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Alles wat je aandacht geeft groeit! 
 
Alles wat je aandacht geeft groeit!  
Een uitspraak die ik nogal eens bezig. 
Daar waar jij je focus op zet groeit, komt naar je toe of ontwikkelt zich gestaag. 
We willen regelmatig sneller, maar alles op zijn tijd. 
Het loopt zoals het loopt. 
 
Allemaal gedachten die op hun plaats 
vallen als we de afgelopen maanden 
terugblikken. 
Het loopt zoals het loopt en dat is 
letterlijk zo want we hadden onze goal 
gezet op: voor de maand juli een 
Stichting te vormen van Project7-blad. 
Alles loopt niet altijd zoals je wenst, 
dus loopt het zoals het loopt. 
Zo liep het aantal personen dat zich in 
eerste instantie hadden aangemeld 
voor het toekomstige bestuur voor 
Project7-blad weer terug. 
Dat kan gebeuren, mensen zijn 
enthousiast, maar er kan wat anders 
op hun pad komen, ze kunnen zich 
alsnog bedenken omdat andere 
dingen van hen in het gedrang komen, allemaal menselijk en zo kan het dan opeens voor 
komen dat je weer open moet staan voor andere personen. 
En ja, hoe kom je daar dan mee in contact? Want iemand moet wel een passie hebben om te 
helpen om mooie doelen te ondersteunen, om mee te denken hoe we de lezingentak een 
ander (nieuw) leven kunnen inblazen. De tijden zijn veranderd ten opzichte van een paar jaar 
geleden; dat proces is best wel snel gegaan en daar dien je dan op te anticiperen. 
De studiegroepen zijn een gouden vondst maar er mogen er meer komen. 
Natuurlijke onderwerpen delen we heel graag via de nieuwsbrief en de studiegroepen maar 
we steken niet onze kop in het zand er zijn ook andere zaken om te delen. 
Project7-blad is zeer divers en voor elk wat wils. 
Wie o wie heeft ervaring met het besturen van een groep, via verenigingen of werk? 
Wie ziet het als een uitdaging om ons te helpen iets moois neer te zetten en te kunnen nalaten 
aan de volgende generaties? 
We zijn op zoek naar een voorzitter/voorzitster en een penningmeester of secretaris/ 
secretaresse. 
Voel je welkom dit aan te geven per mail. 
We verwelkomen graag personen die een hart hebben voor dat wat wij samen willen 
uitdragen. 
 
Want… 
Want we gaan over niet al te lange tijd toch echt eens een initiatief ondersteunen. 
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Al enige maanden delen we lezingen omtrent een ‘doorlopend inkomen’ en inmiddels zijn 
daar al veel voormalig locatiehouders en huidige locatiehouders ingestapt. 
Maar ook van de studiegroepen, deelnemers, luisteraars, kortom we zijn weer in contact met 
velen van jaren geleden en dat samen met velen die tegenwoordig actief zijn binnen de 
groepen van Project7-blad. 
De kans bestaat dat we een project voor kinderen gaan helpen van de grond tillen maar naast 
een financiële bijdrage om direct mee van start te gaan geven wij hen meteen via de weg van 
‘doorlopend inkomen’ een tool om onafhankelijk door te gaan met dit project. 
En deze mogelijkheden zijn geschikt voor alles en iedereen die een doel, vereniging, stichting 
of… zou willen helpen. 
En door hier aan mee te doen help je altijd jezelf en samen zaaien is samen oogsten. 
Eindelijk kregen wij een tool in handen om Project7-blad naar een groter plan te tillen, we 

staan aan het begin maar we weten nu al 
dat we over een jaar daar alweer heel 
anders instaan en om over twee jaar nog 
maar niet te spreken. 
En deze manier van geld als ruilmiddel 
creëren om van A naar B te komen is voor 
iedereen aantrekkelijk, werkelijk 
iedereen vanaf 18 jaar. 
Wij werken met een team van een paar 
honderd personen en dat is ontstaan 
sinds 6 november. 
Project7-blad doet daar succesvol in 
mee. En zo kunnen we eindelijk over een 
klein tijdje daadwerkelijk naar buiten 
treden met echte projecten die we 
helpen om te kunnen bestaan. 

Daar zijn we blij mee en trots op en daarom is het van belang dat er een stichting van de grond 
gaat komen. 
 
Zevenblad… de plant is niet uit te roeien en Project7-blad dus ook niet! 
Dat hebben we al lang bewezen met velen maar de laatste maanden begint dit heel concreet 
te worden. 
 
Barbera, onze trouwe hulp achter de schermen, mede locatiehoudster van GVL-Sneek, helpt 
ons nu ook bij de nieuwsbrief. 
Dank Barbera en we zijn maar wat blij dat jij deel gaat uitmaken van het nieuwe bestuur. 
Barbera zal zich inzetten voor de lezingen en de contacten met de sprekers. 
De lezingen mogen in een ander jasje gegoten worden, locaties waar maandelijks een lezing 
op de agenda staat hebben zich al lang bewezen, we zijn alweer verder in ons denken, nu nog 
‘handen en voeten geven’ en Barbera ziet dat als een uitdaging. 
En de bestuursleden tot nu toe bekend bij ons delen allemaal mee in het concept ‘doorlopend 
inkomen’ en dat maakt het nu zo leuk dat zij allemaal kunnen helpen bij goede doelen zoals 
voedselbossen, eetbare tuinen, natuurlijke projecten voor kinderen. 
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We staan aan het begin van een nieuwe periode met Project7-blad en wij zien de toekomst 
hoopvol en met vertrouwen tegemoet wat dat betreft want de studiegroepen tonen ook wel 
degelijk een functie te hebben om over de ‘wandelende’ studiegroepen maar niet te spreken. 
Fantastisch om samen in een mooi stuk natuur, in een tuin, kruidentuin, in een moerasrijk 
gebied, bij de Wadden of bij een bos samen te bekijken wat er allemaal eetbaar is en zomaar 
voor onze voeten of boven ons hoof groeit. 
Elke keer weer elders samenkomen, zesmaal per jaar vanaf maart tot in oktober, dit noemen 
we genieten en er zijn zo al een aantal van deze groepen. 
Maar… er mogen er meer komen want dan ontstaan er nog veel meer mooie contacten en 
mogelijkheden kennis te delen, te vergaren en gelijkgestemden te spreken. 
 
Zodra we meer weten over het eerste project wat wel al in de pen zit, waar de contacten voor 
worden gelegd, of er kan zomaar eerst iets anders zich eerder aandienen, we zijn verheugd 
zodra we meer kunnen delen. 
 
Zoek jij een mooie manier je contacten uit te breiden en schuw je het niet mee te denken, je 
handen zo hier en daar uit de mouwen te steken, voel je welkom want als we nog een tweetal 

bestuursleden mogen scoren zijn wij nog blijer 😊 
Lees in deze 
nieuwsbrief weer 
alle mooie 
bijdragen. 
Bekijk ook de 
lezingen die 
ruimschoots op de 
agenda staan 
waar je informatie 
kunt krijgen over 
een ‘doorlopend 
inkomen’. 
Een basisinkomen 
via de roverheid 
komt er voorlopig 
echt nog niet dus 
wij pakken aan 
wat wel mogelijk 
is samen met en 
voor de mensen 
om ons heen met 

een visie, met hen die zich niet afhankelijk willen opstellen. 
Voel je welkom! 
 
Geniet van al het moois om ons heen, de langste dag is net gepasseerd, de bloemen bloeien, 
de natuur verandert steeds zijn natuurlijke kleed maar het blijft genieten. 
 
Anneke 
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De logica van de wetenschap? 

 

Formaldehyde inademen is kankerverwekkend, maar in 

vaccins levert het geen gevaar op voor de gezondheid (??) 

De link tussen formaldehyde en kanker is veelvuldig gelegd, maar de 
link tussen vaccins en kanker wordt nog steeds ontkend.  

 
Het RIVM zegt over formaldehyde: 
‘Formaldehyde is een kankerverwekkende stof en is door het 
International Agency for Research on Cancer (IARC) ingedeeld als 
‘kankerverwekkend voor de mens’ (Groep 1). Formaldehyde 
veroorzaakt kanker in de neus en luchtpijp en mogelijk leukemie.’  
 
Het RIVM zwijgt over de meest voor de hand liggende manier waarop formaldehyde de 
bloedbaan zal bereiken, en daar ongetwijfeld nog voor onbepaalde tijd aanwezig zal zijn.  
Heeft het RIVM – of welke instantie dan ook – zich ervan overtuigd dat geen enkele 
hoeveelheid formaldehyde bij baby’s, of op latere leeftijd schade kan veroorzaken?  
 
‘Het menselijk lichaam maakt bij de stofwisseling ook zelf formaldehyde.’ zegt het RIVM.  
‘De hoeveelheid formaldehyde die in een dosis vaccin voorkomt is vele malen kleiner dan de 
hoeveelheid die het lichaam zelf dagelijks maakt.  
Op basis van deze overwegingen is vastgesteld dat formaldehyde in vaccins geen gevaar 
oplevert voor de gezondheid.’  
 

Noot:  
Meerdere bijsluiters op de website van het RIVM vermelden deze hulpstof als 
conserveringsmiddel (of 'sporen van') in vaccins voor kinderen.  
HepB-DTP-Infanrix Hexa-Act-Hib-Boostrix...  
 
Waar je niet naar zoekt dat zal je niet vinden ook.  
De doorn in het oog van vele goedgeïnformeerde mensen is het ontbreken van 
veiligheidsnormen en gebrek aan wetenschappelijk bewijs van veiligheid voor de 
inhoudsstoffen van vaccins.  
 
De uitspraak dat vaccins veilig zijn, is niet afkomstig van de producent van het chemische 
product, en ook niet van een onafhankelijke, integere organisatie die veiligheidsnormen heeft 
vastgesteld, maar van de fabrikant van het vaccin.  
 
Het betekent dat de fabrikant van het vaccin de veiligheid van haar eigen product beoordeelt, 
wetend dat miljoenen dollars winst verloren zullen gaan als zou blijken dat het vaccinschade 
zou kunnen veroorzaken.  
En kennelijk ook dat we er allemaal maar blind op moeten vertrouwen dat de fabrikant integer 
is. 
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De hamvraag: 
 

De belangrijkste vraag die we ons dienen te stellen is waarschijnlijk deze:  
Heeft het zin om gevaarlijke stoffen in te spuiten in gezonde kinderen om infectieziektes te 
voorkomen, die het kind waarschijnlijk nooit gekregen zou hebben? 
Als we niet voor de volle 100% zeker weten of, en zo ja in welke hoeveelheden bepaalde 
stoffen bij inspuiting chronische ziektes, waaronder kanker kunnen veroorzaken… als we het 
niet onderzoeken en allemaal maar achter elkaar aan blijven lopen als we zeggen dat het veilig 
is, zonder onszelf er persoonlijk van te overtuigen dat dit klopt… Is dat niet hetzelfde als spelen 
met vuur? 
 
Dit is een samenvatting van het blog:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-dat-niet-naar-
buiten-mag-komen/ 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
https://stichtingvaccinvrij.nl 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-dat-niet-naar-buiten-mag-komen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-dat-niet-naar-buiten-mag-komen/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Het was meer dan bijzonder... 
De middag met studiegroep Alkmaar was goud waard! 
 

We maakten een bloemenlabyrint 
onder leiding van Joke Smith. 
Joke is vaste deelneemster van de 
groep in Exmorra en een 'wandelende' 
studiegroep in Friesland, maar woont 
in N-H en komt voor deze onderwerpen 
graag naar de groep in Alkmaar. 
In het najaar gaan we met Joke 
bloemen mandala's maken. Maar nu 
kijken we terug op een heerlijke 
waardevolle middag waarbij we 
genoten in een fantastische tuin bij 
volkstuinencomplex 'De Rekere' waar 
we standaard de eerste zondagmiddag 
van de maand te gast zijn in de kantine. 
 

Corien verraste ons met heerlijke bananencake bij de koffie of thee, Annemiek kreeg  
‘s morgens thuis een ingeving om melkdistelsoep te koken, dit soort mooie bijeenkomsten is 
geweldig om mee te maken en gaven mij heel veel vitamientjes op vele fronten. 
Een labyrint zoals we maakten volgens de kleuren van de chakra's met bloemen zowel gekocht 
als uit eigen tuin of de vrije natuur, het maakte niet uit maar dit geheel doet wat met een ieder 
die hieraan bijdraagt en meedoet. 
Natuurlijk lagen er ook een paar zevenblad bloemen :)  
Witte mooie stevige schermen, deze waren door Joke meegenomen. 

 

 
Studiegroep Alkmaar slaat juli en augustus over en komt de eerste zondagmiddag van 
september weer bij elkaar. 
Dan verwelkomen we Guy Cotemans met zijn bijdrage over Permacultuur. 
En... Jenny en Corien, twee deelneemsters van de groep in Alkmaar maakten bekend in het 
najaar te willen beginnen met een studiegroep op vrijdagochtenden in Schagen. 
Daarmee is er meteen een nieuwe tak geopend bij de studiegroepen, namelijk op ochtenden. 
Welkom vanaf 9.30 uur en starten om 10.00 uur tot... begin middag. 
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Waarom niet? 
We zijn bij 7-blad flexibel en creatief en zo is er voor elk wat wils. 
 
Anneke 
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Wederom een fantastische dag in Limburg beleefd 
met de 'Wandelende' studiegroep... 
 
De studiegroep in Limburg die zesmaal op donderdagen van maart 
tot oktober bij elkaar komt heeft donderdag 7 juni genoten in de 
Maasvallei in Meers. 
We verzamelden bij: Café De Witte Börstel waar we begonnen met 
een consumptie. 
Daarna gingen we aan de wandel, lees slenteren. 
We zagen meteen al heel veel soorten 'wilde' groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
 
Deze combinatie is voor ons perfect, wandelen, kijken, genieten, 
elkaar begrijpen, een luisterend oor hebben voor de ander en 
ondertussen heel veel kennis delend waarbij de eetbare planten 
elke weer weer de rode draad door de dag vormen. 

We genoten van de kamille, van... heel veel 😊) 
We aten onze lucht op in een gebied vol kamille en andere 
prachtige planten. 
 
Teruggekomen op ons startpunt namen we weer iets lekkers te 

drinken met... Limburgse vlaai. 😊 

Dat hoort er wel bij als je uit Friesland naar Limburg gaat, toch? 😉  
Astrid verzorgde de plant van de dag en had gekozen voor het 
varkensgras. 
Een veelzijdig plantje wat vaak op onooglijke plekken groeit maar 
bijzonder veel gezondheidsvoordelen heeft. 
 
De volgende keer op 5 juli wandelen we bij Thorn, een andere route 
dan die we vorig jaar liepen. 
Anita zal ons doorgeven waar we verzamelen, zij heeft de route al 
in haar hoofd en zal tevens 'de plant van de dag' behandelen door 
haarzelf gekozen. 
Interesse? 
anneke@project7-blad.nl 
www.project7-blad.nl 
 
 

Ik kijk terug op een dag rijkelijk doorspekt met vitamientjes 😊 
 
Anneke 
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Natuurramp, Klimaatverandering, dieren die 
terugkomen en verdwijnen 
 
Het was een zeer heftige maand mei en begin van juni. Ik begin maar met het laatste. 
 
Onze warmtepomp en warmwaterketel worden ieder jaar na gekeken. Daar waren twee 
monteurs voor nodig, één voor de verwarmingsketel, die op gas draait. Hij kwam vrijdag en 
alles was pico bello in orde, alleen kon hij hem niet meer starten, omdat het gas in de tank op 
8 procent aangaf en volgens hem was dat te weinig druk. Volgens de gasleverancier kan je 
hem helemaal tot 0 % gebruiken en omdat we de centrale verwarming nu op een 
warmtepomp hebben, (ja wij willen ook van de fossiele brandstoffen af) wordt er alleen op 
afroep geleverd. Wij belden en ze zouden 12 juni in de loop van de ochtend komen. 
Maandag kwam de monteur voor de warmtepomp en hoorde dat wij zonder warm water 
zaten. Binnen enkele minuten vertelde hij dat het probleem niet aan de gastank lag, maar dat 
de eerste monteur twee draadjes had verwisseld. Fijn, weer warm water! 
 

Klimaatverandering? 
 
Het regende al weken hard, ook dat weekend. De weg, noem het maar een pad dat wel 
geasfalteerd is met gravel erop, liep behoorlijke schade op. Piet had wat cement over van de 
muurtjes, die hij nog steeds restaureert, om wat gaten in de weg te vullen. 



 

 
12 

Dinsdag ochtend ga ik naar de markt in Orthez, waar vele locale producenten staan. Op weg 
naar boven zou ik de pionnetjes weghalen, zodat de tankwagen met gas erdoor kon. 
Halverwege zag ik hem aankomen, ik was nog niet klaar, de tankwagen reed terug en 
parkeerde mijn auto op een niet verhard weggetje. 

Ha zei de chauffeur, ik ga niet naar beneden, 
want het is te nat en ik ben bang in de problemen 
te komen en U komt helemaal niet meer weg. Ik 
rij ietsje door en ik help U wel om uit te modder 
te halen. Ik zette mijn wielen recht, reed 
langzaam achteruit en kwam uit de modder 
zonder assistentie. Jaren op de Bovendijk in 
Wilnis gewoond, dan leer je wel hoe je een auto 
uit de berm of modder moet rijden. 
Toen ik thuiskwam van de markt zei Piet, zullen 
we maar bij de p-titLaa in Sauvelade gaan 
lunchen?  
 

https://www.sauvelade.fr/le-p-tit-laa.php 
 
We hebben niet veel zin om in de tuin werken met die regen en onze hond Orion moet 
socialiseren. In het restaurant waren nogal wat pelgrims, die de route de Compostella lopen, 
gestrand. Het hoosde inmiddels.  Eén bestelde zelfs een taxi om op zijn volgende adres te 
komen, hoogst ongebruikelijk. We hebben heerlijk gegeten. Een jong stel zwaait de scepter, 
ze hebben slaapplaatsen voor pelgrims en een zeer laaggeprijsde menu kaart 
(driegangenmenu voor 12 euro, alles vers gemaakt met veel groenten). 
Op de terugweg stond er wel erg veel water op de weg. Het water en de modder kwam 
voornamelijk van de maisvelden die op de heuvels lagen. Daar waar geen mais stond, maar 
bos of grasland was het waterniveau lager. Met de elektrische auto probeerden we maar zo 
snel mogelijk thuis te komen. In Lanneplaa, waar we doorheen moeten ging er al een riviertje 
over de weg heen in plaats van eronder door. Mijn afspraak met de nieuwe president van 
Salies de Béarn ( www.salies-de-bearn.entransition.fr ) heb ik afgezegd. 
 

‘s Nachts sliep ik niet goed en toen ik om zes 
uur ‘s ochtends mijn computer opende zag ik 
direct een filmpje van een bootje met 
brandweermannen, midden in the stadje, 
gepubliceerd door een kennis. Van de 86 
winkels zijn er 80 verwoest. Met gigantische 
hulp van de brandweer van Anglet, Bayonne en 
andere steden, het Rode Kruis en veel 
medeburgers, zijn de eerste winkels weer open 
en is de markt afgelopen donderdag gewoon 
doorgegaan. Veel associaties, waaronder Salies 
en Transition houden acties, concerten, pique-
niques, om geld te verzamelen voor de 
slachtoffers van deze natuurramp. 

 

https://www.sauvelade.fr/le-p-tit-laa.php
http://www.salies-de-bearn.entransition.fr/
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Wat een spirit! Op mijn facebook https://www.facebook.com/kitty.debruin.5 heb ik de 
filmpjes van René Douma, overgenomen. 
 
In 2014, toen er ook al overstromingen waren, heb ik aan de burgemeester voorgesteld om 
een paar bassins aan de Saleys tussen L’Hôpital d’Orion en het stadje Salies de Béarn aan te 
leggen om het overschot aan water (tijdelijk) op te slaan en zo het water af te remmen En van 
swales hebben ze nog nooit gehoord. Er bestaat veel info over dit onderwerp in het Engels en 
onder permacultuur ook in het Nederlands maar weinig in het Frans. 
www.permacultuurnederland.org/wp/wp-
content/uploads/2015/12/permaculture_farm_rob.jpg  

Kortom werk aan de winkel. 
 
Dat merken we ook aan onze tuin, de extremen, eerst een erg koud en nat voorjaar. Dat bracht 
wel met zich mee dat Christoffel, de 
pad weer bij ons terug is (of familie 
van hem) Orion stond een beetje 
raar te springen op de “cour” ‘s 
avonds laat toen ik hem nog even 
uitliet, tot mijn verbazing zag ik een 
grote pad. Deze padden kwamen 
jaren geleden vooral in het najaar 
de deuren binnen om een 
schuilplaats te zoeken en nu zijn ze 
weer terug. Ook de vleermuizen zijn 
in grotere getalen aanwezig, 
alsmede de zwaluwen, die hier 
voornamelijk komen drinken. Ook 
heb ik door het kroos dat opeens op 
de vijver aanwezig was een poos 

https://www.facebook.com/kitty.debruin.5
http://www.permacultuurnederland.org/wp/wp-content/uploads/2015/12/permaculture_farm_rob.jpg
http://www.permacultuurnederland.org/wp/wp-content/uploads/2015/12/permaculture_farm_rob.jpg
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geen kikkers meer gezien, maar door de hoge stand van het water, denk ik, zijn ze er weer. 
Ook de planten die van vocht houden doen het geweldig zoals de muurleeuwebekjes en 
tongvarens. 

Helaas heb ik na de nacht van 12 
op 13 juni onze kip niet meer 
gezien, en ook geen enkel spoor. 
Zij heeft het als enige overlevende 
nog een paar jaar alleen op on erf 
gescharreld en sliep in een 
ganzerik. Ze was net weer gewend 
aan de nieuwe groente tuin en zat 
tussen de courgettes en sla 
planten in een kuil te “ badderen” 
 
Ook zijn de koeien en paarden 
weer terug in de wei, een enorme 
stier met vijf koeien en vijf kalfjes, 
de hengst met vijf merries en vijf 
veulentjes, en in de tegenover 
liggende wei één stier met een 

twintigtal koeien. De stieren hebben de gewoonte om verschrikkelijk tegen elkaar te loeien, 
vooral s ‘nachts.   
Vandaag zaten de ibissen op de grote stier, maar ze zijn zo schuw, toen ik een foto wilde 
nemen vlogen ze weg. Ik ga het toch proberen om er een foto van te publiceren in het 
volgende verslag van ons leven in la douce France 
 
Hartelijke groeten, het is nu mooi weer en we eten onder de Catalpa 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entransition.fr/
http://www.salies-de-bearn.entransition.fr/
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Na regen komt zonneschijn 
 
Hoi lieve mensen, 
 
Ik was bij iemand die een legpuzzel aan het maken was, veel gezoek en veel proberen maar 
als de puzzel af is gaat hij gewoon terug in de doos. Alleen het beeld en hoe het is om te doen 
blijft in gedachten. 
Zo is het in dit leven ook, heel veel gepuzzel en gezoek maar je gaat gewoon terug in een 
“doos”. Enkel de gedachten die we erbij hebben gemaakt blijven bestaan.  
Zoals de plantengroei na een regenbui bij mij verwondering wekt. Daarna drogen ze op, je ziet 
ze geel worden en dan wordt het stro. 
 
Zo is ook het leven van deze wereld slechts een spel, een vermaak, praal en wederzijdse 
vertoning met rivaliteit tot weelde en kinderen. 
En dan maar zeggen “ik heb het een plekje gegeven” is net als een zaadje poten het lijkt dood 
maar het blijft stil liggen wachten tot de omstandigheden gunstig zijn. 
Plots is het zaadje een stevig geworteld plantje en dan pas ontdek je dat het nog levend was 
en zelfs groeide.  
Het verleden moet je loslaten krijg ik als advies maar ik kan toch niet zonder mijn wortels 
verder? Stel je voor dat een appeltje wat groeit aan de boom zou zeggen hak die wortels er 
maar af. 
 
Dan stopt zijn groei. Zo bepaalt mijn stamboom hoe ik smaak, maar waar en wanneer ik 
“gepoot” ben met het soort voeding en de hoeveelheid zon bepalen natuurlijk ook heel veel. 
Zoals een bron ontspringt door eerder gevallen regen. Zo ontstaat blijdschap door verwerkt 
verdriet maar andersom is dit ook zo, verdriet komt voort vanuit iets wat je vreugde gaf. 
Boosheid komt door dat ik vind dat er onterecht schade is toegebracht aan iets of iemand 

waar ik van hou. Het geeft mijn grenzen aan. 
 
Dit zien we ook terug in hoe het water door de zon steeds 
weer verdampt en opnieuw regen geeft en soms met 
onweer. 
En zoals de rivier soms buiten zijn oevers treedt, 
overspoel ik ook soms onmachtig angstig mijn omgeving 
alsof wat ik onterecht vind weer recht wordt gezet door 
hetzelfde gedrag te tonen. 
Blij zijn is niet beter dan verdrietig zijn, wel fijner 
natuurlijk, maar we kunnen niet zonder regen. 
 Soms kan ik zelfs naar regen verlangen, dan mag ik van 
mijzelf ineens heel de dag lekker binnen voor de kachel 
gaan zitten. 
Zo zorgen smart en eenzaamheid ervoor dat ik helemaal 
thuiskom, teruggetrokken in mijzelf om daarna weer in 
puurheid intens te kunnen genieten van de glinsterende 
druppels op de planten na een bui, weer in het besef dat 
ik een waardevol onderdeel ben van een groter geheel. 
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Juist de overgangen maken het leven de moeite waard.  

We kennen het allemaal wel dat steeds als er een 
overgang is dat gedonder geeft. En als ik dan ook nog 
mijn grenzen aangeef valt er veel te beleven.  
Dat is in mijn tuin natuurlijk ook zo overal waar 
overgangen zijn moet ik aan het werk als ik wil dat die 
grenzen blijven waar ze zijn. 
Maar juist op die plaatsen heb ik bijzondere ervaringen 
of kom ik bijzondere planten en diertjes tegen die zorgen 
dat het starre rechtlijnige in beweging komt. 
 
Deze muizen zijn vast verliefd.  
 

Om vijf voor twaalf blijkt de koekoek vervangen door een 
jonge haan, dat geeft toch te overdenken. 
 

Deze 
zwanenbloem is 
oeverloos en 
groeit in de 
houtsnippers.  
 
 
Vaak begrens ik 
mijzelf ook, door 
even stil te 
staan, om 
gebeurtenissen 

te reflecteren zodat het geschenken kunnen worden 
waardoor ik een mooie toekomst dromen kan. 
 
 

In de natuur vinden de grootste wonderen plaats op de grenzen. 
Zoals in de schemer en als de seizoenen wisselen of daar waar ecosystemen elkaar raken. Het 
gouden midden tussen twee extremen. 
Ook daar waar culturen samenkomen is iets te beleven en kan er iets moois ontstaan.  
Het is goed denk ik als er veel verschillende mensen wonen 
om mij heen. Overal in de natuur word het leven 
evenwichtiger door een grotere diversiteit. Door 
tegenwerking word het leven intenser, krachtiger en het 
aantal soorten groter. 
Het voorkomt uitschieters eenrichting op, het zorgt voor 
een collectief bewegende balans.  
Soms ervaar ik het echter als een bewegende cadans, als 
de slagen van een klepel word ik dan pijnlijk heen en weer 
geslingerd.  
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Het dwingt mij te overdenken of mijn overtuigingen wel juist zijn en of ik ze belangrijk genoeg 
vind om ze te handhaven. 
Is mijn waarheid wel van mij? Of gegroeid vanuit mijn stamboom? En is het nog steeds wel 
waar of zijn de kaders nu anders geworden?  
 

Ik zal mijn grenzen weer eens op moeten 
zoeken maar ondertussen laat ik andere 
wortels groeien om een vernieuwde basis 
te vormen die beter in harmonie is met het 
huidige klimaat en de generaties na mij. 
Zodat ikzelf ook in balans kom in mijn 
omgeving en zelf mag bepalen welke 
voeding ik nog op wil nemen. Op mijn oude 
wortels blijf ik nog wel steunen maar geef 
er niet meer al mijn energie aan af.  
 
Moge iedereen in alle werelden vol liefde 
en gelukkig zijn. 
 
 

Liefs, Arie de Groot 
 
 
 
 

 
In de maanden juli en augustus is de zomerstop voor de Gezond Verstand Lezingen. 
 
Alleen locatie Zwaagdijk heeft in juli en augustus een lezing gepland, zie elders in deze 
nieuwsbrief. 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! 
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Wandelende studiegroep Zuid-Holland  
in het Beatrixpark in Schiedam 
 
De ontmoetingsplaats van de wandeling was dit keer bij het 
toeristisch overstap punt(TOP). Samen gingen we op zoek in het 
park naar eetbare wilde planten. 
  
We begonnen bij de rimpelroos dat in de berm groeide.  
Deze geurige roos wordt vooral gedroogd voor de thee, zelf heb ik er rozenlikeur van gemaakt.  
Hieropvolgend kwamen we weer eens bij de brandnetel terecht die ook de nodige aandacht. 
Bij de Look-zonder-look was het even goed kijken om te zien of het wel de plant was, gelukkig 
kon je de houtjes kneuzen en roken deze naar knoflook.  
Best tof om dat te proeven.  
 
Het Beatrixpark is een plek waar de daslook ook volop groeit. Alleen kwamen we nu bij de 
plekken aan en was deze plant al uitgebloeid.  

Gelukkig zijn de zaadbolletjes ook te eten en dat 
vonden de deelnemers erg lekker.  
De daslook groeide naast de heemtuin waar we 
een prachtige locatie voor de lunch zochten.  
 
Rose-Marie was verantwoordelijk voor het 
wildpluk-hapje en had heerlijke hangop gemaakt 
met vlier-bloesemsiroop, gesuikerde rabarber en 
een blaadje roomse kervel.  
De roomse kervel smaakte naar anijs en groeide 
toevallig in de heemtuin.  
Yvette had bramenwodka en wodka met 
peperssmaak meegenomen.  
Beide gerechten en drankjes waren verrassend 
lekker en de deelnemers waren tevreden.  
 
 
Na een korte ronde door de heemtuin, waar de 
wollige munt woekerde, kwamen we bij de eerste 
struik van de Vlier terecht.  
Hier hield Rose-Marie een kleine spreekbeurt over 

de struik en wat er culinair zo goed aan is.  
De spreekbeurt werd goed ontvangen en langzaam vervolgden we onze weg terug naar de 
ontmoetingsplaats.  
 
Het was een mooie dag en het goede weer deed veel goeds.  
 
Jochem Hagoort 
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Helemaal voldaan na de woensdag met de groep in 
Friesland 
 
Woensdag 13 juni, de 'Wandelende' studiegroep in Friesland stond op de agenda. 
De groep die op zes woensdagen van maart tot in oktober een dag samen op pad gaat. 
Zo is er ook een groep op zaterdag in Friesland en zijn er meer groepen in andere provincies. 
Maar... we gingen op pad met de groep op woensdag. 
We verzamelden in Warns, daar woont Hennie één van de deelneemsters en zij ontving ons 
met koffie of thee. 
Winnie had voor een heerlijke cake 
gezorgd en zo begonnen we de dag 
om 11.00 uur. 
 
We deelden enige persoonlijke 
belevenissen en daarna vertelde 
Winnie leuke wetenswaardigheden 
over de vlier. Zij had deze struik als 
'plant van de dag' gekozen om de 
aandacht op te vestigen. Vrijwillig 
vragen we altijd of iemand 'de plant 
van de dag' wil voorbereiden. 
Leuk, leerzaam en passend bij een 
'studiegroep'. 
Neem het woord 'studie' vooral 
luchtig op, bekijk het luchtig, het gaat 
om kennis delen, ervaringen uitwisselen en de aandacht vestigen op 'wilde' groenten, kruiden 

en eetbare bloemen. 
 
Elke keer ontmoeten de deelnemers/-sters van de 
groep elkaar elders en deze keer stond een ritje door 
het Gaasterland op het programma. 
 
Ja een ritje want vanuit Warns naar het klif te 
Oudemirdum is een redelijk eind en van daaruit naar 
Wijckel ook, niet te belopen op één dag dus we kozen 
voor korte wandelingen waarbij we veel stilstonden, 
heerlijk hebben gezeten, genietend en uitkijkend over 
het IJsselmeer met in de verte Enkhuizen en Medemblik 
aan de ene kant aan de horizon en de krachtcentrale bij 
Lelystad aan de andere kant. De windmolens weigerden 
we allemaal te bekijken, gewoon doen of zij niet 

bestaan. 😉  We aten onze lunch op bij het klif en 
hadden inmiddels al veel bekeken en besproken. 
Natuurlijk verrijkte ik mijn broodjes met eetbare 

bloemen. Tja... 😉 
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Op weg naar Wijckel stopten we even buiten Oudemirdum waar ik een aardig echtpaar weet 
waarvan de man mooie uilen maakt en andere voorwerpen van boomstammetjes. 
Altijd succes als je met gasten daar stopt. 
En ditmaal viel ik 'in de prijzen' want ik kreeg van deze 
groep een prachtig berkenhouten vogelhuisje. Wat een 
verrassing was dat, een blijvende herinnering in de tuin. 
 
In Wijckel aangekomen genoten we met volle teugen van 
de rijk bloeiende lindebomen voor de kerk. 
Werkelijk, dit was een sprookje om te ruiken en te zien. 
We liepen een rondje door het Van Coehoornbos, 
proefden nog enkele zaden van het daslook wat een 
knoflookboost in de mond oplevert. 
We zagen de eerste bloemen van de springbalsemien en 
bespraken hoe gezond kleefkruid is, hoe mooi de natuur 
is en hoe fijn je zo geniet van een gebied wat je moet 
weten maar weer terug wilt komen. 
Herkenbaar, dat ervaar ikzelf in andere gebieden waar ik 
nog nooit geweest ben dus ik begreep hoe men het 
beleefde. 

En ja... Gaasterland is gewoon geweldig mooi! 😊 
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Na een heerlijk rondje bos liepen we naar 
de overkant naar de theetuin waar we 
neerstreken in een sfeervolle tuin en waar 
we ons lieten verwennen met koffie of 
thee met heerlijke rabarbertaart. 

En ik dronk natuurlijk 'Heksenthee'... 😊 
 
We hebben samen echt genoten; we 
kijken uit naar woensdag 1 augustus, dan 
bezoeken wij Winnie en Tom op de 
Sallandse Heuvelrug. Nee, geen Friesland 
maar zij zijn wel deelneemsters van deze 
groep en wij laten ons heel graag 
verrassen door hen. 
Tom is ook een vogelkenner dus 

onderweg kregen we hier en daar ook te horen welke vogels om ons heen vlogen, werkelijk 
een mooie combinatie zo samen op stap! 

Heerlijk 😊 
Dank allemaal en ik kijk met plezier terug op deze dag en denk aan jullie als ik naar het 
vogelhuisje kijk. 
 
Anneke 
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Vlierbloesemlikeur 
Je kunt er bijna niet meer langs lopen, maar de prachtige vlierstruik staat weer in 
bloei. De witgelige bloemen zie je al van verre en wanneer je dichterbij komt is de 
geur overweldigend. Het is tijd om meer te weten te komen van de culinaire 
mogelijkheden van deze fasinerende struik. 
 
Elk jaar zoek ik het internet af opzoek naar unieke weetjes 
en recepten. Wanneer je in een zoekmachine de term 
vlierbloesem recepten zet, komen er vanzelf een tal aan 
websites tevoorschijn waar je informatie kunt vinden. Het 
is een bloeiwijze met een scala aan mogelijkheden. 
Vorig jaar heb ik vlierbloesem doughnuts voor het eerst 
gemaakt. Uit de recepten kwam het erop neer dat je de 
bloesem door een pannenkoekbeslag moest halen en moet 
bakken of frituren. Zelf koos ik voor bakken. Het 
eindresultaat was verbluffend lekker.  
Dit jaar heb ik naast de traditionele siroop ook wat anders 
geprobeerd. Ik had nog wat jenever over, van de 
sleedoornlikeur die ik had gemaakt, wat ik kon gebruiken 
voor het maken voor een nieuw likeurtje. De siroop van de 
vlierbloesem smaakt altijd heerlijk, dus nu vond ik het tijd 
om eens likeur te maken. Ik heb zelf geen recept en ik zeg 
daarom altijd: “Google is je vriend!” Dus zocht ik en vond 
een toch wel makkelijk recept om te gebruiken voor zo’n 
eerste keer. Het recept zal ik met jullie delen: 
 
Ingrediënten: 
1 citroen 
Halve liter jenever of wodka 
12 grote vlierbloesemschermen 
200 gram biologische rietsuiker 
1 weckpot 
Water  
 
Werkwijze: 
Breng 1 liter water aan de kook met de suiker en roer tot de suiker oplost. Laat vervolgens 
afkoelen. Verwijder de stengels en verdorde bloemen van de vlierbloesemschermen. 
Spoel de citroen en snij in schijfjes. Doe ze met de gin in een grote afsluitbare glazen bokaal.  
Voeg de vlierbloesem en het suikerwater toe en meng goed.  
Draai het deksel op de bokaal en laat minstens drie dagen rusten. 
Giet het drankje door een zeef, filter eventueel door een neteldoek en 
schenk in flessen. Laat de vlierbloesemlikeur minstens 4 weken trekken. 
 
Geniet hierna van de heerlijke likeur met mate! 
 
Jochem Hagoort 
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Naar de Kruidentuin in Buitenpost 
Zaterdag 23 juni gingen we met de 'Wandelende' studiegroep in Friesland (op zes 
zaterdagen) naar de kruidentuin te Buitenpost… 
En… 21 juli gaan we naar de kop van N-H. 

 
We hadden afgesproken in de kruidentuin 
te Buitenpost. Uiteraard begonnen we met 
koffie, dat werden twee 'bakkies' want we 
zaten ook even gezellig bij te praten. 
Daarna gingen we aan de slenter door 
verschillende tuinen, veel stilstaand, 
genietend, kennis delend en verschillende 
planten werden benoemd die ook eetbaar 
zijn naast de welbekende kruiden en 
groenten. 
In o.a. de vlindertuin bijvoorbeeld staan ook 
eetbare tuinplanten, je moet het even 
weten.  
En daar zijn deze groepen nu voor dus 
samen kwamen we verder. 
We aten onze meegebrachte lunch op, 
natuurlijk maakte ik daar een 'Broodje 
Buitenpost' van en we sloten de dag weer af 
met... koffie maar toen ook met iets lekkers 
erbij. 
We togen naar huis met planten, boeken, 
honingkruidenwijn en mooie herinneringen. 
Volgende keer op zaterdag 21 juli rijden we 
Afsluitdijk over naar de kop van N-H waar 
we gaan genieten van de zoutminnende 
planten bij Den Oever en Vatrop. 
Interesse? 
Meld je aan: anneke@project7-blad.nl  
We verzamelen tussen 10.30 en 11.00 uur in 
N-H bij een theeschenkerij. Want we starten 
deze dagen altijd met koffie of thee. 
We nemen zelf een lunch mee en negen van 
de tien keer eindigen we ook ergens voor 
koffie, thee of... 
We spreken dan ook af waar we elkaar de 
keer daarna ontmoeten. 

Zesmaal een zaterdag genieten, kennis delen en mooie 
natuurgebieden of tuinen bekijken. 
Deze dagen kosten 10 euro exclusief de versnaperingen en eigen 
lunch. 
Anneke 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Leven op reis (17) 
Door Cynthia van Asten 
 
We zijn deze periode best lang in Nederland. En dat vinden we uiteindelijk helemaal niet erg. 
Wat is het prachtig en wat hebben we een heerlijk weer! De lente lijkt zich er in twee weken 
doorheen geperst te hebben: na een lange nawinter was de natuur er helemaal klaar voor. En 
toen werd het al zomer…. De ene warmtegolf was nog warmer dan de vorige.  
En wat is dan heerlijker dan op een camping te wonen?  
Aan twee kanten omringd door een 
paardenwei, in het uiterste hoekje van 
de camping, zitten we heerlijk 
afgelegen op onszelf. Als we willen, 
zoeken we de drukte op en dat geldt 
zeker voor de meiden die hele 
avonden politie en de boef spelen met 
alle kinderen die op de camping staan. 
We zijn er voor het eerst in een 
vakantieperiode en dat bevalt best 
goed.  Door de drukte op de camping 
krijgen ze wat minder paardrijles dan 
normaal, maar de lessen die ze krijgen 
zijn erg leuk. Ze krijgen springles en op 
de warmste dagen lopen ze onder de 
sproeier door, terwijl ze zonder zadel 
mogen rijden...  

 
Omdat het tuintje wat ik had aangelegd nu echt een 
bloementuin aan het worden is, heb ik een andere 
deel van de tuin afgegraven als groentetuin. Ik had 
vorig jaar veel daslookzaadjes gezaaid die we uit de 
tuin van het huis op de Montange Noir hadden 
meegenomen. Tot onze grote vreugde was daar veel 
van uitgekomen en dat hebben we allemaal 
voorzichtig overgeplant naar een beschutte plek aan 
de rand van ons terrein. Daslook heeft namelijk 
schaduw nodig om te overleven.  

 
Ook had de Lidl een aantal leuke aanbiedingen, 
waardoor ik nu ook een groentebak (van niet-
geïmpregneerd hout) en veel zakken biologische 
moestuinaarde rijker ben. In Frankrijk had ik al veel 
zaadjes in voorcultuur gezaaid, maar er was niet veel 
van uitgekomen. Misschien heb ik te oud zaad 
gebruikt en misschien duurde de winter te lang. De 
paar dingen die zijn uitgekomen als radijs, tomaat 
een enkele courgette en wat pompoen heb ik in de 
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aarde gezet. Verder veel zaadjes rechtstreeks in de grond gezaaid en ik vond ook nog een grote 
bundel gedroogde spinazie in de schuur. Die was vorig jaar doorgeschoten en had al veel zaad 
aangemaakt. Die bundel heb ik boven de tuin uitgeknepen en het resultaat is wel grappig. 
Deze zaadjes komen heel prima uit en de hele bodem was binnen twee weken bezaaid met 
spinazieplantjes. Zaadjes doen het blijkbaar het beste op de plek waar ze opgegroeid zijn. 
Weer wat geleerd: reizen is niets voor zaadjes en zaailingen… haha. 
 
Lindsay is de hele maand nog bezig met de uitwerking van haar Europa-Eet! Project. Van elk 
Europees land (of cluster van kleinere landjes samen) heeft ze oa een recept uitgezocht om te 
koken. Deze maand heeft ze meerdere malen een heerlijke Griekse salade gemaakt, Tzatziki, 

Engelse scones (niet mijn favoriet ..), 
Georgische kaasbroodjes, 
Roemeense aardappelkoekjes en 
Vlaamse frieten. Ook heeft ze nog wat 
recepten die er wat minder 
aantrekkelijk uitzien, namelijk een 
Lets gerecht waar ze grijze erwten en 
‘gedroogde borsten’ voor nodig 
heeft..  
Tja, de vertaalsite laat hier en daar 
wel eens een steekje vallen… ☺ 
 
 
 
 
 

 
Christel is immens gelukkig met haar kaartenset. Hij is ondertussen gedrukt (het hele proces 
heeft ze heel mooi beschreven in de Junior Nieuwsbrief van project 7-blad) en wordt al grif 
afgenomen. De set is middels haar website www.kristalboodschappers.nl te verkrijgen, maar 
ook bij diverse winkels en de kristalgroothandel Ruben Robijn. Haar set blijkt een gat in de 
markt te zijn en wordt door alle soorten kristalliefhebbers omarmd. Wauw, wat ben ik trots 
op dat meisje!   
 
Het is een enorme leerschool voor haar, die met vallen en opstaan wordt volbracht. Wat er 
met het uitbrengen van de kaartenset allemaal op haar pad komt, is weer iets heel anders dan 
het maken ervan. Ze moet nu echt de wereld in; de set aan de man brengen, interviews geven, 
de prijs vaststellen, mails en bestellingen afwerken, de administratie bijhouden, de website 
bijwerken en ondertussen ook nog verder gaan met de herdruk van de eerste set, het schrijven 
van de tweede set en de vakken die ze nog wil volgen. Het lukt allemaal wel, maar ik moet 
zorgen dat ze goed overzicht houdt en weet waar ze mee bezig is. Het is heel intensief, maar 
we vinden het allebei nog steeds heel leuk om te doen. En ondanks de hobbels die we steeds 
opnieuw te overwinnen hebben, blijven we een heel hecht team. Het is geweldig om zo samen 
met je kinderen de wereld te ontdekken! 

http://www.kristalboodschappers.nl/
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Het lot van succes: Christel heeft nu de paparazzi al achter zich aan! Foto’s voor in een 
magazine van de nieuwe kaartenset. 
 
Lindsay maakt zich soms wel zorgen of zij ook niet al iets groots moet gaan doen en wat dat 
dan in hemelsnaam moet zijn. Zij voelt zich het fijnst in de natuur, met spelen en ervaren en 
ik snap haar zorg maar al te goed. Zij ziet nog niet haar kracht en kwaliteiten en ziet niet hoe 
bijzonder het is dat ook zij al schrijft voor de Junior nieuwsbrief. Iedere maand gaat ze daar 
heel enthousiast voor zitten en is heel bewust met wat ze wel en niet wil vertellen. Ze is 
vastbesloten later een klein boerderijtje te beginnen met dieren die ze gered heeft van de 
slacht of van een slecht leven. Over haar hoef ik me ook geen zorgen te maken; de tijd zal ook 
zeker haar pad onthullen! 
 
Ondertussen doen de regen en zonneschijn in Nederland goed werk en de kruiden groeien 
fantastisch. In de laatste weken van ons verblijf hangt ons schuurtje helemaal vol met witte 
en paarse dovenetel, kleefkruid (al hebben we gemerkt dat deze heel gevoelig is voor vocht 
en snel schimmelt), brandnetel, herderstasje, hondsdraf, rode klaver, vlier, kamille en zelfs al 
pepermunt en citroenmelisse! Wat een oase aan geuren en stuifmeel! Ik vergeet nogal vaak 
om genoeg te bukken en kom steevast geel het schuurtje weer uit… Maar wat een rijkdom en 
wat hebben we veel thee voor de rest van het jaar!  Voor alle omstandigheden kunnen we een 
versterkend of verzachtend theetje maken. En het is ook leuk om een melange te maken en 
weg te geven. De Action heeft allerlei soorten kleine potjes om theemelanges in te stoppen.  
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Vooral Christel vindt 
dat heel leuk om te 
doen. Ze maakt dan 
ook een etiket met 
de inhoud en geeft 
het de naam van de 
ontvanger: 
bijvoorbeeld 
‘Anneke thee – 
versterkend en 
vitaliserend!’. Het 
wordt door de 
ontvangers steevast 
heel positief 
ontvangen. 
 
Het voordeel van in 
Nederland zijn is dat 
we ook hier en daar 
een interessante 
lezing kunnen meepakken. Zo kwam er een lezing over het Epstein Barr virus op mijn pad, van 
het boek Medical Medium. Dit betreft een virus wat ten grondslag ligt aan heel veel moeilijk 
definieerbare ziekten als Lyme, fibromyalgie, ME, MS en ga zo maar door. Middels bewuste 
voeding en ontgifting zou je van dat virus af kunnen komen. Vooral het ontgiften met voeding 
spreekt mij erg aan. Zo eten wij nu veel bosbessen en koriander in combinatie met extra 
vitamine C, MSM, gerstegras en spirulina.  
Het virus zelf pak ik aan met behulp van een frequentiegenerator; de MiniFG. Door het virus 
aan te vallen met een klein voltage op zijn eigen frequentie, barst het als het ware uit elkaar. 
Het is even een felle aanval, maar het scheelt ons een heel streng dieet. Al snel zit ik elke dag 
met mensen over de vloer die aan de MiniFG gekoppeld zitten.  
Drie keer een behandeling van een uur en je bent ervan af. 
Ik moet zeggen dat de resultaten wisselend zijn. Zelf reageren we heel sterk op de behandeling 
met moeheid, opgezette lymfen en diarree. Anderen mensen hebben een soortgelijke reactie, 
maar weer anderen merken er nauwelijks iets van, terwijl zij wel veel kenmerken van het virus 
hebben. Misschien moeten er bij hen eerst andere lagen afgepeld worden, daar ben ik nog 
niet uit. In ieder geval is voor ons de MiniFG een geweldig hulpmiddel gebleken. 
Ondertussen zijn we weer afgedaald naar Frankrijk, waar het tijdens onze afwezigheid heel 
slecht weer is geweest. Het gras staat op heuphoogte, maar de geplante groente is nauwelijks 
zichtbaar. Het was erg koud en nat, dus ik vrees dat er nagenoeg geen oogst zal zijn, maar 
daarover zal ik volgende maand meer vertellen.  
Heb een heerlijke maand! 
 
Cynthia 
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Tuinieren in het klein... leuk voor studenten...  
 

Een vierkantemeter bak, een 
kruidenbak van 50 cm bij 1 
meter op pootjes, potten met 
kruiden, een student kan op 
deze wijze al snel zelf voor 
heerlijke thee zorgen en de 
maaltijd voorzien van 
verschillende heerlijke kruiden 
en zelfs eetbare bloemen. 
 
Oost-Indische kers hier en daar 
gezaaid langs de rand van de 
kruidenbak zal zorgen voor 
mooie bladeren, bloemen en 
zaden die allen te gebruiken zijn. 
 
Munt, oregano, tijm, 
citroenmelisse, citroenverbena, 
kerrie, peterselie, aardbeien en 
nog enkele soorten verdwenen 
in de bakken en potten. Het is 
raadzaam munt per soort apart in 
een grote pot te planten om te 
voorkomen dat deze plant alles 
over zal nemen en ook is het 
beter de soorten niet door elkaar 
te laten groeien zodat er geen 
andere variaties ontstaan. 

 
De studente van deze bakken en potten kan zich de komende 
tijden verheugen op mooie verse kruiden en andere lekkernijen. 
 
Uiteraard gebruiken we onbehandeld hout en biologische 
grond. Onze gezondheid begint bij de bodem en de invloed van 
waar we iets in planten. 
Tuinieren in het klein… leuk voor studenten, maar natuurlijk ook 
voor kleine kinderen, voor personen zonder tuin maar wel met 
een balkon, oftewel… Tuinieren in het klein is leuk voor 
iedereen! Ook als je wel een grote tuin hebt dan zijn deze 
bakken sfeermakers, handig en geven voldoening. 

 
Anneke 
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Zilte planten speelden dinsdagmiddag 19 juni de 
hoofdrol ... 
 

Met de studiegroep uit Kimswerd begonnen we zoals altijd met 
koffie of thee, ook deze middag gewoon te Kimswerd bij 
gastvrouw An thuis. 
Janny verwende ons met lekkernijen die zij zelf had gebakken en 
zij verzorgde 'de plant van de middag' en had gekozen voor de 
kamille. 
Na bijgepraat te hebben en we zover waren dat we konden 
vertrekken reden we achter elkaar aan in een paar auto's 
richting de Afsluitdijk. 

Alles verliep voorspoedig, geen 
bruggen die open stonden of 
haperden aan beide kanten van 
de Afsluitdijk, het weer was 
perfect, niet te warm, geen 
felle zon en we konden 
normaal doorrijden tot Den 
Oever. 
De auto's bij de pieren aan de 
havens geparkeerd en zo liepen 
we voor we het wisten over de 
keien langs prachtige planten. 
 
We zagen de wilde peen, 
melkdistels, vlierstruiken, 
brandnetels, wilgenroosjes, 

robertskruid, bloeiende lage 
braamstruiken, zeekool en nog veel 
meer op weg naar o.a. het zeekraal, 
het schorrenkruid, spiesmelde en 
lamsoor. 
 
We genoten eerst nog van een 
prachtig uitzichtpunt, een mooie 
aanwinst dat voor ons nieuw was. 
Vorig jaar, augustus 2017 waren we 
hier nog met een studiegroep 
geweest. 
 
Een heerlijke plek zo de pieren bij 
Den Oever maar alleen met mooi 
rustig weer wat ons betreft. 
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We aten en plukten zeekraal en andere zilte gewassen om thuis in een maaltijd te 
verwerken. 
 
Na dit mooie bezoek aan deze locatie waar we op 21 juli terug komen met de 'Wandelende' 

studiegroep uit Friesland op 
zaterdagen reden we naar Vatrop. 
Een klein tochtje en weer een 
andere sfeer. 
 
De zeepostelein, de zeeraket, de 
zeeweegbree en zeealsem scoorden 
qua aandacht. 
Het is op deze plek ook volop 
genieten. 
We waagden een poging om bij een 
kapel in de buurt waar we vorig jaar 
genoten van de vele zomerbloemen 
en waar je kunt zitten op de stoelen 
en de picknicktafel die daar staan. 
We genoten wel maar er was nog 
weinig activiteit qua planten die in 

de komende tijden hun vele bloemen kunnen laten zien. Het ziet er naar uit dat deze locatie 
wel fijn blijft om even te zitten, brainstormen en/of samen te lunchen maar dat we de 
prachtige bloemen er zelf maar in gedachten bij moeten bedenken. 
Toch was het fijn daar even te vertoeven. 
Na dit rustmoment, we keken niet naar de tijd en deze tikte verder, reden we weer naar de 
Afsluitdijk om een laatste stop te maken bij Het Monument. 
 
Want daar moet je gewoon 
ook even genieten van de 
zeekool, de muurleeuwenbek 
en andere planten tussen de 
basaltblokken. 
En daarna... hup doorrijden 
naar Friesland. 

Thuis! 😊 
 
De volgende keer op 14 
augustus willen we met de 
groep in Kimswerd 
tokkelroom maken, wat 
fermenteren/inmaken en 
daarmee kennis delen wat in 
de praat te pas komt. 
Ook zal er weer een 'plant van de middag' voorbij komen en genieten we vast samen van iets 
lekkers. 



 

 
32 

Op 21 juli gaan we met een andere groep, de 'Wandelende' studiegroep op zaterdagen uit 
Friesland de Afsluitdijk over naar de locaties die we bezochten met de groep uit Kimswerd. 
We hebben dit meteen afgesproken omdat twee deelneemsters in beide groepen 
deelnemen. En één van de twee zelfs in vier groepen in Friesland, ook in de Exmorragroep 
en de 'Wandelende' groep op woensdagen. 

Zo leuk zijn deze dagen en middagen nu! 😊  
 
Anneke 
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Wandelende studiegroep Drenthe 
 
Bij aankomst te Spier zat boven op het bord van 
Staatsbosbeheer een grote bruine vlinder! Toen ze 
haar vleugels opende waren er aan de randen 
allemaal witte vlekken op. Met allerlei rare 
capriolen op een stoel hebben we deze vlinder 
uiteindelijk kunnen fotograferen. Het bleek een 
weerschijnvlinder te zijn. Ik had hem nog nooit 
gezien. Erg mooi begin van onze wandeling! 
 
Nadat iedereen een kopje koffie of thee had genuttigd de weg overgestoken naar het begin 
van de 6 km. lange route. De digitalis (vingerhoedskruid) was in alle kleuren onderweg 
aanwezig. Vooral de zeer kleine plantjes waren goed vertegenwoordigd, zoals het mannetjes 
ereprijs, tormentil, brunel. 
 
Aangezien het heel moeilijk is om zo'n klein plantje te determineren, was Winnie, een van de 
deelnemers, in het bezit van een vergrootglas met verlichting. Er gaat een wereld voor je 
open als je dan de bloem of de groeiwijze van de blaadjes ziet. Het (opvouwbare) 
vergrootglas is te koop bij Bol.com. Een aanrader voor iedereen, terwijl ik geen reclame wil 
maken. Het is meer dan de moeite waard. 
 
De wandeling ging niet alleen door het bos, waar we ook langs heel veel termietenheuveltjes 
kwamen, (wat een nijver volkje is dat toch), maar ook waren er openingen met de mooiste 
vergezichten en veel vennen, waar we ook de vleesetende zonnedauw zagen staan. Altijd 
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weer mooi om te zien. Veel vennen waren vol met prachtige waterlelies rood en wit, die wel 
uitgezet zijn, maar zo mooi om naar te kijken, dat we op een bankje met dit uitzicht onze 
lunch hebben gebruikt. Die vennen zitten ook vol met allerlei soorten libellen in de meest 
uiteenlopende kleuren. Zelfs parende hebben we gezien. Veel jonge kikkertjes die net het 
water uit waren en ook de vogelwereld was goed vertegenwoordigd, o.a. een jong 
spechtengezin dat we hoorden roepen om hun moeder: honger, honger, honger. Te veel om 
op te noemen. 
 
Al met al hebben we alle 5 genoten van deze zeer afwisselende wandeling. 
 

In juli is er geen wandeling i.v.m. de vakantie. 
 
De volgende wandeling is woensdag 22 augustus. We 
gaan lopen in de buurt van het oude diepje, dat is een 
beekje. 
Onze afpreek plek is de Vosscheheugten , 
Mantingerdijk 8, Mantinge 
 
Groeten, Anneke en Annemieke 

 
 

Boekentip 
 
Cynthia van Asten verwijst in haar stuk naar een lezing over het Epstein Barr virus, naar 

aanleiding van het boek Medical Medium, van Anthony William. Dit boek heeft 
wereldwijd tienduizenden mensen geholpen om te genezen van aandoeningen 
waarbij artsen geen goede diagnose konden vinden, de behandeling 
onvoldoende effect had of geen oplossing voor handen hadden.  
 
Vanaf zijn vierde jaar hoort Anthony een stem die hem glasheldere informatie 
geeft over mensen om hem heen, en hij weet hen daardoor exacte informatie 
te geven over hun gezondheid en de onderliggende oorzaak van en remedie 
voor klachten en aandoeningen. Tot op de dag van vandaag heeft Anthony 

spectaculaire resultaten geboekt. Zelfs artsen die hun patiënten niet meer kunnen helpen 
roepen de hulp van Anthony in. 
 
In dit revolutionaire boek vertelt Anthony over hoe hij al vroeg in zijn leven medium werd en 
welke invloed dit heeft gehad op zijn eigen ontwikkeling en leven. Ook deelt hij zijn kennis 
over wat hij in de afgelopen 25 jaar geleerd heeft over de manier waarop we kunnen 
genezen, de reden waarom deze informatie de komende decennia nog niet opgepakt zal 
worden door de reguliere geneeskunde en de enorme kracht van natuurlijke voeding en 
leefstijl. Daarnaast deelt hij kennis die nog nooit op een andere plek zo duidelijk beschreven 
is, zoals over de werkelijke oorzaak van de ziekte van Lyme en de schildklieraandoening 
Hashimoto. 
 
In dit boek vind je: 
* De achterliggende oorzaak van ziekten en aandoeningen waar de medische wereld nog 
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geen duidelijke verklaring voor heeft. 
* Natuurlijke oplossingen voor tientallen onbegrepen ziekten en aandoeningen, waaronder 
de ziekte van Lyme, fibromyalgie, bijnieruitputting, CVS, Menopauze, PMS, migraine, ziekte 
van Hashimoto, een trage schildklierwerking, MS, reumatische artrose, depressie, ADHD, 
autisme, netelroos, gordelroos, diabetische neuropathie, auto-immuunziekten, Type 2 
Diabetes, Hypoglycemie, candida, colitis en auto-immuunaandoeningen. 
* Een oplossing voor herstel van geest en ziel als een ziekte een emotionele wissel op je 
heeft getrokken o.a. door meditatie en de hulp van Engelen. 
 
Het boek Medical Medium biedt de antwoorden die je nodig hebt als je een diagnose hebt 
gekregen die je niet begrijpt, klachten hebt die je niet kunt plaatsen, een geliefde die ziek is  
wilt ondersteunen of wanneer je een behandelaar bent die het beste voor je eigen patiënten 
wilt. Het boek is daarmee een handleiding voor iedereen die op zoek is naar de geheimen 
van een lang en gezond leven. 
 
''Anthony heeft een bijzondere gave die misschien niet altijd begrepen wordt en dat is 
zonde. Ik weet zeker dat je door het lezen van het boek een stap in de goede richting zet 
naar een gezonder leven. De kennis over waar bepaalde klachten vandaan komen en wat je 
eraan kunt doen, is nu beschikbaar. Dit boek is een geschenk uit de hemel.''  
 
Miro Kloosterman, acteur en model.  
 

 
 

De Tuinen van Appeltern 
 

 
Op 25 juli gaan we naar de Tuinen van Appeltern! (foto: De Tuinen van Appeltern) 
 
Eenieder die dit wil kan zich op deze dag aansluiten bij een wandeling die Anneke verzorgt in 
deze unieke tuinen.   
We verzamelen om 11.00 uur in het tuincafé in het nieuwe entreegebouw. Ieder betaalt zelf 
de entree en eventueel een consumptie en daar laten we het bij.  
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De rondleiding is dus gratis! 
We lopen met de liefhebbers langs een aantal mooie tuinen, we kijken naar wat eetbaar is aan 
tuin- en andere planten en na een anderhalf à twee uur is iedereen vrij zelf zijn of haar dag 
verder in te delen. 
 
Wel graag opgeven bij Anneke, want we willen weten op wie we wachten. 
 
anneke@project7-blad.nl 
 

  
 
 

 

  
 
 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Foto: De Tuinen van Appeltern 
 

 

 OVERZICHT VAN INFORMATIEMIDDAGEN en -AVONDEN OVER HET DOORLOPEND INKOMEN 
    
    
Datum Aanvang Plaats Opmerkingen 
    

woensdag 27 juni 2018 20.00 uur Limmen (Noord-Holland)  

zaterdag 30 juni 2018 14.00 uur Hurwenen (Gelderland) Uitsluitend bestemd 

voor TEAMMEMBERS! 

maandag 2 juli 2018 20.00 uur Oude Bildtzijl (Friesland)  

woensdag 4 juli 2018 20.00 uur Heeg (Friesland)  

woensdag 11 juli 2018 20.00 uur Menaldum (Friesland)  

zaterdag 14 juli 2018 14.00 uur Bergen op Zoom (Noord-Brabant)  

zaterdag 14 juli 2018 14.00 uur Heino (Overijssel)  

zondag 15 juli 2018 14.00 uur Hurwenen (Gelderland)  

woensdag 18 juli 2018 20.00 uur Nederweert (Limburg)  

donderdag 19 juli 2018 20.00 uur Opmeer (Noord-Holland)  

zaterdag 28 juli 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  

zaterdag 28 juli 2018 14.00 uur Opmeer (Noord-Holland)  

woensdag 1 augustus 2018 20.00 uur Opmeer (Noord-Holland)  

zaterdag 4 augustus 2018 14.00 uur Hazerswoude Rijndijk (Z-H)  

dinsdag 7 augustus 2018 14.00 uur Oude Bildtzijl (Friesland)  

zaterdag 11 augustus 2018 14.00 uur Opmeer (Noord-Holland)  

zaterdag 18 augustus 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  

zondag 19 augustus 2018 14.00 uur Son en Breugel (Noord-Brabant)  

zondag 26 augustus 2018 14.00 uur Tilburg (Noord-Brabant)  

woensdag 29 augustus 2018 20.00 uur Heeg (Friesland)  

zaterdag 1 september 2018 14.00 uur Heino (Overijssel)  

zaterdag 15 september 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  
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woensdag 26 september 2018 20.00 uur Heeg (Friesland)  

zaterdag 13 oktober 2018 14.00 uur Heeg (Friesland)  

    

Alle middagen beginnen om 14.00 uur Welkom vanaf 13.30 uur  
Alle avonden beginnen om 20.00 uur Welkom vanaf 19.30 uur  
    
Opgeven, per mail, bij Anneke: Anneke@project7-blad.nl.  
Zij geeft dit door aan de gastheer/gastvrouw. 
Je krijgt het adres van de locatie per mail toegezonden.  
Je kunt ook gebruik maken van deze middagen/avonden en met eigen bekenden komen, mits we weten met 
welk aantal. 

Colofon: 
Redactie:  Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Ellen Vader, Kitty de Bruin, Arie de Groot, Jochem Hagoort, Cynthia van Asten, 

Anneke Bergshoeff / Annemieke Aardema (WSG Drenthe),  
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Ellen Vader, Kitty de Bruin, Arie de Groot, Jochem Hagoort, Cynthia van Asten, 

Anneke Bergshoeff / Annemieke Aardema (WSG Drenthe)` 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Barbera Smit) 

Mail naar: NieuwsbriefGVL@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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