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Bij de coverfoto:
Deze foto is gemaakt op 16 mei 2018 in Exmorra.
De Studiegroep Exmorra kwam deze middag bijeen in hun ‘honk’, Centrum Wilgenhoeve.
Een van de thema’s deze middag was: het maken van een bloemenmandala.

Dit was een van de resultaten. De overige resultaten kun je via onderstaande links bekijken:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247685362035055&set=pcb.1247689122034679&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247683932035198&set=pcb.1247689122034679&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247683932035198&set=pcb.1247689122034679&type=3&theater

Mei… een drukke maand in de natuur,
maar… ook bij Project7-blad…
Mei…
in mei leggen alle vogels een ei…
Een heel oud gezegde, maar als je oplettend bent en vogels je aandacht trekken dan
zie je hevige activiteiten.
De bloemen ontluiken, de bladeren
verschijnen aan de struiken en bomen,
alles is in rep en roer om een mooi zomers tapijt te creëren.
Bij Project7-blad is eveneens alles in
rep en roer en we zijn blij met al deze
drukte die bestempelt dat we in beweging zijn.
Samen met velen, want wij zijn uiteraard niet ‘Project7‐blad’, dit kan al‐
leen maar waargemaakt worden door
het enthousiasme van velen.
We zijn compleet met een bestuur
voor de Stichting in oprichting.
We gaan gestaag verder met de lezingen waar deze nog enthousiast ontvangen worden.
We genieten van de studiegroepen, de
groepen die elkaar treffen op een vaste locatie en om 13.30 uur van start gaan en de groepen
die vallen onder de ‘Wandelende’ studiegroepen en samen komen op verschillende mooie punten
in een provincie waarbij de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen de rode draad door
de dag vormen. De wandelende Studiegroepen verzamelen om 10.30 uur en vertrekken om 11.00
uur.
Een gouden greep, deze vorm van studiegroepen, want je leert niet alleen samen wat eetbaar
is, hetzij in de in de vrije natuur, hetzij in tuinen, maar al wandelend, lees slenterend en veel
stilstaand, heb je ook contact met gelijkgestemden.
Ditmaal ga ik verder niets uitleggen, toelichten of aanhalen �
Wel even dat ik een bijzondere zaterdag heb beleefd met de ‘Wandelende’ studiegroep in Dren‐
the en je ruimschoots aandacht aan deze groep kunt aantreffen in deze nieuwsbrief.

Maar hieronder een aantal links naar de diverse mogelijkheden waarmee 7-blad zich bezig houdt.
Zo kom je direct bij de informatie en we nodigen je van harte uit om ergens aanwezig te zijn.
�
Studiegroepen:
http://www.project7-blad.nl/page5.html
Lezingen:
http://www.project7-blad.nl/page13.html
Een ‘ongoing’ inkomen waarmee we met Project7-blad meer kunnen verwezenlijkingen, maar
jij als particulier ook:
http://www.project7-blad.nl/page59.html
En… nog veel meer:
www.project7-blad.nl
Bekijk zelf wat er allemaal mogelijk is.
Tot volgende maand.
Anneke
Gaasterland 24 mei 2018

Tip…
Tip om planten, bomen, struiken, kruiden en bloemen te herkennen...
Het gebruik maken van 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen is nog ouder
dan de weg naar Rome.

Planten herkennen gaat prima via deze ook alweer oude boeken.
Dus... ook wat dit betreft is oude kennis en zijn oude mogelijkheden zo
slecht nog niet. Leuk om erbij te hebben.
Veel plantenfamilies zijn heel groot en hebben vele familieleden die op
elkaar lijken.
Als je daar dit soort boeken bijneemt dan kun je via de 'ouderwetse' duidelijke tekeningen heel ver komen.
Zo kon ik de spontaan in onze tuin opgekomen tijmbladereprijs er zo uithalen.
Een heel klein plantje; aan de bloei- en groeiwijze te zien schaarde ik dit
exemplaar wel in de 'ereprijshoek', maar zolang je dat niet hebt kunnen
traceren kun je dat naar anderen ook niet uiten.
Ereprijs klopte en van tijmbladereprijs had ik nog niet eerder gehoord,
maar als je goed kijkt zie je een 'tijmsfeertje' in het plantje terug.
Handige boeken te vinden in kringloopwinkels, tweedehands boekenzaken
en ik leg mij erop toe ze te verzamelen.
Was gestopt met boeken verzamelen voor anderen J maar op deze exemplaren zal ik blijven letten, er zijn er nog veel meer overigens, zo ook van
paddenstoelen, tuinplanten etc.
Wat ik missen kan zal ik tijdens de studiegroepen meenemen waar ikzelf
bij aanwezig ben.
En de twee exemplaren op de foto zal ik standaard bij mij hebben met de
'wandelende' studiegroepen, twee in Friesland en één in Limburg, zodat ik
deze informatie kan delen door anderen kan laten opzoeken.
Voor de studiegroepen: www.project7-blad.nl

Bericht van Janneke Monshouwer
Janneke Monshouwer is 28 jaar lang werkzaam geweest bij ‘de te‐
levisie’. Ze heeft ook diverse malen gesproken tijdens Gezond Verstand Lezingen in het land. Zij was (en is nog steeds) filmmaakster,
TV programmamaakster, onderzoeksjournalist. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Uit diepe interesse heeft ze zich al haar hele leven “gespecialiseerd” in alle
mogelijke vormen van Leven in Harmonie met de Natuur en Duurzaamheid.
Ze verdiepte zich in: hoe gaan we anders om met onszelf (Eigenwaarde),
met elkaar (Vrede) en met onze Planeet Aarde
(Leven in Harmonie met de Natuur)?
Janneke schreef het boek: Ander Nieuws –
Wat het Journaal niet uitzond Deel 1.
Zij schrijft hierover:
Dit boek is een deel van mijn zoektocht naar ongekende en ontkende nieuwsfeiten. Mijn conclusie is dat we eenzijdige of verdraaide informatie krijgen en nieuwe geschiedenisboeken kunnen
schrijven.
Naast feiten en referenties schrijf ik vaak ook mijn persoonlijke
mening en gevoelens, waardoor het een “vrouwelijk”, ongebrui‐
kelijk nieuwsdocument is geworden.
Met dit werk wil ik niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb.
Natuurlijk zijn er mensen die veel meer weten of het beter weten
dan ik. Hopelijk vullen anderen de feiten aan. Ik geef door wat
me zinnig en belangrijk lijkt en waarover ik enthousiast ben.
Of alles waar is wat ik zeg: dat moet iedereen voor zich uitmaken.
Met de juiste kennis kunnen we veel goeds doen om broodnodige
verbeteringen aan te brengen voor het welzijn van onze maatschappij en de planeet waarop we leven.
Inmiddels is er een tweede boek van haar hand verschenen:

Trump, grondwet & wereld
Janneke schrijft hierover:
Met veel plezier kan ik aankondigen dat mijn nieuwe boek klaar is
en het is te bestellen:
Dat was hard en intensief werken. Ik moet er nog van bijkomen...
Ik wilde het af hebben omdat er momenteel spannende dingen
spelen in de wereld:
1. de informatie in de media over de Iran deal en alle andere
kwesties waar Donald Trump zich mee bezig houdt. Men wil en
doet zijn best dat Trump verdwijnt uit het Witte Huis. En waarom?
2. de informatie in de media over Poetin en de kwesties waar hij
zich mee bezig houdt,
En: Er zijn op dit moment twee hoofdpersonen (oligarchen) in het
anti-Poetin-kamp die een coup in Rusland aan het voorbereiden
zijn met grote hulp van Westerse tegenkrachten.
Ze willen dat Poetin verdwijnt en dat een van deze 2 superrijke
krachten president wordt...

Met de kennis uit het vorige boek Ander Nieuws, is dit nieuwe boek een verrassend exemplaar
geworden, de neerslag van een zoektocht naar krachten en de tegenkrachten.
Dit unieke boek moest er gewoon uit, gezien de spannende actualiteiten.
Daarom gaat het nu om een eerste, voorlopige uitgave: prijs: 25 Euro.
Te bestellen bij:
www.boekenbestellen.nl/boek/trump-grondwet-wereld/9789463453561
Het duurt nog even voor het op mijn website komt. Dat kost nog even tijd. Er wordt aan gewerkt.
Als het boek in de boekwinkel komt en op Bol.com dan wordt de prijs 41,50 Euro.
Dus dat scheelt nogal wat.
Hoewel het al een aantal keer gecontroleerd is, kunnen in deze voorlopige uitgave nog tikfoutjes
zitten. Excuus daarvoor. Het moest al uitgegeven worden vanwege de inhoud die momenteel
belangrijk is. Echt 'hot' nieuws.
In het boek staat ook over mijn onderzoek wat Trump voor een man is, wat hij bedoelt met
Amerika First, Obama Care, Iran-deal, hoe het zit met die vrouwen... enz. enz.
Ook deed ik onderzoek naar de oppositie van Trump - waar hij tegenop botst: de Illuminatie en
de Neocons en hun ideologie.
Terwijl er een hele andere wereld aan de horizon opdoemt - met China en hun nieuwe goudgedekte munt, met wie Trump en Poetin goede banden hebben.
Dit boek is een 'Ander Nieuws'-boek, geeft meer inzicht in de situatie en de achtergronden.
Mijn zoon zei: “Mam, dat je boek klaar is, dat is niet 'Ander Nieuws' maar 'Super Nieuws'.”
Hartelijke groeten allemaal en dank voor de belangstelling,
Janneke Monshouwer

Column Ellen Vader:
Sussende woordjes

Een greep uit de koppen in de media de laatste weken:
'Mazelen, de ziekte is echt gevaarlijk'
'Mensen kunnen aan mazelen sterven.'
'Toegang kinderdagverblijf weigeren voor ongevaccineerde kinderen'
'Het wordt tijd voor verplicht vaccineren'
'Het is tijd voor grof geschut'
'Verplicht vaccineren voor het krijgen van kinderbijslag'
Tijdens de prikmomenten op het consultatiebureau krijgt een bezorgde ouder dan ook deze
reacties te horen:
'Bijwerkingen zijn er maar zelden'
'Valt best mee'
'Beetje pijn'
'Wat koorts'
'Beetje hangerig'
'Gaat wel weer over hoor'
Maar zeiden artsen vroeger niet hetzelfde toen kinderen de mazelen nog thuis rustig konden
uitzieken?
We weten helaas wel beter. Ouders met ervaringsverhalen van schade nà het vaccineren zouden
ook eens de nodige aandacht mogen krijgen in de media. Het mag toch niet zo zijn dat het
telkens weer wordt afgedaan met de dooddoeners: 'bijwerkingen zijn er maar zelden' en 'het ligt
niet aan het vaccin hoor'.
Meer dan 100 ernstige gevallen per jaar van kinderen, die nà het vaccineren vaak langdurige zorg
nodig hebben, is echt niet niks (bron Lareb). De kinderen gezien, de ouders gehoord...

Waarom is er geen aandacht voor vaccin‐kritische artikelen in de media?
Het zou niet aan de ouders moeten zijn om uit te zoeken wat waar is. We zouden moeten kunnen
vertrouwen op de integriteit van de overheid en de kundigheid van journalisten.
Het wordt steeds duidelijker dat er sprake is van een goed georganiseerde lobby van de
farmaceutische industrie, die haar invloed uitoefent in bijna alle disciplines die (wereldwijd)
verantwoordelijk zijn voor het ‘aansturen en uitvoeren’ van vaccinatieprogramma’s. De media
besteden hier maar mondjesmaat aandacht aan. Daarentegen zijn de persberichten die

journalisten klakkeloos publiceren tenenkrommend voor vele goedgeïnformeerde ouders.

We missen goede onderzoeksjournalistiek!
© Ellen Vader
Website (en aanmelden wekelijkse nieuwsbrief):
https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Uitbraak van 12.000 gevallen van de mazelen in Oekraïne is
veroorzaakt door recente vaccinatiecampagne?
De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne.
De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de
laagste van heel Europa, en toch was er geen
sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen.
In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de
kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen.
De teller is de 12.000 al ruim gepasseerd!
Waarom negeren de media de mazelen-uitbraak in Oekraïne?
Wij hopen dat veel mensen dit artikel tot aan
het einde zullen lezen, want het zet werkelijk alles op zijn kop.
Lees hier het hele artikel:
https://stichtingvaccinvrij.nl/uitbraak-van-12-000-gevallen-van-de-mazelen-in-oekraine-isveroorzaakt-door-recente-vaccinatiecampagne/

Leven op reis (16)
Door Cynthia van Asten
In mijn vorige artikel nam ik jullie mee naar het bizarre en heftige weer in Portugal en ZuidFrankrijk. Na de heftige sneeuwval is het weer wat tot rust gekomen. Tussen veel dagen met
heftige regenval, komt toch ook af en toe de zon tevoorschijn. En dan merk je meteen dat je
in Zuid-Frankrijk zit. Het is vrijwel direct lekker warm en als je een beschut plekje opzoekt,
waan je je in de zomer. Al blijven de bomen kaal, de vogels hebben de lente al in hun koppies.
De zwarte roodstaart laat voortdurend zijn krassende zangspel horen en het werkt! Binnen
een week is hij samen met een vrouwtje, al moet hij nog wel flink zijn best blijven doen om
haar te overtuigen. Ik ben benieuwd of er echt een nestje van komt…
Waar zijn we ook alweer? In Nébias, midden in het Katharengebied van Zuid-Frankrijk, op de
tenen van de Pyreneeën (600 meter hoogte), ligt midden in het bos een afgelegen natuurcamping. Kleinschalig met maar 25 plaatsen, veel ruimte en natuur; kortom een oase van rust. Hier
hebben we een appartement gehuurd om de laatste wintermaand door te komen. Het is zo
afgelegen van de rest van de beschaving, dat je onherroepelijk tot rust komt en dat het op een
gegeven moment zelfs moeilijk wordt om weer de bewoonde wereld in te gaan. Het is heerlijk om na het reizen hier weer bij te komen en op te laden. Het is één grote energetische krachtplek met
een gigantisch hoge Boviswaarde, dus
ook een goede plek om aan jezelf te werken.

Insectenhotel
Het is begin april en samen met de vogels
krijgen ook wij de lentekriebels en gaan
ons eigen nestje bouwen. Een insectenhotel wordt het. Van overgebleven resten
schaaldelen timmeren we een frame in
elkaar en stoppen het daarna lekker vol
met allerlei dingen die we in de natuur
hebben gevonden. Dit is echt een heel
leuk project om samen met kinderen te
doen. Christel heeft flink getimmerd en
geschroefd, Lindsay hielp met zoeken van
de vulling en het opvullen zelf. En het resultaat mag er zijn!

Website en projecten
Op de wat minder mooie dagen wordt er
binnenshuis hard gewerkt. Lindsay werkt
onafgebroken aan haar Europa-Eet!-project en ze maakt haar eigen
pizza’s, apfelstrudel, roggebrood (Deens) en aardappelpannenkoe‐
ken (Draniki uit Polen).

Ze heeft nog veel meer plannen, maar vergeet steeds haar boodschappenlijstje als we gaan
winkelen…. Ook dat hoort bij thuisonderwijs: dat je zelf leert denken aan wat je ervoor nodig
hebt... J
Ivar heeft als verjaardagscadeau voor Christel de opzet gemaakt voor een eigen website voor
haar kristalkaartenset. Er moeten dus weer stukken tekst geschreven worden en foto’s ge‐
zocht.
Ondertussen is er een stukje over haar verschenen in de Happinez (Happi-kids) en een groot
artikel van haar eigen hand in het blad Spiegelbeeld.
Wauw, wat is dat bijzonder om te zien hoe je kind werkt aan het in de wereld zetten van haar
werk en hoe mooi en zuiver ze dat doet. Later in Nederland horen hoe haar werk mensen
raakt en de eerste bestellingen voor haar kaartenset komen binnen.
Nu is de set zelf nog niet binnen, want het blijkt een hele lijdensweg (en dus ook leerweg) om
zo’n kaartenset drukklaar te maken.
Heldere communicatie en het duidelijk stellen van verwachtingen zijn erg belangrijk in zo’n
proces en dat blijkt nogal vaak een struikelblok.
We leren er in ieder geval heel veel van voor de
volgende keer, want gelukkig raakt Christel niet
ontmoedigd en is vastbesloten ook de volgende
set nog uit te geven. Mocht je benieuwd zijn geworden naar haar kaartenset, op de website
www.kristalboodschappers.nl zie je een impressie van haar werk.
Na een druk paasweekend met vrienden zijn
Lindsay en ik verkouden geworden. Thee van
dennennaalden en tijm geeft verlichting, maar
als de verkoudheid hardnekkig aanhoudt, komt
Christel ineens met een bijna vergeten voorraad gedroogde hondsdraf en dovenetel. Na de
eerste kop van een mengsel van hondsdraf,
witte dovenetel, kamille en brandnetel krijg ik
meteen al meer lucht. Een wonder: ik voel het
slijm zo wegtrekken.
Deel van de homepage...
Na een dag van veel thee is mijn verkoudheid
helemaal weg! We nemen ons voor om zodra
de hondsdraf en dovenetel weer bloeien een grote voorraad te drogen voor de komende winter…..
Ons verblijf in Nébias komt tot een einde en het wordt tijd om de gekweekte groentezaden in
de groentetuin te zetten. Voorzichtig zetten de meiden en ik de nog heel kleine kiemen over
in de tuin, terwijl Ivar een hek eromheen plaatst tegen de herten en zwijnen.
We hebben in de schuur wat oude kassen gevonden en gebruiken de verschillende delen om
een soort open kassen te bouwen, zodat de kwetsbare plantjes beschermd zijn tegen de wind.
Voor de warme dagen bedenken we een oplossing in de vorm van een besproeiingscomputer.
In overleg met de Belgische eigenaren en vrijwilligers ontstaan daarbij af en toe grappige misverstanden.
“Wilt gij gaan sproeien? Maar wellicht is biologische groente meer toepasselijk in deze omgeving…”

“…Waar heb jij het nu over? Ik bedoel het sproeien met water!”
“O, hydrateren! Gelukkig, ik dacht dat u met de Monsanto-sproeier aan de slag wilde…”.
We spreken nu over bewateren als we het hebben over het geven van water aan de planten:
een compromis van beide talen… J
Het is grappig, maar het blijft goed opletten. Voor je het weet groeien dit soort misverstanden
uit tot onoverbrugbare meningsverschillen. Daar hebben we in de afgelopen 6 jaar genoeg
ervaring mee opgedaan in verschillende leefgemeenschappen….

Lente
Onderweg naar Nederland zien we de lente ineens ontluiken! Ook al ligt Nébias maar op 600
meter hoogte, de lente treedt blijkbaar echt later in. Binnen een half uur is de temperatuur 6
graden gestegen en zien we de eerste blaadjes aan de bomen. Eenmaal echt het berggebied
uit, wordt de wereld steeds groener.
Onderweg zien we ondergelopen weilanden, want overal in Europa is het extreem slecht weer
geweest. Eenmaal aangekomen op de camping in Nederland, zien we blaadjes heel pril aan de
bomen. De appelboom heeft voorzichtig haar bloesem klaarstaan en die zien we in de week die erop
volgt prachtig opengaan en tot volle bloei komen.
Er is een week van extreem warm weer en de lente
knalt eruit! Al snel zijn Christel en ik de zo gewenste
hondsdraf en witte dovenetel aan het plukken. Ook
hangt het schuurtje nu vol met drogende brandnetel, kleefkruid en herderstasje. We kunnen ook nog
een week volop genieten van de kiemen van de
knalbalsemien, voordat deze alweer te groot werden.
De
broodjes
gezond hebben
een flinke berg
Witte dovenetel en brandnetel groeien vaak samen
groenvoer
erop!
Het groentetuintje voor de stacaravan is naar Lindsay’s
verzoek nu langzaam veranderd in een kruiden- en bloementuin. Voor de groente heb ik nu een ander stukje
grond in gebruik, wat ik weer laat verwilderen zodra de
groente zijn uitgebloeid.
Mijn dochtertje Lindsay van 10 jaar heeft ontdekt dat ze
erg van bloemen houdt.
Ze wil een hele tuin vol en met haar zakgeld in haar knuist
ging ze vol goede moed mee naar een groot tuincentrum.
Daar zijn we na een uur teleurgesteld weer weggegaan,
want wat is alles duur zeg. We hebben nog gevraagd of
we op de afvalberg mogen kijken, maar dat mocht niet.
Heel vroeger heb ik een jaar in een tuincentrum gewerkt
en ik weet dat de planten die niet meer zo mooi zijn, al
heel snel op de afvalhoop belanden, terwijl ze nog heel
goed in staat zijn tot bloeien en groeien.

Gelukkig kwam Ivar later thuis van een bezoek aan een bouwcentrum en hij had wel de kans op de afvalberg te kijken. En zie:
hij had meer dan 10 planten bij zich, waaronder een nog prachtige passieflora. Daar wordt ik nu blij van! Niet zozeer van dat
het gratis is, maar wel dat we levende wezens een levenskans
kunnen geven.
Vooral Lindsay is daar erg emotioneel onder. Wat zou het fijn
zijn als mensen gaan zien dat we niet de enige levende wezens
op deze aarde zijn. En dat we met respect om moeten gaan met
alles wat leeft! Zet uitgebloeide of niet ‘mooie’ plantjes toch in
een soort uitverkoophoek, waar
mensen die geen perfectie zoeken ze mee kunnen nemen.
Ik zie vaak kansen, waar anderen
nog in hun angst leven. Angst om
minder te verdienen, angst voor
hun imago. Terwijl openheid en
kwetsbaarheid tot een mooie de tuin met afgedankte, maar nog
kracht kunnen uitgroeien. Maar levendige plantjes
nu draaf ik misschien door in
mijn idealen voor een betere wereld.
De camping waar wij in Nederland verblijven ligt vlak bij het
Montferlandse bos.
Een heerlijk bos om te wandelen en te spelen.
Onderweg zie je nog prachtige natuurlijke monumenten, want
de beheerder laat
de natuur steeds
meer zijn eigen gang
gaan. Hier ontstaan
Een natuurlijk beeld in het bos
insectenhotels zoals
het hoort en het is
heerlijk om rond te
kijken wat er allemaal leeft.
Tot slot wil ik nog
iets vermelden over
duurzaam koken. Al
jaren maken wij ge'Wilde' salade
bruik van de hooimadam (foto links);
een moderne variant op het vroegere hooikistje.
Tijdens het koken kun je de pannen hierin zetten, waarna het
eten langzaam verder gaart en de smaak intenser wordt.

Als ander groot voordeel haalt het de stress van het koken weg:
het eten gaart rustig door, er brandt niets aan en je hebt alle tijd
om rustig een salade te maken, zonder dat de rest van eten om
aandacht vraagt.
Je kunt de hooimadam ook gebruiken om thee te laten trekken,
zonder dat deze afkoelt.
Ik vind het een heerlijke tool bij het koken; het is praktisch en
ook nog opvouwbaar als je (zoals wij) leeft in beperkte ruimtes.
Een aanrader!
Ik wens je een mooie lente en tot volgende maand!
Cynthia
cynthia@essentialtogther.nl

Het tweede leven van bleekselderij

WSG Friesland op zaterdag
Dank lieve dames van de 'Wandelende' studiegroep op zaterdag in Friesland voor de
enorme gezellige dag...
We ontmoetten elkaar op zaterdagochtend 28 april bij Hotel Jans te
Rijs in het Gaasterland.
We zijn nog met een heel klein
groepje, Maria was verhinderd
maar we mochten Nanda verwelkomen als nieuwe deelneemster.
Zo ook Agathe uit N-H.
Zij is wel al langer bekend met studiegroep Alkmaar, maar vanaf heden mogen we haar ook in Friesland
verwelkomen.
Piteke en Janny zijn al 'oude' bekenden en zo groeit deze nog vrij
nieuwe studiegroep die zesmaal per
jaar op zaterdag steeds ergens anders afspreekt om te kijken wat er
zoal groeit wat eetbaar is.
Na de koffie of thee en een rondje
kennismaken was het de hoogste
tijd om te vertrekken en reden we
met twee auto's achter elkaar aan naar het klif bij Oudemirdum.
Een korte maar fantastische wandeling voert je langs vele eetbare planten naar het uitkijkpunt
over het IJsselmeer richting N-H en Lelystad en Urk.

Onderweg naar het Oudemirdumer Klif

Terug bij de auto gingen we richting Wijckel maar eerst moest er gestopt worden bij een echtpaar waarvan de man prachtige uilen maakt van boomstammen.
Ze stonden niet aan de weg omdat het kon gaan regenen, maar voor alles is een oplossing, dus
we belden aan; ik wist dat dit mag en als zij thuis zijn helpen zij graag.
En zo gingen we met vier uilen, een boomschijf op een houten voet als decoratie en een prachtig
tafeltje van een boomstamschijf naar de auto's terug.
Zelf adopteerde ik een uiltje; iedereen was blij met de nieuwe aankopen.
Leuk als herinnering en zo denk ik bij het zien van die uil hier thuis terug aan deze heerlijke
zaterdag.
In Wijckel aangekomen bleek de theetuin tegenover de kerk weer open te zijn, de eerste dag dit
jaar, dus wij hadden mazzel.
We maakten kennis met gastvrouw Jitske van Luit, dronken thee of koffie; mijn keuze viel op de
thee 'Onthaasten'.
Ja, lach maar, maar symbolisch helemaal fantastisch. �
Met Jitske ontstonden er verschillende ideeën en één daarvan is dat we zeker met een groep
daar kunnen starten en/of eindigen als we in Wijckel het Van Coehoornbos willen bezoeken.
Een ander idee is dat we met een groep daar gaan kokkerellen; eerst wildplukken in het bos en
die groente daarna samen met andere ingrediënten te verwerken.
We kochten wat mooie knollen, we kregen ze voor vriendenprijsjes en ik ben de trotse eigenaresse van een enorme dahliaknol.
Na dit gezellige bezoek gingen we naar de overkant, maar eerst bleek het slim te zijn te schuilen
in het nabijgelegen bushokje want het water kwam even hevig uit de lucht gevallen.

Al eerder op weg naar het klif waren we ook al ‘verblijd’ met een bui.
Piteke kwam tot de conclusie dat ze tijdens geen enkele wandeling als wij samen op pad waren
regen had gehad. Tja... maar ik kon haar een paraplu aanbieden. �
Uiteindelijk konden we toch het bos in waar we de prachtige hoek met daslook hebben bewonderd. We genoten van het geel nagelkruid en het in bloei komen van het fluitenkruid en van nog
veel meer soorten.
Alles ziet in deze tijd zo prachtig groen; overal is het een sprookje en met name natuurlijk in
het Gaasterland. �
We gingen blij en voldaan naar huis.
Op 9 juni ontmoeten we elkaar in de kruidentuin te Buitenpost.
Deze groeiende studiegroep op zes zaterdagen heeft nog ruimte voor anderen met belangstelling.
De woensdaggroep is al behoorlijk vol in Friesland.
Wat niet wil zeggen dat daar geen nieuwe belangstellenden bij mogen aansluiten, maar de zaterdaggroep draait minder lang dan de woensdaggroep en kan zeker nog personen verwelkomen.
Het doel is wel dat wie mee wil doen een commitment heeft zesmaal per jaar ook echt mee te
doen, uitzonderingen daargelaten, we zijn niet zwart/wit, vakantie of omstandigheden kunnen
er altijd zijn die een spaak in het wiel steken om mee te gaan, maar er is een verschil tussen in
principe zesmaal mee willen doen of zesmaal kijken of het voegt in de agenda en van alles voor
laten gaan en allen komen als er echt niets anders is wat ook wellicht de aandacht kan vragen.
Samen bouw je ook een band op, het is gezellig en als er steeds personen ‘komen aan wapperen’
voor een keertje dan kunnen we het geen studiegroep noemen en blijven we hangen in beginnersgesprekken zoals tijdens incidentele wandelingen, daar zijn deze voor bedoeld.
En de gratis wandelingen voor wie elk weekend de mail met de ook al weer gratis recepten
ontvangt.
Dan kun je snuffelen, ervaren, noem het proeven en wil je echt samen meer leren dan zijn deze
‘Wandelende’ studiegroepen een geweldige uitkomst.
En je leert andere streken in je eigen provincie of in de buurprovincie kennen.
Al zeg ik het zelf �: Deze ‘uitvinding’ van de Studiegroepen is in mijn beleving een fantastische
vondst.
Anneke
Hieronder vind je een fotoreportage van de geslaagde dag:

Op weg naar het Oudemirdumer Klif

Brandnetel en kleefkruid

Het pad, met aan beide kanten een tuunwal

Uitzicht over het IJsselmeer

De theetuin in Wijckel

De theetuin in Wijckel

Foto linksboven: Het Wikeler Bosk
Foto rechtsboven: Bloeiend daslook

Foto links midden: Bloeiend daslook
Foto rechts midden: Een fraai doorkijkje

Foto links: De entree naar het Van Coehoorn
bosje
Het Van Coehoornbos (Fries: Wikelerbosk of Van Coehoornbosk ) is een bos van 11 hectare in
Wijckel in de Nederlandse provincie Friesland.
Het Van Coehoornbos in Wijckel behoorde vroeger tot de buitenplaats Meerenstein, gebouwd in
opdracht van de vestingbouwer Menno van Coehoorn.
De nabij zijn woonplaats gelegen vestingstad Sloten is door Van Coehoorn gebouwd. Meerenstein
is al lang geleden afgebroken, maar het, oorspronkelijk in Franse stijl aangelegde, bos is bewaard
gebleven. Het strakke geometrische patroon is later doorbroken door elementen uit de Engelse
landschapsstijl.
Veel plantensoorten in het bos zijn oorspronkelijk in opdracht van de bewoners van Meerenstein
geplant. Van deze zogenaamde stinsenflora komen de vingerhelmbloem, bosanemoon, halskraaganemoon, daslook, adderwortel en gewone vogelmelk in het bos voor.
Het bos is sinds 1949 eigendom van de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea.

Berichtje van Christel van Asten
Christel schrijft voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior.
Elke maand kunnen we lezen over haar belevenissen op reis door Europa: Reizen
met de Natuur.
Ze heeft een grote belangstelling voor mineralen, kristallen en de werking daarvan. Tijdens
die reizen heeft ze er vele verzameld. Op een
gegeven moment ontstond bij haar het idee om
een kaartenset samen te stellen en uit te geven.
Hoe dit allemaal gelopen is, kun je lezen in de
Junior-Nieuwsbrief:
http://www.project7-blad.nl/page63.html
Nu is de kaartenset gereed en voor verkoop beschikbaar.
Christel is razend enthousiast over het eindresultaat. Ze schrijft hierover:
Hoi Anneke,
Eindelijk ben ik helemaal klaar met mijn kaartenset!
Hij wordt morgen gedrukt!
Volgende week kan ik hem ophalen en dan heb ik hem eindelijk
fysiek in mijn handen!
Je schreef dat je ook in de volwassenen editie van Project 7-blad
aandacht wilt schenken aan mijn kaartenset. Wat super bijzonder!
De kaartenset kan worden besteld via de link
Je kunt Christel ook per mail benaderen

: www.kristalboodschappers.nl.
: christel@kristalboodschappers.nl

Warme groet, Christel

Twee voorbeelden
van kaarten:

Huislook in een vergiet...
Dat komt de kwaliteit ten goede...
Huislook… ’t zijn schitterende vetplanten, die absoluut niet kletsnat mogen staan.
Bij ons doen ze het geweldig in een vergiet.
Onderin doe je een laag steentjes.
Leg ze ook langs de kant naar boven toe.
Laagje grond erover, de plantjes planten en afdekken met steentjes.
De twee vergieten, een blauwe en een groene (groen met de twee vogeltjes) staan al sinds het
voorjaar van 2017.
In de winter staan ze onder de overkapping (overdekt zitje, onderdeel van onze schuur) en
voilà...
Anneke Bleeker

Diverse soorten huislook verwerkt in oude geemailleerde vergieten.
Hiermee creëer je sfeerhoekjes in je tuin.

Voor het afdekken van de bodem en de toplaag gebruiken wij rood grof mijnsteengrit.

Het kan heel eenvoudig...
Er zijn momenten dat ik graag bij een leuke kringloopwinkel kijk.
Recent ook weer eens een keertje gedaan en daar scoorde ik een paar manden, waaronder deze, waar nu citroengeraniums in staan.
De mand kostte € 3,50, daar gingen biologische grond en een paar planten in.
Eerst de mand bekleden met een stuk jute of ander materiaal dat water doorlaat.
Dit kun je los in de mand draperen maar het gaat erom dat de aarde niet door de gaatjes van de
mand wegspoelt.
Een plastic vuilniszak zal ik niet aanraden, citroengeraniums zijn ook culinair te gebruiken.
Al staat de mand maar één seizoen, voor zo'n prijsje kun je nog eens iets anders neerzetten.

Anneke Bleeker

Technocracy Rising
Lezers van deze Nieuwsbrief leveren soms een bijdrage aan.
In de vorige Nieuwsbrief stond op pagina 30 een artikel onder de kop: De klimaatwaarschuwers… / De klimaat-ontkenners…
In deze Nieuwsbrief kun je een reactie hierop lezen:
Ik heb zojuist de nieuwsbrief ontvangen. Als steeds zeer interessant...
Maar ik was wel verrast door het artikel op pagina 30 over het klimaat en daarop wil ik even
reageren:
Ik vond het artikel nogal ongenuanceerd.
Opwarming… helemaal akkoord, respect voor het milieu… helemaal akkoord. Vervuiling inper‐
ken… helemaal akkoord.
Maar stellen dat opwarming dramatisch is, door de mens is veroorzaakt en door de mens kan
worden ingedijkt is nu wel 'politiek correct' maar wetenschappelijk is dit helemaal geen uitgemaakte zaak.
Integendeel, alle cijfer-voorspellingen van de klimaat-waarschuwers zijn er tot nu toe al ongelofelijk naast gebleken en onwaarschijnlijk overdreven.
Los daarvan is het merkwaardig 'waarom' we nu zo zijn gaan denken over de opwarming.
Een en ander is heel gedetailleerd uitgelegd in het boek "Technocracy rising" van Patrick
Wood.
Een heldere, beknopte kijk daarop kun je vinden in de documentaire "How Big oil conquered
the world" van James Corbett (uit 2017).
Vanaf deel 2 op 36 min gaat het over hoe ons denken
over het klimaat wordt georganiseerd.
En wat daar achter zit. (Duurt zo'n 30 minuten).
Ter info vind je hierbij deze link.
(DEEL 2 begint op 36 minuten, maar het staat ook
afzonderlijk op YouTube)
https://www.corbettreport.com/how-big-oil-conquered-the-world/
Ik hoop dat dit helpt om de kijk op de opwarming te verruimen.
Warme groet,
JdC

Technocracy rising
The Trojan Horse Of Global Transformation
(Technocratie in de lift: het Trojaanse paard van wereldwijde transformatie)
Door: Patrick M. Wood
Uitgever: Coherent Publishing
ISBN: 9780986373909

Composteren
Hoi, lieve mensen.
Nu een verhaaltje over composteren.
Als er een tekort is in de bodem zal dat tekort ook in de planten aanwezig zijn en daardoor zal
ook de composthoop een tekort hebben.
Het hergebruiken van alleen mijn eigen planten is dan onvoldoende voor herstel.
Maar de natuur werkt niet met tekorten maar juist met overvloed. Daarom denk ik dat de natuur
krachtige planten overvloedig laat groeien die nodig zijn voor het herstel van het evenwicht in
de bodem.
Alleen vind ik veel van die planten vaak ongewenst tussen mijn groenten en verwijder ze.
Daarom voer ik ook materialen aan vanuit de omgeving om te composteren en daar de groentetuin mee te verrijken.
Als ik zelf met een tekort leef zorgen mijn overtuigingen ervoor dat ik dat tekort steeds tevoorschijn laat komen in mijn leven. Ik heb graag gelijk en beredeneer daarom zo dat hetgeen wat
om mij heen gebeurt past bij mijn overtuiging.
Zo ervaar ik belevenissen op een manier die mijn overtuigingen versterken. Maar net zoals er in
mijn tuin aanvoer van elders is mag ik ook leren door de ervaringen van een ander.
Alleen mijzelf veel liefde geven is soms onvoldoende voor herstel, daarvoor is er ook liefde in de
omgeving nodig.
Een koe eet heel veel planten en krijgt
daardoor heel veel invloed van de kosmos binnen.
Maar veel van deze potentie om iets
te ontwikkelen poept ze ongebruikt
weer uit.
Ik verwacht dat er veel potentiële
denkkracht in de uitwerpselen van een
koe zit.
Hoewel ik natuurlijk niet weet hoeveel denkkracht een koe zelf verbruikt
want als hij in de schemer zo heel
aards ligt te herkauwen en ik hem in
de ogen kijkt kan ik mij heel goed
voorstellen dat hij ook in de verste
verten van het heelal aanwezig is.
Mijn composthoop, ik zou haar beter
een naam kunnen geven, is wat dom
Een krop sla...
of op zijn minst onschuldig naïef.
Daarom wilde ik haar wat stimuleren
door er ook koeienmest in te verwerken zodat de energie wat doordachter wordt.
Ik hoop dat als ik deze compost later op mijn tuin verdeel dat de planten die erop groeien mij
gaan ondersteunen nadat ik ze opgegeten heb, zodat ik elke avond lekker kan gaan zitten mijmeren en kan “herkauwen”. Mijn ervaringen van de dag verteren waardoor ze waardevol worden.
Zodat ik fier rechtop kan lopen. Met mijn hoofd in de wolken.
En om stevig met de benen op de aarde te blijven voegde ik toch ook maar paardenmest toe aan
de compost.
De naam van mijn composthoop zou met een B moeten beginnen. Die letter vind ik eruitzien als
een zwangere vrouw en zoals een baby veilig omhuld groeit, zo groeien er krachten in de composthoop.
Deze B mag ook van zo’n dikke boeddha zijn, dat beeld van die onzichtbare mystieke groei blijft.
Zie je, zo beredeneer ik gewoon mijn gelijk.

Sommige mensen graven een kuil voor
hun compost maar in mijn beleving
past dat niet; in een hoop lopen de
aardekrachten op een hoop maar als
het vlak is worden ze afgevlakt en
gaan ze er doorheen. In een ronde
hoop gaat de energie draaien in een
vierkante hoop ervaar ik meer een
vredige rust die als een bol in het centrum zit.
Maar de natuur maakt zelf geen composthopen.
Mijn composthopen zie ik dan ook
meer als een koeienmaag, en mijn
bosmaaier functioneert als de tong
van de koe.
Onze maag zit in het midden van ons
lichaam, hier wordt de voeding verzameld en verwerkt om heel het organisme te kunnen voeden.
Composthoop
Op mijn tuin bestaat de composthoop
dan ook in het midden omdat haar bestaan zo belangrijk is voor het functioneren van het geheel.
Ik heb een aantal “dichte” bakken getimmerd zodat het maaisel wat gaat fermenteren en net
zoals een koe meerdere magen heeft en zijn eten terug in zijn bek neemt om het te herkauwen
zo riek ik zeer regelmatig mijn bakken om.
Dan schud ik het uit en voeg planten toe zoals zuring, smeerwortels en brandnetels om het
microleven te stimuleren en indien nodig voeg ik ook water toe. En het materiaal wat er weer
voorhanden is meng ik er ook doorheen.
Dus even komt er weer nieuw leven in de brouwerij.
Deze handeling maakt mij bewust dat ik zelf ook de voorbije gebeurtenissen eens mag herzien
en nieuwe informatie eraan toe mag voegen om het dan weer te laten rusten en te rijpen.
Je begrijpt dat verder in het seizoen de hopen groter worden en mijn zin om het om te scheppen
juist minder.
Soms ga ik er dan als een berg tegen op zien. Zo gaat dat in mijn eigen leven ook al, dat ik met
het ouder worden geen zin meer heb
om het verleden weer op te schudden en het zo nieuw leven in te blazen; ik laat dat steeds meer rusten
of stop het dieper weg.
Overigens zie ik dat wegstoppen in
mijn verbeelding ook terug in de natuur. Schadelijke stoffen of stoffen
waar er teveel van zijn, zijn zo opgeslagen dat ze onbruikbaar en onbereikbaar zijn voor het leven (bijv.
in steenkool en olie).
Ik denk dat het daarom is dat de chemie hier zo goed bestrijdingsmiddelen van kan maken.
Wijze ervaren oude mannen geven
mij natuurlijk dwingende adviezen
om geen onkruidzaden in de compost
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te verwerken, dus dat doe ik nu juist wel want ik wil een ander resultaat.
De natuur stopt het beste wat ze heeft in het nageslacht. Daarom denk ik dat ik juist met zaden
veel levenskrachten toevoeg.
Zodat ik een levende tuin tegemoet kan zien.
In de herfst schep ik alles op één grote hoop, het jongste materiaal komt onderop maar ik meng
het ook weer door elkaar.
Deze hoop mag minstens één jaar rustig op krachten komen.
Dat geeft toch hoop voor de toekomst?
Een goede investering en verwachtingvol kijk ik uit naar het rendement.
Zo leveren ook alle ervaringen in het leven door elkaar gemengd en in harmonie gebracht een
hoge winst op.
Liefs, Arie

Magnesiumchloride als alternatief voor vaccinaties
Auteur: Anton Nigten1
Bij alle commotie tussen voor- en tegenstanders over de
risico’s van vaccinaties wordt wel eens vergeten dat er een
fantastisch product bestaat dat de risico’s en onzekerheden
die verbonden zijn aan wel of niet vaccineren helpt omzeilen: magnesiumchloride.
Kan het zo simpel zijn? Ik denk dat het antwoord ja is.
En ik vermoed dat u tot dezelfde conclusie zult komen als
u het onderstaande verslag hebt gelezen. Saillant detail
daarbij is dat al in 1944 het Franse Medisch genootschap
weigerde om het artikel van dokter Neveu over het voorkomen van difterie met behulp van magnesiumchloride in het
medisch bulletin te plaatsen, omdat dat het pas opgestarte vaccinatieprogramma van de Franse
artsen zou doorkruisen.
Hieronder een samenvatting van de ervaringen van dr. Neveu en anderen met magnesiumchloride.
De ervaringen van dr. Neveu met magnesiumchloride.
Monsieur Neveu was een Franse plattelandsarts die woonde in het departement Charente maritieme, in Rochefort. Na de tweede wereldoorlog vestigt hij zich in het plaatsje Breuil-Magné.
Het departement Charente maritieme ligt vlakbij Bordeaux.
In 1932 boekte hij zijn eerste resultaten bij een kind met difterie, dat hij behandelde met magnesiumchloride . Hij was hiertoe geïnspireerd door het werk van prof Delbet, die in de eerste
wereldoorlog bij toeval ontdekte dat magnesiumchloride ons immuunsysteem enorm versterkt.
Franse plattelandsartsen behandelden in die tijd zowel de mensen als de dieren in hun praktijk.
Neveu ontvangt in de loop der jaren duizenden brieven van mensen die dankzij zijn kennis en
ervaring met magnesiumchloride genezen zijn.
1

Nigten doet onderzoek naar het verband tussen bemesting, voeding en gezondheid. 2 Neveu / Billi/
Farma: “Le chlorure de magnésium dans les maladies infectieuses”. 2009. Sciences libres. Bayonne.

Zelfs uit het buitenland kwamen de patiënten naar hem toe met hun ziekten. Maar het Franse
artsengenootschap weigerde zijn resultaten te erkennen.
De brief waarin de weigering staat beschreven is van 16 november 1944, en is opgenomen in het
boek over het werk van dr. Neveu dat in 2009 is heruitgegeven in Bayonne door Sciences libres,
een uitgeverij die is opgericht door een gepensioneerde arts. Sciences libres stelt zich ten doel
oude boeken en uitgaven weer toegankelijk te maken. De site is momenteel niet meer bereikbaar.
Als prof. Delbet in 1944 een artikel over de resultaten die door dr. Neveu zijn behaald bij de
behandeling van difterie, aanbiedt aan de redactie van het medisch bulletin komt er pas na vijf
maanden een antwoord. Het artikel wordt niet geplaatst. Het argument om niet te plaatsen luidt
als volgt:
“Het verspreiden van de informatie over een nieuwe behandeling tegen difterie [ magnesiumchloride, schr.] zou de vaccinaties verhinderen, terwijl het in het algemeen belang
is om de vaccinaties breed toe te gaan passen”, Aldus de Raad van de Academie. (Neveu
20092, pag. 113).
In 1961 is dr. Neveu op 77-jarige leeftijd gestorven, na bijna 30 jaar met magnesiumchloride te
hebben gewerkt.
Hij bestreed bij tal van dieren de bekende aandoeningen met magnesium. Met succes.
Bij runderen:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

mond- en klauwzeer;
abortus bang (preventief en curatief);
het niet afkomen van de placenta;
onvruchtbaarheid;
mastitis;
door parasieten veroorzaakte bronchitis;
ontsteking van de dunne darm;
trommelzucht;

Bij paarden:
Ø
Ø

droes;
(vogel)tyfus;

Bij varkens:
Ø
Ø
Ø

mond en klauwzeer;
vlekziekte; bronchitis;
longontsteking;

Bij honden:
Ø
Ø
Ø

de ziekte van Carré (gelijkt sterk op polio);
mazelen (rouge2)
piroplasmose, ook wel tekenkoorts of roodwaterkoorts genoemd (bij schapen en
runderen) . Dezelfde teek is de overbrenger van zowel de ziekte van lyme als van
deze tekenkoorts. Maag-darmontsteking;

Bij katten:
Ø

Maag-darmontsteking;

Kippen:
Ø
Ø
Ø
Ø

vogelpest;
vogelcholera;
vogeldifterie;
vogeltyfus;
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Ik ben er niet zeker van of dit de correcte vertaling is. In modern Frans is rouge gewoon rood.

Ø
Ø

besmettelijke longontsteking (kuikens);
witte diarree (kuikens);

Kalkoenen:
Ø
Ø

vogelpest;
mazelen (rouge) bij kalkoenenkuikens;

Konijnen:
Ø

coccidiose;

Bij mensen:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

kinderverlamming4;
longontsteking;
astma;
chronische bronchitis; emfyseem5;
kraamvrouwenkoorts;
fijt6 (een zich uitbreidende nagelriemontsteking);
besmettelijke beten (piques septiques);
abcessen; negenogen7; steenpuisten;
wondroos; botinfecties (osteomyelitis); roodvonk; mazelen; de bof;

Bij geen enkele patiënt die is behandeld met MgCl2 is ooit nierontsteking opgetreden.
Ø
difterie;
4

Kinderverlamming was toen ongeneeslijk.
Emfyseem is in de geneeskunde een toestand waarin de longen sterker uitgerekt zijn dan
normaal terwijl de interne microstructuur ervan, in de vorm van de longblaasjes en de fijne
tussenschotjes daartussen, deels verloren is gegaan zonder dat er duidelijke longfibrose is opgetreden. Bron: Wikipedia nl. Vaak veroorzaakt door roken. Leidt vaak tot verlamming.
6
Fijt of panaritium is een zeer sporadisch voorkomende uitbreiding van een paronychia
naar een ontsteking van de gehele vinger. Fijt of panaritium is een ernstiger ontsteking
dan paronychia. Paronychia of nagelriemontsteking is een etterende ontsteking in een
vinger of teen, die meestal door de bacterie Staphylococcus aureus wordt veroorzaakt.
Nagelriemontsteking, ook wel omloopje genoemd, kan onder andere ontstaan door vuil
in een wondje langs de nagelriem, bijvoorbeeld ten gevolge van een splinter of door
nagelbijten. Onder de nagel kan zich vervolgens pus ophopen. Dit kan een uiterst pijnlijke
en rood gezwollen vinger of teen tot gevolg hebben. Bij paronychia, van het Griekse para
(naast) en onyx (nagel) genoemd, blijft de ontsteking beperkt tot de nagelriem.
Onbehandeld kan een fijt onderliggend bot, gewricht en pees aantasten. Behandeling
bestaat uit het openen van het abces en meerdere keren per dag weken in sodabadjes of
Biotex zonder bleek. Bron Wikipedia.nl.
5
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Een karbonkel, negenoog of koolzweer is het voorkomen van een aantal steenpuisten
die naast elkaar in hetzelfde gebied bestaan, soms onderling vervloeiend. Hierbij is naast
systemische antibiotica ook soms chirurgisch ingrijpen geïndiceerd.
Een negenoog die in de nek achter het oor voorkomt, wat vaak de plaats ervan is, kan
dodelijk zijn indien deze niet wordt behandeld. Dit komt doordat de infectiehaard via de
bloedsomloop naar de hersenen kan uitzaaien.
Grondig desinfecteren is van groot belang. Bron: Wikipedia.nl.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

tetanus;
griep;
luchtweginfecties;
chronische bronchitis;
huidaandoeningen;
eczeem;

voedselvergiftigingen;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

kinkhoest;
hooikoorts;
Parkinson-verschijnselen (tremblement senile);
verhoogde bloeddruk;
kalkaanzettingen in de gewrichtsweefsels, en in de slagaders;
prostaatproblemen;

Tot 1965 werd er in Frankrijk nog geschreven over de wonderbaarlijke successen die Neveu bereikte met zijn magnesium. [La Liberté, Clermont Fernand, 5 april 1965. pag. 11. Barial/Laot/Lamarre].
Dan het werk van Billi en van Farma:
Madame Bili: zij reist voor haar werk de hele wereld over zonder vaccinaties, zonder medicaties
en zonder problemen. Zelfs in de meest risicovolle gebieden. Wel gebruikt zij zelf regelmatig
MgCl2. In het zuiden [Afrika, schr.] gebruikte zij bij patiënten MgCl2 tegen de volgende aandoeningen, en had daar opzienbarende successen mee.

Ø
Ø
Ø

Ø

Maag-darmonsteking;
Ziekte van Pfeiffer;
Sars = severe acute respiratory syndrome;
Deze dodelijke ziekte dook voor het eerst op bij mensen in 2002 in China. Het
coronavirus is de veroorzaker. Er zijn nog geen afdoende geneesmiddelen. Men
hoopt dat chloroquine werkzaam zal blijken. En MgCl2 dus.
Chikungunya3 Paludisme = malaria.

Monsieur Farma:
Monsieur Farma behandelde de volgende aandoeningen met magnesiumchloride.
Ø
Oogbindvliesontsteking.
Hier geldt; 5 gram/liter water is voldoende voor 180 - 200 personen4.
Ø
acute huidaandoening ( dermatose aigue);
Ø
malaria;
Ø
geelzucht;
Ø
vroegtijdige veroudering
De receptuur van Neveu:
20 gram droge MgCl2 in een liter water. Het smaakt bitter, niet lekker. De hoeveelheden te
drinken water verschillen naar dier en naar het gewicht van het dier. Idem voor de mensen.
Regel 1. Bij ernstige aandoeningen moet je zo snel als mogelijk beginnen met het drinken van
dit water met magnesiumchloride;
Regel 2. is dat je er enige tijd mee doorgaat totdat de ziekte geheel geweken is;
Regel 3. is dat je veiligheidshalve regelmatig twee MgCl-pillen per dag slikt, of een wijnglas
per dag drinkt om het te lage magnesiumniveau te compenseren. Dan hoef je naar
alle waarschijnlijkheid regel 1. en regel 2. nooit toe te passen.
3

Het Chikungunya-virus is een virus dat een milde koorts en gewrichtspijnen veroorzaakt. Normaal is de ziekte niet dodelijk.
De benaming is afkomstig van het makonde-woord voor "wat krombuigt", daarmee verwijzend naar de artritis-symptomen. Het virus werd voor het eerst vastgesteld in 1955 in het tegenwoordige Tanzania, naar aanleiding van een uitbraak
van het virus in 1952/1953[1]. Overigens wordt soms ten onrechte gesuggereerd dat de naam uit het Swahili afkomstig is[2].
Het virus kan overgedragen worden door een muggenbeet van de Aedes aegypti-mug (Denguemug) en door de Aedes
albopictus (Aziatische tijgermug). De diagnose kan gesteld worden op basis van een serologische test ontwikkeld door de
Universiteit van Malaya te Kuala Lumpur, Maleisië. Bron: wikipedia nl. Deze ziekte zit in dezelfde hoek als Dengue en gele
koorts. Beiden worden ook overgedragen door Aedesmuggen.
4

Monsieur Innocent gaf 2 druppels per keer in elk oog , elke drie uur, gedurende 7 dagen. Of preventief: een
druppel per oog, twee keer per dag gedurende de epidemie.

6

Dan de hoeveelheden en herhalingen: dus altijd 20 gram droog MgCl2 per liter. Of 30 gram nat
MgCl2 per liter.

1.

Voor kinderen en volwassenen boven de vijf jaar:
•
125 cm3 elke zes uur, gedurende 48 uur. Dus 8 x = precies 1 ltr.
•
Daarna om de acht uur, en dan om de twaalf uur, afhankelijk van de beoordeling hoe de ziekte zich ontwikkelt.

2.

Voor kinderen onder de vijf jaar:
•
Bij vier jarigen
: 100 cm3
•
Bij drie jarigen
: 80 cm3
•
Bij twee jarigen
: 60 cm3

; elke zes uur etc.
; ,,
,, .
; ,,
,, .

Als de ingewanden gaan protesteren moeten de doses verminderd worden, maar het tijdsschema
moet wel aangehouden worden.

3.

Voor de mensen die gezond zijn adviseert Neveu elk dag bij het ontbijt een glas
van 125 cm3, een goed wijnglas dus. Dat is alles.
Dat is dus 20 gram MgCl2/8 = 2,5 gram MgCl2 (droog) = 625 mg Mg/volwassene per
dag. Dit dus bovenop de magnesium in de voeding. In totaal kregen deze mensen
dus het volgende binnen:

Door mij geschat:
Geslacht

Uit voeding

Van Neveu

totaal

Volwassen vrouwen

200 - 300

625

825 - 925

Volwassen mannen

250 - 350

625

875 - 975

In het artikel over ‘Nooit meer botontkalking’ bereken ik dat we ongeveer 1300 mg magnesium per dag binnen moeten krijgen om de onbalans in het moderne voedsel te compenseren.
Dat is heel veel. De reden waarom ik adviseer om zoveel magnesium in te nemen is dat het
moderne voedsel steeds meer fosfaat is gaan bevatten.
Enerzijds fosfaten uit de voeding (dierlijke eiwitten; zuivel; plantaardige eiwitten), en anderzijds de toegevoegde fosfaten.
Dat zijn fosfaten die aan frisdrank of bijv. vlees worden toegevoegd, omdat fosfaten over
eigenschappen beschikken die de voedselindustrie goed uitkomen.
Met name de toegevoegde fosfaten worden heel gemakkelijk opgenomen.
Wat is dan het probleem? Om te zorgen dat de fosfaationen geen schadelijke effecten hebben, haalt het lichaam calcium uit de botten en tanden en legt het de fosfaationen vast.
Heel verstandig.
Maar zo ontstaat een nieuw probleem. Dat heet: verkalking van de weke delen.
Oftewel, op allerlei plekken in het lichaam – buiten de botten en de tanden (de harde delen)
- hoopt zich calciumfosfaat op. Dat belemmert het goed functioneren van de betreffende
organen.
Denk aan nierverkalking; galstenen; aderverkalking; hartspierverkalking; hersenverkalking
etc.
Het grootste risico lopen we als de mitochondria in de cellen (onze energiecentrales) gaan
verkalken. Als de energiecentrales niet meer werken, schakelen de cellen over op fermentatie. En worden het kankercellen. Dat is door Otto Warburg aangetoond.
Warburg had vastgesteld dat het niet of slecht functioneren van de mitochondria de ultieme
oorzaak is van kanker. Alleen wist hij toen nog niet wat de oorza(a)k(en) waren, waardoor
deze mitochondria niet meer functioneren.

Er gebeurt nu heel veel onderzoek naar mitochondriale verkalking (gebruik bij het zoeken de
trefwoorden: mitochondrial calcification).
En we moeten bedenken dat de binding van de fosfaationen aan calcium een noodgreep is
van ons lichaam. Bij gebrek aan voldoende magnesium kan het lichaam de fosfaationen onvoldoende afvoeren via de urine of de feces. Daar ligt de oorzaak.
Als de fosfaationen tijdig worden afgevoerd, hoeft het lichaam ze niet te binden aan de
calciumionen. En vindt er geen verkalking plaats.
Maar vrijwel de hele bevolking krijgt veel te weinig magnesium binnen. Dus lopen we het
risico om te verkalken, en dus ook om zwakke botten te krijgen: osteoporose.
En tanden en kiezen die aangetast worden.
Uit de balansstudies komt naar voren dat we, om het evenwicht te behouden, iets meer
calcium moeten binnenkrijgen dan fosfor. Maar dat krijgen we niet.
Probleem hierbij is dat bij deze balansstudies vrijwel altijd alleen naar calcium en fosfor
wordt gekeken. Je moet echter ook naar kalium, natrium en magnesium kijken. En naar zwavel en stikstof. Etc.
Het is natuurlijk veel beter om minder fosfaten binnen te krijgen. Dus geen cola meer drinken
of vleeswaren eten. Maar het zit in nog veel meer producten.
Mijn praktische advies is dan ook om wel extra magnesiumchloride te slikken, maar goed op
je lichaam te letten. Te veel is nergens voor nodig.
En zo lekker is het niet. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar een advies dat ik
aan de Gezondheidsraad heb geschreven.
De titel luidt: “Nooit meer botontkalking als je maar zuivel gebruikt”.
Volgens madame Billi is Nigari nog beter, en goedkoper dan magnesiumchloride. Vier euro per
kilo. Nigari is een japanse alg, en bevat 87 % MgCl2 uit de zee. (Ebay verkoopt het voor 2 - 4 euro
per 100 gram. Dus tien keer duurder).
Innocent gebruikt iets andere recepturen.
O.a. mengt hij het met plantaardige olie.
Tot slot de hoeveelheden voor dieren:
Van pag. 23 tot en met 31 (Neveu, 2009) staan de doseringen en de herhalingen beschreven voor
de verschillende aandoeningen bij de verschillende dieren, en voor hun verschillende gewichten.
N.B.: Alle informatie in de voetnoten 5 t/m 8 is overgenomen van de Nederlandstalige Wikipedia.
Een korte beschrijving van het leven en werk van Auguste Neveu staat op de Franstalige Wikipedia:
trefwoord: Auguste Neveu.
Heel recent is er ook een overzichtsstudie verschenen over de resultaten van Delbet en Neveu
met magnesiumchloride:
Jean Luc Darrigol: ‘Naturellement vôtre avec. . . LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM Vertus,
secrets et bienfaits’. Uitgeverij Dangles 2013.
Ik heb deze studie nog niet in huis.
Anton Nigten

Exmorra... We hebben weer genoten �
Het was weer supergezellig, waardevol, harmonieus en uitnodigend voor anderen
om erbij te komen � in Exmorra.
Zesmaal per jaar komen we een woensdagmiddag bij elkaar met een groep gelijkgestemden omtrent puur natuur, zo gezond mogelijk willen leven, rekening houdend
met elkaar, kennis delen met elkaar, kortom we geven elkaar vitamientjes en nemen
deze op van elkaar.

Deze woensdagmiddag op 16 mei was ook weer zeer geslaagd.
Marja Frederiks bakte een heerlijke cake voor bij de koffie of thee.

We begonnen met een snel � rondje voorstellen omdat er twee nieuwe dames aanwezig waren.
Marja Frederiks behandelde de heermoes als 'plant van de middag', later in de middag deelde
Aïda Mast met ons wat je met het riet kunt ondernemen.

Deze middag stonden twee planten 'in het zonnetje'.
Joke Smith nam de leiding tijdens het maken van een bloemenmandala.
Verrassend was het hoe karakters, bepaalde 'stukken in ieders leven' ook hier weer naar voren
kwamen.
Dit onderwerp gaan we met Joke ook bij studiegroep Alkmaar op de agenda plaatsen komend
najaar.
Werkelijk heel bijzonder om als groep te ervaren.

Drie mandala's waren het eindresultaat en de sfeer hoe een ieder op zich of als groepje dit had
ervaren is hier niet weer te geven maar ik kan beamen dat dit zeer bijzonder was.
Daarna kwam mijn trukendoos tevoorschijn en maakte iedereen een geurbuideltje.
Kokkerellen verliep iets anders dan bedacht, gezien de wind, de frisheid buiten en het feit dat
we de middag al aardig vulden besloten we de heksenketel in mijn auto te laten liggen en de
soep in de keuken van de boerderij van Centrum Wilgenhoeve waar we al jaren over de vloer
komen te gebruiken om in een mega grote pan de soep te koken.
Een 'omelet Hexmorra' genaamd lukte ook bijzonder goed, verdeeld over driemaal bakken.
Eieren van Exmorra en 'wilde' groenten uit de tuin, dit gaf een superomelet als eindresultaat.
Biologisch brood meegenomen van de plaatselijke bakker bij ons en al met al aten we heerlijk.
De geitenkaas meegenomen door Maria Brukx was ook niet te versmaden en zo creëer je samen
een bijzondere middag, zeer waardevol en daar kan in mijn beleving geen enkele mega-dure
workshop tegenop.

We spreken over levenservaring, kennis delen en samen zaaien, samen oogsten!
Dank aan alle aanwezigen, ik heb genoten en kijk uit naar 4 juli; dan komt Gerrit Koning spreken
over aardstralen en planten.
Aardstralen trekken vormen aan als dieren, vogels, planten, bomen en insecten, waardoor die
energie versterkt wordt.
Het recept van de soep en de omelet met 'wilde' groenten delen we via het 'Wekelijks' recept
dat we elk weekend verzenden.
Interesse in de studiegroepen en/of recepten?
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Even mailen en aangeven wat je wenst.
anneke@project7-blad.nl
Anneke Bleeker

NOOIT TE OUD OM TE LEREN EN TUINIEREN
en DIEREN HOUDEN JE JONG
De dagen lijken wel te vliegen, zeker in het voorjaar, als er erg veel in de tuin te doen
is.
Onze bakken, die we als studie voor het project in Salies hebben neergezet in onze
tuin zijn geheel ingestort.
Een nadeel van het kweken in bakken is dat na tien jaar, als je de bakken niet impregneert of
verft, het hout vergaat, zeker wanneer je zoals wij al afgekeurde tweedehands kiwi containers
gebruikt.
Foto van de bakken in Salies, inclusief de nieuwe aanplant van 21 fruitbomen:
In Salies en Transition was er een reden om
deze bakken te gebruiken omdat de ondergrond erg vervuild was, (een oud treinstation) en omdat we de tuin toegankelijk wilden maken voor rolstoelers en oudere mensen. Ook om de groenten te beschermen tegen konijnen, honden en katten.
Aangezien we weten dat er al ruim dertig
jaar geen gif gebruikt is in onze privé tuin,
konden we andere overwegingen mee laten
tellen: permacultuur met verhoogde bedden? Weer houten bakken?
Vormen zoals een grote appel of peer, zoals
onze vriend Emmanuel gedaan heeft in Laàs?

Eerst maar eens al het hout opruimen.
Piet heeft de achtermuur bij de boomgaard gerestaureerd en alle stenen die op het terrein aanwezig
waren verzameld.
Hij hield stenen over, waar hij een terrasje van
maakte tussen de bloementerrassen en de groentetuin in, waar de ochtend- en de avondzon komt.

Dat gaf al een aardig overzicht.
Er bleven een paar aarde hopen liggen.

Waarom niet “koud” stenen stapelen zonder cement?
Voordeel is dat je het snel kan wijzigen als het niet bevalt.
De eerste bak was een succes en het ging aardig snel. Ik besloot welke planten en groente konden
blijven staan, en met een paar uur per dag was de klus geklaard in twee weken.
En toen begon het weer om te slaan met veel regen, niet echt het weer om de groente te zaaien;
bovendien probeer ik de maankalender aan te houden van Michel Gros.
Maar de tomatenplantjes die ik op de markt in Orthez gekocht
heb bij de biologische groenteproducent Jean Paul, heb ik maar
op een andere dag geplant dan de kalender aangeeft. Voor 80
cent per stuk kan je wel wat risico lopen dacht ik.
Overigens heb ik een vriendin, Anna in Nederland die me belt om
te vragen wat de beste dag is om haar haar te laten knippen, dat
staat ook in de maankalender van Michel Gros.
Anna, die binnenkort 72 wordt, kwam vroeger bijna ieder jaar
naar ons toe in Frankrijk. Na enkele jaren overgeslagen te hebben had ze dit jaar een vlucht naar Toulouse geboekt en ging
eerst een vriendin in de Dordogne bezoeken.
Vlak voordat ze zou komen werd ze ziek, en wilde niet naar een
dokter of naar het Antoni van Leeuwenhoek, waar ze al zeventwintig jaar behandeld wordt. Ik schrok toen ze zei dat we rolstoelassistentie had aangevraagd, omdat ze niet in staat was ver
te lopen.
Ze werd door haar vriendin uit de Dordogne per auto naar ons
toe gebracht en ze bleef een week. We konden niet veel voor
haar doen, behalve lekker voor haar koken. Ik had een behandeling voor mezelf op het oog met essentiële olie en warme stenen;
die bood ik haar aan.
Ze kon zelfs niet op haar buik liggen zoveel pijn had ze. Ze had vroeger zoveel energie ondanks
haar ziekte. Zelf ben ik een keer toen mijn arm geblokkeerd was door een acupuncturiste, Katy,
behandeld, maar niet iedereen houdt van zo’n behandeling.
Anna voelde er echter wel voor om ook door haar behandeld te worden. We konden op korte
termijn bij haar terecht, en ik vertaalde. Volgens Katy was Anna’s aura niet in lijn met haar
lichaam en zat haar rug scheef.
Anna wilde eerst geen acupunctuur, maar ze bleek vooral op te zien om op een behandeltafel te
liggen. Dus stelde Katy voor om de behandeling op een stoel te doen.
Dat ging goed en Katy sloot af met een rug massage.
Ze kreeg advies mee voor het vervolg en werd geadviseerd naar een chiropracticus te gaan.
Dat heeft Anna inmiddels gedaan. De pijn is nu stukken minder en haar energie level gaat omhoog.
De reis naar Toulouse met de elektrische auto ging goed, er was een fantastische rolstoel assistentie op het vliegveld, alleen waren de drie oplaadstations voor elektrische auto’s buiten be‐
drijf. Gelukkig had ik op internet alternatieven voor het opladen gezocht, maar omdat ik de
snelweg terug nam kwam ik aardig in de problemen, omdat een station me een kaart verkocht ,
voor een oplaadstation dat het niet deed. Helaas konden ze de kaart niet terug nemen en gaven
dus geen enkele service.
Om een lang verhaal kort te malen, via charge map (https://fr.chargemap.com) werd ik naar
een station 15 km terug naar Toulouse verwezen, waar ik inderdaad tot 12 uur ‘s nachts op kon
laden en om drie uur ‘s nachts thuis was.
Orion
Wat ook veel energie kost is ons hondje Orion. Allereerst ben ik op sites in America terecht
gekomen, die homeopathie aanbieden voor honden, advies geven over voeding en aangeven dat

ook het ieder jaar vaccineren van honden vaak overbodig is. Wel wordt aangeraden om voor de
ergste ziektes inentingen te doen en dan via bloedmonsters te kijken of er nog antilichamen voor
de betreffende ziekte aanwezig zijn.
Dat scheelt een heleboel inentingen. Ik heb het onze dierenarts gevraagd en hij zou bij het
laboratorium informeren, of dat hier ook mogelijk is, maar hij had er nog nooit van gehoord.
Wel stuurde hij me het schema op voor het
voer dat een pup, die inmiddels 18 kilo is,
moet eten, en dat is bijna evenveel als een
volwassen hond van 45 kilo.
Overigens past Orion zich razendsnel aan, hij
valt de maairobot aan, wat natuurlijk niet de
bedoeling is, eet al uit 1 bord met de kat, en
laat zelfs de kip met rust.
Er is op 5 en 6 mei bij Belinda, waar Orion vandaan komt, een training georganiseerd. Ik heb
voor 1 dag geboekt en dat was de dag dat er
de meeste puppy’s waren.
Onze vorige hond heeft zijn eerste training gevolgd bij “ honne Klaas”.
De fantastische training van deze hondenfluisteraar, op Ameland, waarbij je via gebaren met de
hond moet praten, zonder zijn naam te noemen of een commando te geven. http://www.klaaswijnbergcompany.com/boek-de-mensenhond/
De leraar op 5 mei is David, een Spanjaard, die heel gericht les geeft, korte commando’s met
beloningsstructuur.
In dit geval knakworstjes, die door hem rijkelijk aan de
honden als beloning werden gegeven. Hij weet een onhandelbare grote Beauceron direct tot de orde te roepen. Er waren alleen Beaucerons aanwezig, ook half- zusjes en broers van Orion, dus onderling was het dolle pret!
’s Middags, na een heerlijk barbecue, werd het opeens
26 graden en Orion zocht de schaduw op onder de haag,
wel zo slim!
Zo is het wel een zoekplaatje geworden!

Kitty de Bruin
Email : kittydebruin64@gmail.com
Site

: www.entransition.fr

Site

: www.salies-de-bearn.entransition.fr

FB

: https://www.facebook.com/kitty.debruin.5

14

Herderstasje
Een kruid dat altijd een weg vind in de maatschappij is het herderstasje.
De plant wordt beschouwd als onkruid als hij
voorkomt in siertuinen, in moestuinen, in
grasland en op akkers. De Nederlandse naam
komt van de hartvormige hauwtjes die eruit zien
als een tas van een schaapsherder.
In de volksmond staat de soort ook bekend als
lepeltjesdief, beursjeskruid, tasjeskruid,
bloedkruid, eendepootjes, ganzetongen, lepels
en vorken, moederstasje en tuinlepeltje.
Maar om het simpel te houden is de naam
gewoon herderstasje.
Zoals als veel onkruiden staat deze soort in
verschillende soorten vegetaties. De meest
opmerkelijke vind ik wel dat je hem kan vinden tussen de stoeptegels. Niet een of twee,
maar ook nog meer van deze soort.
Wat is er nou eigenlijk eetbaar aan het herderstasje?
Het antwoord is simpel, je kunt de hartvormige hauwtjes in salades gebruiken én de
bloemen gebruiken in salades of kruidenboters.
Helaas vinden veel mensen het vies om eetbare
wilde planten van de straat te plukken omdat de
planten vervuild zijn. Denk dan aan de
uitlaatgassen, fijnstoffen of door plassende
honden.
Gelukkig kan je de planten goed afspoelen met
koud water. Dit is de beste manier ze schoon te
krijgen.
Dus proef de lekkere hauwtjes van het
herderstasje als je toch wilt weten hoe deze
smaakt.

Jochem Hagoort
Wildplukgids Project 7-blad

WSG Drenthe - 19 mei 2018
Zaterdag 19 mei een fantastische dag beleefd met de 'Wandelende' studiegroep
Drenthe waarvan Annemieke en Anneke de twee gastvrouwen zijn...

We werden door Annemieke thuis ontvangen waar we eerst koffie of thee dronken.
Daarna kregen we een rondleiding door haar zeer afwisselende tuin waar van alles te bekijken
was, heel veel verschillende kruiden, planten, wel en niet eetbaar, struiken, bomen, groenten,
oftewel: we genoten.
Na deze eerste activiteit reden we naar Hooghalen waar we Hiemstrastate bezochten.
Een prachtig bos, sprookjesachtig mooi, de varens stonden te stralen, de mossen lonkten om te
bekijken en natuurlijk viel er van alles te ontdekken en te delen aan kennis rondom planten,
bomen, struiken, al dan niet eetbaar.

Maar met oude boeken erbij ontdek je wel wat je niet herkent en zo heb ik ook een plant leren
kennen, namelijk het dalkruid.
Gevoelsmatig niet eetbaar en dat klopte, want de plant noemt men in dezelfde rij als vingerhoedskruid qua giftige stoffen.
Maar wel heel schattig om te zien, lieve kleine bloempjes, prachtige blaadjes, een mooie bodembedekker in het bos.

We versierden onze eigen meegenomen lunch waar ik de bloemen van het zevenblad en de blaadjes van de witte klaverzuring op had gelegd.

We genoten van de vele rododendrons en trakteerden onszelf op heerlijk cappuccino of thee
met... jawel een overheerlijk gebakje.
Dat was even genieten bij de open haard op het terras waar we riant konden zitten.
We kijken terug op een werkelijk mooie wandeling, op een waardevolle dag en ik kijk blij naar
de meegenomen dennenappeltjes, als souvenir, op een schaal in de kamer.
Deze groep verlaat de zaterdagen en gaat verder op woensdagen en de volgende keer valt op
20 juni.
Verzamelen vanaf 10.30 uur bij Hotel v.d. Valk te Spier.
De dag begint om 11.00 uur.
Een ieder bestelt zelf een consumptie en daarna gaat de groep wandelen bij Dwingeloo.
Zelf een lunchpakket meenemen en de bijdrage voor deze dag is 10 euro.
Opgeven: drenthe7blad@gmail.com
De gastvrouwen zijn Annemieke en Anneke (andere Anneke).
De dagen duren tot... net hoe het loopt.
Kan 16.00 uur worden, iets vroeger of iets later.
Een aanrader �!
Anneke Bleeker
Mei 2018
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We hebben met studiegroep Winsum genoten bij
Abelstok...
Studiegroep Winsum ging ditmaal op donderdagmiddag 24 mei op pad.
Het idee was om naar Abelstok te gaan, een oude boomgaard 'om de hoek' bij Winsum.
Oude appel- en perenbomen, heel veel fluitenkruid en uiteraard andere soorten 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.

Biologische Kaasboerderij Kleikracht
Alles stond in een topconditie, een groentewinkel was er niets bij! :)
Het weer was perfect, alles straalde in de zon.
We mochten een prachtige ongerepte natuur aanschouwen want omgevallen bomen leveren weer
heel veel activiteiten op voor andere 'bewoners' zoals zwammen, mossen en dieren.

We besloten vandaag al heel snel om hier in september weer terug te keren, ook dat jaargetij
zal prachtig zijn om op deze locatie te genieten.
Harmen liet ons via een hobostoof zien hoe je in de vrije natuur snel een vuurtje kunt maken om
bijvoorbeeld theewater te koken.
We dronken brandnetelthee want we hadden wel het één en ander meegenomen en de thee
konden we ter plaatse vinden.

Ruth had zich ontfermd over de weegbree en deelde
de opgezochte kennis omtrent deze hele gezonde
plant met ons.
Rina had datzelfde gedaan met de paardenbloem.
Zij verwende ons met zelfgemaakte paardenbloemengelei; dit smaakte niet verkeerd op de crackertjes die zij daarbij presenteerde.
Dit was genieten. :)
Zon, een schitterende omgeving, gelijkgestemden
bij elkaar, wat wil een mens nog meer?
Aan alle mooie dingen komt een eind dus uiteindelijk ging de reis weer terug naar Winsum waar we in
de prachtig opgeknapte winkel bij Kleikracht een heerlijk drankje dronken.

Namelijk: een biologisch wijntje, met pesto gemaakt van kervel. Jolanda Roggeveld, gastvrouw
van deze locatie, verwende ons hiermee en we lieten diverse onderwerpen de revue passeren.
Donderdagmiddag 12 juli verzamelen we weer bij Jolanda thuis te Winsum en gaan we vervolgens
naar het Wad. Een andere locatie dan vorig jaar maar ik zal wel weer de heksenketel meenemen
zodat we na afloop bij thuiskomst in Winsum weer samen kunnen kokkerellen.
Op 13 september gaan we een gezonde taart maken en naar Abelstok. Dan zijn er appels en
peren die we kunnen oogsten. :) En... genieten van wat er dan weer voor onze voeten groeit.
Lieve allemaal ik heb weer genoten en kom heel graag zesmaal per jaar naar Winsum ook al is
het uit en thuis 3 uur rijden. :) Totaal geen straf!
Jolanda, dank voor je gastvrijheid; superleuk zo samen deze zes donderdagen 'bezig te zijn'. :)
Zin om je bij deze groep aan te sluiten? Voel je welkom!
anneke@project7-blad.nl
Anneke Bleeker

SG Alkmaar - 6 mei 2018
Zondagmiddag 6 mei een gezellige, waardevolle middag beleefd met studiegroep
Alkmaar...
Eigenlijk is dit een inmiddels bekende aanhef.
Maar... het is een feit dat het gezellig en waardevol is om met een vaste kern bij elkaar te komen, waarbij nieuwe deelnemers uiteraard
welkom zijn.
Elke eerste zondagmiddag van de maand komen
we in Alkmaar bij elkaar in de kantine van een
Volkstuinencomplex, behalve in juli en augustus.
We verplaatsen de zondag alleen naar een
tweede week van de maand als dit logischer is
in verband met bepaalde feestdagen.
Zondag 6 mei kwam Joke Smith, deelneemster
in de Exmorra-groep. Incidenteel zien we Joke
ook in Alkmaar verschijnen en zodoende

verzorgde zij een middag die in Exmorra op 2 juli 2014 op de agenda heeft gestaan: Communiceren met planten...
En dan in de ruimste zin van het woord, want bomen, struiken, kruiden, alles hoort daarbij.
Ditmaal viel mijn blik op de look-zonder-look.
Het weer werkte 100% mee en het was geen straf om op mijn meegenomen krukje te genieten
op een plek waar de look-zonder-look uitbundig staat te groeien en bloeien.
Deze plant is ook volledig eetbaar en de aanduiding look geeft al aan dat we met een looksmaak
te maken hebben maar deze plant heeft een wortelstelsel en geen look in de grond zoals uiachtige soorten dat wel hebben.

We deelden van alles met elkaar, aten aan het eind van de middag een kop heerlijke soep gemaakt door Wies, waar zij ook zelfgebakken brood bij presenteerde.
Joke dank, volgende maand zien we je weer in Alkmaar als we een bloemenlabyrint gaan maken.
Alle andere dames (heren zijn ook welkom �) dank voor de gezelligheid, de mooie inbreng en
aanvullingen en tot volgende maand.

Anneke
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WSG Friesland op woensdag
We kijken terug op een fantastische dag!
De 'Wandelende' studiegroep op zes woensdagen in Friesland ging op 2 mei naar
Heeg...

Dank Barbera en Beitske voor jullie gastvrijheid; we hebben genoten met elkaar.
Het was een feestje om samen met jou Barbera naar het Heempark te gaan nadat we eerst bij
je thuis gastvrij waren onthaald, koffie of thee dronken, Winnie twee 'planten van de dag' behandelde die zij had voorbereid (de paardenbloem en het duizendblad), we onze lunch aten en
daarna op pad gingen.
We deelden van alles omtrent planten, droogovens, van alles en nog wat passend bij puur natuur.
We gingen eerst naar de boomgaard en daarna maakten we een rondje door het Heempark via
de Wilgenlaan en de Lindelaan.
We genoten van de vele verschillende planten, de bomen, struiken en bloemen, van elkaar en
het schitterende weer.
Voor we het wisten was het alweer dik na vieren en gingen we voldaan naar huis.
De volgende keer op 13 juni verzamelen we in Warns bij één van de deelneemsters thuis, we
laten ons verrassen hoe zij haar droogoven gaat demonstreren, we gaan naar het klif bij Oudemirdum en rijden dan dus met een aantal auto's daar naar toe.
Als de tijd het toelaat gaan we via een verkooppunt van uilen gemaakt van boomstammen naar
Wijckel waar we een kijkje nemen in het Van Coehoornbos.
Het loopt zoals het loopt, we zien het wel, genoeg bedacht om de dag in te vullen.

Op 1 augustus gaan we buiten Friesland op stap, we zijn dan uitgenodigd bij Winnie en Tom op
de Sallandse Heuvelrug.
En zo vullen de verdere dagen in 2018 zich ook al aardig, twee van de zesmaal zijn alweer voorbij
en de komende tweemaal zijn alweer ingevuld.
Deze studiegroepen zijn heerlijk, puur genieten, samen kennis delen en studie is 'studie' met een
knipoog maar het zijn bijzondere waardevolle dagen waar je thuis ook weer iets aan hebt.
Neem toch die droogoven, straks hebben we er allemaal eentje. �
Anneke

In de maanden juli en augustus is de zomerstop
voor de Gezond Verstand Lezingen.
Een enkele locatie kan nog een activiteit plannen, maar de meeste locaties genieten in deze
periode van een welverdiende vakantie.
In september beginnen we weer met een nieuw
seizoen.

Wij wensen iedereen een
fijne vakantie, mooi weer,
en de gelegenheid om even
bij te tanken.
Tot september!

Nieuwe bosaanplant in Zuidwest Friesland was de aanleiding om
het grootste heempark van Nederland te realiseren in Heeg.
Gekozen is voor karakteristieke Friese natuur- en bostypen in de
vorm van een grote waterpartij, een stinzenbos en verschillende andere ecosystemen (droog/zand en nat/veen).
Het heempark is een 12 hectare groot natuurgebied met afwisselende begroeiing.

https://www.facebook.com/heemparkheeg/
http://www.heemparkheeg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=orFpC1L0qvY
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