dodelijke – aandoeningen die volgens hon-
derden wetenschappelijke artikelen door Lyme 
veroorzaakt worden? 
  
Maar nee. De WHO heeft alleen een code voor 
acute Lyme en enkele sub codes voor zogenaamde 
‘zeldzame’ ernstige vormen.  
De honderden wetenschappelijke artikelen die 
hebben aangetoond dat Lyme-infectie hartfalen, 
vaatziekten, leveraandoeningen, blindheid, ge-
hoorproblemen, psychiatrische aandoeningen, 
hersenbloedingen en vele andere aandoeningen 
veroorzaakt, zijn echter niet opgenomen in deze 
codes.  

Een van de vele verschijningsvormen van de teek 

https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Aangevlogen worden door een eend (W61.62XD), botsingen met ongemarkeerde ruimtesche-
pen en spontaan ontbrandende waterski’s dus wel; met waarschijnlijk aanzienlijk minder on-
derbouwing door wetenschappelijk onderzoek. 
 
Dit betekent niet alleen dat jouw arts al deze mogelijke verbanden niet in zijn ‘drop down’ 
menu te zien krijgt, als jij met dit soort ernstige klachten binnen komt.  
Het betekent ook dat er geen vergoeding voor behandeling van Lyme als oorzaak van de aan-
doening is en tevens dat er geen betrouwbare statistieken te verzamelen zijn.  
Als een ziekte geen ICD-code heeft, bestaat het niet in het systeem van de gezondheidszorg. 
Lyme is binnen het gezondheidssysteem van alle lidstaten van de VN ‘weg gecodeerd’.  

 
De huidige ICD codes van de 
WHO ondersteunen praktijken 
die schendingen van mensen-
rechten van Lyme patiënten 
mogelijk maken.  
Dit is in maart 2017 door de ‘Ad 
Hoc Committee for Health in 
ICD11 Borelliose Codes’ onder 
de aandacht van de WHO ge-
bracht, die echter tot nu toe 
deze goed gedocumenteerde 
informatie niet heeft gebruikt 
om haar codes op te waarde-
ren naar de laatste stand van 
de wetenschap (daarmee o.a. 

tientallen wetenschappelijke onderzoeken over congenitale overdacht negerend).  
De hieruit voortkomende schending van meerdere mensenrechten zijn in juni 2017 bij de Spe-
ciale Rapporteur voor Gezondheid en Mensenrechten van de VN gerapporteerd.  
Deze schending van mensenrechten vindt dus ook in Nederland plaats. 
Drs. Huib Kraaijeveld, auteur van ‘Teken aan de Wand’, voorzitter van de On Lyme Foundation 
& founding member van de ‘Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borelliose Codes’ 
geeft samen met natuurgeneeskundige Hayo Bol de lezing ‘Teken aan de Wand’ op donderdag 
15 mei in Sneek, woensdag 23 mei 2018 in Tilburg en op dinsdag 19 juni in Arnhem.  
 
De avonden zijn bedoeld voor chronisch zieken, voor mensen met ‘vage klachten’, voor geïn-
teresseerde behandelaars, voor iedereen die persoonlijk iemand kent met (mogelijke) Lyme.  
 
Hayo en Huib gaan in op zowel gezondheidsaspecten als op deze systemische maatschappe-
lijk/politieke kanten van deze onderschatte wereldwijde epidemie. 
 

Hayo Bol 
Huib Kraaijeveld 
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Inkleuren… 
 

Hoi lieve mensen, 
Nu een gekleurd schrijfseltje.  
 

Er werd tegen mij gezegd dat de wereld niet grijs is. En dat ik 
wat positiever in het leven moest gaan staan door de wereld 
eens door een roze bril te bekijken. 
Dus ging ik de wereld bekijken met een gekleurde bril op en 
dat was echt fascinerend. 
  
Een probleem werd een uitdaging en een gemaakte fout 
werd een waardevolle ervaring.  
Tegen iemand die helemaal was vastgelopen kon ik gewoon 
zeggen dat hij positief moest denken dat hij aan de rand van 
een ontdekking stond. En zo hoefde ik hem niet te steunen.  
En de mensen die niet over de gevolgen van hun daden na-
dachten waren goed bezig want ze leefde in het nu. 
Zonder visie impulsief de dag vol maken was flexibel aan het 
werk zijn. 
Ik werd opgelicht maar dat gaf niets want dat was gewoon 
leergeld. 
Maar toen ik die gekleurde bril afzette was de wereld zwart 
wit. En vond ik frauderen gemeen i.p.v. creatief.  

En weer kreeg ik adviezen, er schijnen aan mensen ergens knoppen te zitten en als je daar aan 
draai gaan ze beter presteren. 
Maar dat pakte bij mij anders uit, misschien ben ik gewoon niet gewoon hanteerbaar of zit ik 
vast. 
Blijkbaar is mijn weerstand tegen dat mooi ge-
kleurde leven zo groot geworden dat ik er geen 
energie meer voor op kan brengen. 
Ik doe niet meer altijd extra goed mijn best om 
maar in iedereen zijn gedachten goed naar bo-
ven te komen. En wil ik juist gaan proberen om 
wat minder in te kleuren en zelf meer kleuren te 
bekennen. 
 
Toen werd er aan mij gevraagd, is bij jou het glas 
halfvol of halfleeg?  
Daar moest ik over nadenken want als iemand 
mij zo’n zuinig bakkie koffie inschenkt zit het 
kopje maar halfvol. 
Terwijl als ik mijn bakkie leut lekker uitdrink dan is het halfleeg. 
Van halfleeg geniet ik dus veel meer dan van halfvol.  
Weer fout gedacht; ik moest het niet zo letterlijk nemen en werd is een hoek gezet als een 
veel te serieus blauw C-type. 
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Dus nu neem ik geen enkel woord meer seri-
eus of letterlijk en kleur ik alles weer in. Mijn 
wereld is nu niet meer grijs want ik sta er nu 
gekleurd op. 
  
Hoera! Hé hé….. Helaas te vlug gejuicht.  
Nu moet ik mij meer op de feiten richten. Fei-
telijk is best een mooi woord eigenlijk om een 
pictogram voor te tekenen. 
Dan teken ik een lijk vol materiële zaken, zo’n 
dooie zak vol kennis, niet vol met wijsheid 
want er is geen geest en ziel bij betrokken. 
En eigenlijk moet dan verbeelden dat bij zo-
veel twijfel het ‘ik’ dood valt.  
Op school leerde ik al vroeg dat ik onderwijs 

ben en om die fout op te lossen gingen ze mij nog meer onderwijs geven, ja, duhh daar werd 
het natuurlijk meer door.  
Maar ik wil geen fout zijn en ging dus ondergronds. 
Laat ik er maar niet te veel over naden.... héé dat is 
leuk, daar zit zelfs een plaatje voor op mijn toetsen-
bord deze @ laat mij zien hoe ik uit het lood ben door-
dat ik in lussen denk i.p.v. lineair.  
Dus moet ik bij de feitenlijkheden blijven die nu waar-
neembaar zijn? nou echt niet! Dan hou ik mijn eigen 
bril wel op ook al weet ik dat mijn bril vertroebeld is 
met een oude breuk in het glas waardoor ik alles ver-
vormt en in een grijze waas waarneem. Toch kan ik 
door deze oude bril nog heel duidelijk zien dat ik een 
kind van god ben. Heerlijk toch want dan is jezus mijn 
broer. Net zoals dat natuurlijk voor alle mensen in deze 
wereld telt. We zijn met zijn allen bloedverwanten aan 
elkaar.  
  
Helaas wast mijn bril zichzelf niet en schoon huilen lukt 
ook al niet. Deze bril moet ik echt eens afzetten en 
wassen. Misschien doe ik dat morgen wel of anders de 

dag erna als ik dan 
wat meer tijd heb. 
Maar in zo’n sopje 
met al die mooie ge-
kleurde bellen word dat “morgen” vast een feest. En heel 
misschien durf  ik dan wel, zonder oogkleppen, gewoon 
neutraal te aanschouwen wat er is. 
We leven nu in een mooie tijd waarin het nooit saai is. En 
veel ontpopt…  
 
Liefs, Arie 
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Studiegroep Kimswerd...  
We komen maar zesmaal per jaar bij elkaar, maar voor we 

het weten is het 19 juni 😊  
En mogen we weer... 
 

Dinsdagmiddag 17 april reden diverse 
personen weer naar Kimswerd. 
We startten altijd met koffie of thee 
en als er een nieuw persoon bij is even 
met een voorstelrondje. 
Ditmaal kwamen er onverwacht di-
verse verhalen 'voorbij' en ook dat 
was niet voor niets.  
 
Bewustwording rond veel onderwerpen 
is belangrijk en de sfeer en onderwerpen 
tijdens deze middagen zorgen voor een ba-
lans, eigenlijk benadrukte het spreken over 
enkele andere zaken weer hoe belangrijk deze 
groepen zijn.  
Aardse zaken, oude kennis omtrent puur natuur op alle fronten delen.  
En... gelijkgestemden ontmoeten is ook niet onbelangrijk. 
 
Kea had voorbereid hoe je een zalf van Aloë vera kunt maken en waar de 
gel van deze plant goed voor is. 
An vertelde over de zeeaster als 'plant van de middag'. 
 
We dronken thee gemaakt van de tussenschotjes van walnoten en gingen 
naar buiten het mooie weer tegemoet om even te genieten van wat alle-
maal eetbaar is en toen moest er ook geoogst worden. 
Want... de opdracht die ik had bedacht was: samen een soep koken met 
enkele simpele ingrediënten, aangevuld met een flink portie 'wilde' groen-
ten en kruiden. 
 
Voor het gemak een biologisch brood gekocht maar daar ging wel een ter 
plekke gemaakte kruidenboter op. 
We sloten vrij laat de middag af maar gingen allen voldaan naar huis. 
 

Kijk 😊… Heerlijk samen vitamientjes aan elkaar geschonken en opgesno-
ven! 
 
Op dinsdagmiddag 19 juni gaan we weer naar Kimswerd.  
We starten weer met koffie of thee, en rijden dan naar Den Oever, net 

over de Afsluitdijk.  
Daar wandelen we buitendijks en kijken naar alle eetbare ‘zilte’ planten. 
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We kunnen wat zilte groenten scoren en daar bij terugkomst in Kimswerd een omelet mee 
bakken. Want afsluiten met iets lekkers is wel supergezellig. 
 
De druiven in de kas waar we de gingen kokkerellen en gezellig eten beginnen alweer groeien. 
De haan liep letterlijk als 'haantje de voorste' door de boomgaard en de kippen waren er als 
de kippen bij. Het was een heerlijke voorjaarsmiddag. 
 
Anneke 
17 april 2018 
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'Wandelende' studiegroep in Friesland  
De eerste van de zes woensdagen in 2018 zit erop... 
 

We verzamelden buiten de 'Friese grens' 
in Bant, bij één van de deelneemsters 
thuis. 
Truus ontving ons zeer gastvrij en we 
kwamen maar niet weg... 
Maar ondertussen deelden we veel en ge-
noten we van de lekkernijen gemaakt 
door Winnie en Gerard. 
Het was ook supergezellig om Margriet 
samen met Gerard een dag in ons midden 
te hebben. 
 
Winnie behandelde als 'plant van de dag' 
de berk. 
Omdat het noodzakelijk was dat een berk 
bij haarzelf aangepakt werd, wat haar aan 

het hart ging, maar veiligheid gaat voor alles, werd ze verrast door de hoeveelheid berkenwa-
ter die zij kon opvangen na deze niet leuke ingreep. 
En zo kwam het dat we allemaal genoten van een glas 
berkenwater.  
Truus verraste ons ook nog met heerlijke pompoensoep 
en daarna gingen we dan toch richting het Kuinderbos. 
 
Een mooie omgeving en ook hier zeiden we... Hier moe-
ten we nog een keer terugkomen. 
Tja... zullen we toch elke maand maar aan de wandel 
gaan? 
Of tweemaal per maand? 

 
We zien veel, genieten, ontdekken mooie 

plekken en de 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen zijn de rode draad 
door deze dagen die om 11.00 uur be-
ginnen en letterlijk lopen tot... het 
loopt zoals het loopt. 
 
De ene keer is het rond 16.30 uur dat 

we bij het beginpunt terug zijn, een an-
dere keer wat later, we hebben de tijd en 

plukken de dag. 
Veel gedeeld, elkaar geïnspireerd enne... wie 

weet komt er in de toekomst wel een groep bij Margriet 
in Frankrijk. :) 
Je kunt het niet weten met Project7-blad, net als de plant zelf, overal duikt hij op. :) 
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Dank allemaal voor de fijne dag. 
De volgende keer op 2 mei ontmoeten we elkaar bij Barbera thuis in Heeg waar we het Heem-
park gaan bezoeken. Dat belooft ook weer een fantastische dag te worden. 
 
Anneke 
21 maart 2018 
 

  

Fluitenkruid Brandnetel 
  

Daslook Speenkruid 
  

Elzenkatjes Kunstwerk, gemaakt m.b.v. de kettingzaag 
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Boven en onder: de prachtige natuur van het Kuinderbos 
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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   
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