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Mooie initiatieven gezocht en… nog twee bestuursle-

den gezocht… 

We zoeken wat af bij Project7-blad. 
Is het niet zoekend naar de juiste informatie dan zijn het wel weer andere zaken die 
de revue passeren maar er blijft actie. 

Het is warm, het is zomer en langzaam maar zeker zijn straks in het land overal de schoolva-
kanties begonnen. 
Sommigen zijn al een tijdje vrij, anderen beginnen net, de zomer laat zich qua weer echt als 
zomer zien en wie zijn of haar planten een beetje knap wil houden heeft het druk met water 
geven. 
Of niet natuurlijk, je hoort ook geluiden als… de wortels zoeken maar naar water. 
Tja, wat is wijsheid?  
Wij laten onze bakken en potten niet graag verdrogen en je kunt ook aan de tuin wel zien dat 
we deze een slok gunnen. 
 
Vele eetbare bloemen lachen ons toe dus af en 
toe een bloemetje op je bord maakt dat mo-
ment van de dag heel gezellig. 
Wie onze ‘Wekelijkse’ recepten ontvangt ziet 
op regelmatige basis de eetbare bloemen 
voorbij komen en in deze nieuwsbrief trakteer 
ik jullie op een beschuitje speciaal belegd. 
Gemakkelijk om te maken, feestelijk om te zien 
en als je visite krijgt tover je snel een soort ge-
bakje op tafel. 
 
Maar jezelf lekker verwennen mag natuurlijk 
ook want waarom zou je wachten tot je gasten 
krijgt? 
Bloemen oogsten een glimlach voor wie daar van houdt. 
En… een zomerse aanblik op je bord.  
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We zoeken mooie initiatieven die wel een beetje hulp kunnen gebruiken… 
Denk aan het starten van een voedselbos, het aanleggen van een eetbare tuin, het tuinieren 
met vierkante bakken in wijk, straat of met kinderen; er zijn zoveel puur natuurlijke initiatie-
ven te bedenken waar een beetje hulp bij nodig is voor wat betreft de aanschaf van de eerste 
zaken en niet onbelangrijk: dergelijke projecten moeten zichzelf kunnen blijven bedruipen. 
Kijk… nu komt Project7-blad in actie om eens om tafel te gaan met de initiatiefnemers. 
Denk ook aan biologische pluktuinen, activiteiten op scholen die vanuit particulier initiatief 
zijn ontstaan of willen starten. 

Er zijn vele mooie projecten die passen bij 
ons concept. 
Dankzij de vele lezingen die we in de afge-
lopen maanden met velen door het land 
heen mochten verzorgen over een ‘door-
lopend inkomen’ kan Project7-blad star-
ten met het ondersteunen van de eerste 
kleine projecten. 
Dus wie iets denkt te hebben dat past, 
kwestie van mailen en we gaan het bekij-
ken. 
anneke@project7-blad.nl  
Niet geschoten is altijd mis! 
 
 

 
Niet geschoten, we gaan 22 september naar Schoten… 
Enkele jaren verzorgden we vier keer per jaar lezingen in het mooie Kasteel van Schoten. 
Traditioneel zeiden we altijd… Schoten ligt maar een half uurtje onder Breda. 
En dat is ook zo. 
Met de vier zaterdagmiddagen per jaar stopten we afgelopen december 2017. 
Wel zal er een middag op de agenda komen, georganiseerd door enkele andere personen 
maar wel vallend onder ons concept. 
Toch gaan we al eerder naar Schoten en wel op 22 september. 
Ook daar zullen we vertellen hoe het verhaal over een passief inkomen zich verhoudt tot Pro-
ject7-blad en het ondersteunen van goede initiatieven die, als zij via andere wegen blijvende 
financiële middelen willen ontvangen, vaak een lange adem moeten hebben en van alles moe-
ten bedenken om een spaarpotje bij elkaar te schrapen. 
Wij bieden graag de helpende hand en het moet zo zijn dat deze projecten zelfvoorzienend 
worden op alle fronten, dus ook financieel. 
 
Wie interesse heeft, ditmaal vang je bot wat betreft 22 september want wat nog nooit is ge-
beurd: binnen drie weken was de zaal volgeboekt. 
Alle 120 stoelen zijn bezet deze zaterdagmiddag. 
Maar… geen nood, er zal een andere datum volgen, de wachtlijst die we al hebben krijgt dan 
eerste keus en verder is iedereen welkom, wel verplicht opgeven want ook dan is het weer: 
vol is vol. 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl


 

 
5 

Bijzonder, na jaren viermaal per jaar een zaterdagmiddag op de agenda gehad te hebben, 
nooit een volle zaal mogen meemaken lukt het nu, nadat we afscheid hadden genomen, we 
met een speciaal onderwerp komen en ook nog binnen drie weken. 
Soms sta je echt verbaasd! 
 
Maar wij zijn natuurlijk blij en ik zal op 22 september wederom een bloemetje op de piano 
plaatsen want dat hoort er natuurlijk wel bij. 
 

En ja we zijn naar nog meer op zoek… 
Namelijk naar twee bestuursleden zodat we een stap verder kunnen zetten om van Project7-
blad een Stichting te vormen en alle zaken die zich nu ontvouwen via het passief inkomen 
daaronder gebracht kunnen worden. 
Project7-blad heeft te veel opgebouwd om het qua studiegroepen en lezingen op zijn beloop 
te laten. 
De nadruk lag in voorgaande jaren op de lezingen en tegenwoordig meer op de studiegroepen. 
Wat niet wil zeggen dat er geen locaties meer zijn, mogen starten of er niet incidenteel een 
middag of avond op de agenda kan staan. 
Het is een natuurlijke verschuiving, een behoefte van bezoekers naar andere vormen van ken-
nis delen. 
Meer gericht op positieve zaken om te delen… wat is wel goed voor ons? Hoe kun je goed een 
tuin opzetten als je op natuurlijke wijze wilt tuinieren? 
Hoe kun je kennis van vroeger over inmaken en andere huishoudelijke zaken weer breder de-
len? Via de studiegroepen die er in twee varianten zijn. 
Namelijk een manier van zesmaal of vaker per jaar een middag bij elkaar te komen en verschil-
lende onderwerpen bij de kop te pakken. 
En de manier van de ‘Wandelende’ studiegroepen die steeds op een andere locatie bij elkaar 
komen, zesmaal van maart tot in oktober vanaf 11.00 uur. Tijdens deze dagen staan de ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal.  
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Er komt overigens een ochtendvariant bij; in Schagen N-H zullen twee dames, deelneemsters 
van de groep in Alkmaar, samen gastvrouw worden van een ochtendgroep zoals er al langer 
dus middaggroepen zijn. 
Zodra bekend is wanneer zij starten delen wij dat uiteraard. 
Wat betreft locaties en lezingen: ooit begonnen we met op maandelijkse basis een avond op 
de agenda te plaatsen. In het weekend waren dat de zaterdag- of zondagmiddag. 
Op het hoogtepunt (indertijd onder gezondverstandavonden.nl, wat overigens ook op een ge-
geven moment een Stichting was) mochten we zeker 90 locaties tellen, verdeeld over het land. 
In elke provincie en in de polders was minimaal één locatie dus hier en daar behoorlijk meer. 
Achteraf gezien zeggen we: helaas hebben we dit concept in het najaar van 2015 overgedra-
gen maar gedane zaken nemen geen keer en het loopt zoals het loopt. 
Mijn idee was toen om mijn volledige aandacht op de studiegroepen te richten en via Project7-
blad apart verder te gaan maar wel lopend naast de gezond verstand avonden. 
Want dat kon elkaar versterken en ons punt was dat wij het vele werk niet meer konden han-
delen. 
De voortzetting is uiteindelijk niet gelopen zoals wij dat graag hadden zien gebeuren en dan 
bedoelen we dat alles nog in harmonie zou draaien met wellicht de nodige veranderingen, 
maar nog steeds groots draaiend. 
Maar… dan zeggen we; los laten!  
Dat hebben we al lang gedaan maar het neemt niet weg dat we weer op een punt zijn aange-
land dat er iets moet gebeuren. 
We zijn dan ook meer dan blij dat afgelopen najaar het concept op ons pad kwam, 100% pas-
send bij Project7-blad waarmee we al velen blij mochten maken en waardoor Project7-blad 
nu ook stappen kan maken. 
Die stappen zijn projecten ondersteunen maar ook een Stichting vormen en we mogen ons al 
gelukkig prijzen met nu vijf bestuursleden. 
Wie onze nieuwsbrieven altijd leest zal de wenkbrauwen fronzen want al eerder konden we 
vermelden dat we rond waren met zeven personen. 
Soms komt er weer iets anders op iemand zijn of haar pad, krijgt hij of zij andere inzichten en 
wil hij of zij geen tijd steken in dergelijke bezigheden maar kiezen zij voor iets anders. 
En zolang er niets rond is kan dat gebeuren dus op een gegeven moment moesten we toch 
weer ‘op zoek’. 
 

De vijf personen die nu mee gaan doen, nu durf ik hen wel bekend te maken, 

😉 zijn: 
➢ Barbera Smit (bekend van GVL-locatie Sneek) 
➢ Anneke Fokkema (bekend van GVL-locatie Maastricht) 
➢ Jochem Hagoort (onze wildplukgids) 
➢ Cocky Nuchelmans (gastvrouw studiegroep Bergen op Zoom) 
➢ Dirk Janssens (enthousiast en partner van Cocky) 

 

Anneke Fokkema heeft al aangegeven de functie van penningmeester op zich te willen ne-
men. 
Wie o wie heeft zin en een drive om dit gezellige vijftal te gaan bijstaan? 
We zijn in principe nog op zoek naar een voorzitter/-ster en secretaris/-resse. 
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Zelf zal ik niet in het bestuur gaan deelnemen maar ik blijf wel verbonden en wil mij o.a. rich-
ten op de projecten die we via Project7-blad gaan ondersteunen. 
Deze projecten bezoeken, verslagjes maken, delen met jullie lezers van deze nieuwsbrief en 
ik wil mij nog meer richten op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
 
Regelmatig krijg ik vragen als… komen er geen boeken meer van je uit? 
Nu zijn er overigens vele boeken op de markt die gericht zijn op ‘wildplukken’, maar daar wil 
ik ook weer tijd voor vrijmaken. 
Boeken verdeeld in de seizoenen en de ‘Wekelijkse’ recepten onderverdeeld, met de foto’s 
zoals de gebruikte gewassen er op dat moment uitzien. 
En er zijn nog altijd gewassen waarvoor mij de tijd ontbreekt om deze eens te verwerken, 
puur omdat zij kortstondig te oogsten zijn in een bepaald jaargetij en ik het juist dan altijd 
wel heel druk lijk te hebben. 
Dus mijn wensenlijstje moet maar eens ingewilligd worden. 
Er zijn een aantal studiegroepen die onder mijn ‘verantwoording’ draaien, dus werk genoeg. 
We gaan nog lang niet achter de geraniums. 
 
Maar het is wel zaak dat we de taken gaan verdelen dus vandaar onze oproep naar nog twee 
personen. 
Mail mij als je interesse hebt. 
 
Gelukkig konden we recent de nieuwsbrieven uit handen geven. 
Barbera Smit zal niet alleen in het bestuur plaatsnemen maar heeft deze taak daarnaast op 
zich genomen. 
We beginnen dus enige vorderingen te maken en nu de laatste stappen nog om een voltallig 
zeventallig bestuur te vormen. 
Dan samen kennis maken en de taken verdelen, op naar de Notaris en we zijn rond. 
 

Voel je welkom! 😊 
En voel je ook welkom als je gastvrouw of gastheer van een studiegroep wil worden, de uit-
leg hoe dat werkt zenden we ook graag. 
Barbara gaat in het bestuur zich inzetten voor de lezingen, het kan zijn dat er vele andere 
mogelijkheden komen, ook dat gooien we op de schop, hoe alles draaide was goed in de af-
gelopen jaren maar vooruitgaan is vernieuwen en aanpassen, dus wie weet wat er allemaal 
uit gaat komen in de komende maanden. 
Project7-blad is, net als het zevenblad, niet uit te roeien, het duikt overal op en is superge-
zond! 
Zie Schoten, we duiken nu met een complete zevenbladtuin op, laat zevenblad daar nu ‘toe-
vallig’ ook echt in de kasteeltuin groeien! 
Toeval? Toeval bestaat niet, het valt je toe! 
 

Fijne zomer, wie op reis gaat goed uitkijken 😉 en genieten. 
Tot in augustus. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
Gaasterland, 18 juli 2018  
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Studiegroep Exmorra... het was weer een bijzondere 
middag afgelopen woensdagmiddag 4 juli... 

 
Gerrit Koning vulde de middag met zijn kennis, 
zienswijze en 'weten'... 
De aardstralen stonden centraal en we luister-
den allen geboeid, af en toe een persoonlijke 
noot toevoegend. 
 
Aardstralen hebben invloed op al het leven 
van planten tot dieren en van mensen tot... al-
les! 
 
Janny verraste ons met een tweetal heerlijk-
heden voor bij de koffie of thee, zelf nam ik 
een pan soep mee om de middag af te sluiten 
en ik kan niets anders zeggen dan wederom bij 
Exmorra terug te denken aan een sfeervolle 
gezellige en informatieve middag. 
 
Volgende keer op woensdag 19 september 
staat het 'Medicijnwiel' centraal en gaan we er 
eentje leggen, die gebruiken we en ruimen we 
weer op. 
 
www.project7-blad.nl  
 
Anneke 
 
 

  

http://www.project7-blad.nl/
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Donderdag 5 juli... 
Op stap geweest met de 'Wandelende' studiegroep 
Limburg op zes donderdagen, van maart tot in okto-
ber... 
 
We verzamelden te Ittervoort, vlakbij Thorn en Anita van der Spoel verraste ons deze dag met 
de prachtige wandeling in het gebied waar zij met ons op stap wilde. 
We begonnen met koffie of thee bij een broodjeszaak naast de kerk en daar behandelde Anita 
ook 'de plant van de dag', zij had gekozen voor het duizendblad. 
 

Het loopt zoals het loopt, dat bleek deze dag 
ook weer en tevens was dit het bewijs dat ie-
mand niet van tevoren een complete route 
gelopen hoeft te hebben voor we met de 
groep op stap gaan. 
 
We hebben genoten! 
Wat een soorten planten, om maar niet te 
spreken over de hoeveelheid waterkers 
waar we van genoten om naar te kijken, het 
meeste stond namelijk aan de andere kant 
van het water.  
 
De bloe-

men van de haagwinde werden als waterbekertjes ge-
bruikt, we zagen munt, die planten met die groene blaad-
jes ;-) en bij de waterpeper zeiden we... goed kauwen! :) 
 
We zagen zoveel soorten planten, te veel om te benoe-
men. 
We deelden kennis over 'van alles en nog wat' maar de blik 
bleef al wandelend op de 'wilde' groenten, kruiden en eet-
bare bloemen. 
We eindigden weer waar we waren begonnen maar... na-
tuurlijk wel met Limburgse vlaai.  :) 
 
De volgende keer op 6 september gaan we naar Sweikhui-
zen, wandelen langs de beek en bosrand.  
Verzamelen vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur, starten met 
koffie of thee en daarna genieten van alles wat we tegen-
komen. 
www.project7-blad.nl  
 
Anneke 
  

http://www.project7-blad.nl/
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Bessen uit het bos 

In de supermarkt zijn veel soorten fruit beschikbaar. Je kunt 

er onder andere appels, peren, mandarijnen kopen. Zo heb je 

ook een koelvak met allerlei versneden fruit als ananas en 

meloen. Wat er ook tussen staat is het bakje met mooie grote 

blauwe bessen.  

Deze blauwe bessen worden geteeld in kassen waar de 

omstandigheden kunstmatig toegepast worden. De smaak 

van deze bessen is wat waterig en ja ik vind het persoonlijk 

niet echt lekker. Veel mensen doen het daarom ook in de 

yoghurt om het wat op te fleuren.  

Een natuurlijke voorouder van deze blauwe bes is de bosbes. 

Deze bes is blauw van kleur en groeit als een klein struikje op 

zure bodems. Je kunt deze struikjes daarom onder andere op 

de Veluwe vinden. In juni zijn de bessen rijp om geplukt en 

gegeten te worden. Persoonlijk doe ik ze in de yoghurt om meer smaak te krijgen. Deze 

bosbessen hebben namelijk wel een lekker smaakje, lekker zoet en heel erg gezond. Volgens 

wildplukboeken is de bosbes een goed hulpmiddel bij het afvallen. De stoffen die in de bessen 

zitten zorgen voor afvoer van afvalstoffen.  

Wanneer je bosbessen gaat plukken in de natuur van de Veluwe moet je goed gekleed gaan. 
Daarmee bedoel ik een lange broek en dichte schoenen. Want er zitten teken in het lage gras, 
check daarbij als je thuis bent even voordat je gaat douchen je hele lichaam op teken. Goed 
zoeken want ze kunnen de ziekte van lyme overbrengen. 
 
Stop de bosbessen in je yoghurt of smoothie en geniet van je 

buit uit het bos!  

Jochem Hagoort 
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HPV – twijfels  
 
 
De verwarring over baarmoederhalskanker die 
de media in de laatste week van juni gecreëerd 
hebben over dit vaccin is zo groot, dat we de 
feiten maar eens op een rijtje hebben gezet. 
 
Het ‘probleem’: 
Baarmoederhalskanker komt niet voor bij 
meisjes van 12. Wat is eigenlijk het probleem? 
 
 
De ‘oplossing’: 
Wereldwijd worden meisjes van 12 jaar gevaccineerd met een vaccin dat zich nog in de testfase 
bevindt. Is het nodig? Is het gewenst? En vooral… is het veilig? 
 
Feiten en Vragen over de introductie – zijn we vergeten dat verschillende leden van de com-
missie die besloot dat het vaccin toegelaten moest worden aan het Rijksvaccinatieprogramma 
banden hadden met de farmaceutische industrie? 
 
Feiten en Vragen over de effectiviteit – In de praktijk is tot op de dag van vandaag niet bewe-
zen dat het vaccin baarmoederhalskanker kan voorkomen! 
 
Feiten en Vragen over de veiligheid – Het aantal artikelen en YouTube op het internet dat ons 
tracht te waarschuwen over de gevaren van dit vaccin lopen in de duizenden. Die wetenschap-
pers en artsen doen dat voor hun lol? En al die meisjes verzinnen maar wat??? De media laten 
het afweten, geen wonder dat we onze toevlucht zoeken tot het internet om zo de informatie 
te verspreiden. 
 
Feiten en Vragen over de noodzaak – waarom horen we niets meer over het uitstrijkje? Doel-
treffend en veilig! Als meisjes vanaf 30 jaar deelnemen aan dit screeningsprogramma, kunnen 
‘onrustige cellen’ in een vroeg stadium opgespoord, en heel goed behandeld worden. 
 
Lees de informatie en deel de link van de HPV-pagina in uw netwerk: 
 https://stichtingvaccinvrij.nl/hpv-vaccin/ 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
https://stichtingvaccinvrij.nl 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:  
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

 
  

https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Keerpunten in bewustzijn 
Door Aad Orgelist, spreker voor de Gezond Verstand Locaties 

 
Mijn derde boek “Keerpunten in bewustwording” is re-

centelijk uitgegeven door Magister uitgeverij. Keerpunten 

in bewustwording is voor eenieder bedoeld die niet alles 

voor zoete koek wil slikken en reikt denkrichtingen aan 

voor een humane maatschappij, maar geeft ook de lots-

bestemming van de mens aan.  

Een groot aantal thema’s passeren de revue, waaronder:  

• keerpunten in de geschiedenis die van invloed zijn 

geweest op de huidige westerse maatschappij,  

• het functioneren van onze democratie,  

• de oorzaken van ziekzijn,  

• religie, spiritualiteit, orgaandonatie en het leven 

na de dood.   

Bewustzijnsveranderingen verlopen soms heel onge-

merkt, maar vaak gaat zo’n verandering gepaard met een 

grote schok. Vrijwel altijd gaat daaraan een heftige emo-

tionele gebeurtenis vooraf, zoals ziekte, ongeval, overlij-

den of echtscheiding.  

Ook materiële zaken hebben de nodige impact, bijvoorbeeld door van de één op de andere 

dag zonder werk te komen, de hypotheek niet meer kunnen betalen of angst voor wat de 

toekomst brengen zal.  

Vanuit rouwverwerking is het belangrijk om verdriet niet weg te duwen, maar juist te omar-

men en al die gevoelens bewust te ondergaan. Wegzakken in overmatige gevoelens van ver-

driet en angst trekt uiteindelijk het negatieve aan, waardoor men steeds dieper wegzakt in 

een poel van ellende. Pas op het moment dat je terugkijkt op zo’n periode waarin je een trau-

matische ervaring een plaats in je leven hebt kunnen geven, ontdek je dat je gedachtepatroon 

is veranderd en dat je handelen niet meer volgens de oorspronkelijke patronen plaatsvindt. 

Je ervaart dat leed niet bedoeld is om je te laten lijden, hoewel het in eerste instantie wel zo 

voelt, maar veel meer om je wakker te schudden en met een breder perspectief naar je zelf 

en de omgeving te kijken. Dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven, waarin wereld-

lijke zaken en geestelijke ervaringen vervlochten zijn.  

Ruim 7 jaar geleden overleed mijn jongste dochter op 27-jarige leeftijd. Dit is een traumatische 

ervaring geweest en het gemis is groot, maar het spirituele inzicht dat mijn gezin en ik daar-

voor in de plaats hebben gekregen verzacht de pijn van het verdriet.  

Onze dochter manifesteerde zich als entiteit en heeft op wonderlijke manieren kenbaar ge-

maakt dat de dood niet bestaat, dat het verder gaat in een onstoffelijk leven in een andere 

dimensie. Opvallend is dat veel oude geschriften en de kennis van enkele grote mediums op-

merkelijk veel overeenkomsten vertonen over het leven na de dood. Ook die kennis heb ik als 

leidraad gebruikt voor dit boek. 
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Leven op reis (18) 
Door Cynthia van Asten 
 
We zijn alweer een hele maand in Zuid-Frankrijk. Het appartement op de camping in Nébias is 
ons zo goed bevallen dat we hem nu voor een jaar gehuurd hebben. Dat heeft als grote voor-
deel dat we niet voortdurend onze spullen eruit hoeven te halen als we weer naar Nederland 
gaan en als we terugkomen het weer helemaal opnieuw moeten inrichten. Sterker nog; we 
kunnen het nu echt als ons huis inrichten! En dat is precies wat we de afgelopen weken heb-
ben gedaan. 
We hebben de oude kelder, die dienst deed als opslag, helemaal leeggehaald en genieten nu 
weer van al onze eigen spullen. Heerlijk om weer op onze eigen bank te zitten met mijn voeten 
op onze eigen houten salontafel. Echt genieten is dat! 
We hebben dus weer een huis! En dat geeft een heel prettig gevoel na anderhalf jaar rond-
trekken! 
 

Groentetuin 
De camping waar we nu wonen is officieel geen camping, maar een Aire Naturelle. Dat wil 
zeggen dat je meer in de natuur verblijft, dan op een goed verzorgde camping. De eigenaren 
laten de natuur zoveel mogelijk op z’n eigen beloop en dat is goed te merken. Zo wordt het 
gras alleen in het hoogseizoen gemaaid en in het voorjaar mogen de paarden van de buurman 
er grazen. Toen we aankwamen was het gras zo hoog dat Lindsay erin verdween. Ergens tus-
sen dat metershoge gras, lag mijn opgezette groentetuintje. Het weer was erg koud en nat 
toen wij in Nederland waren, dus ik verwachtte er al niet veel van. En inderdaad; alleen de 
aardappels bleken de zware omstandigheden te hebben overleefd.  
Zelfs de snijbiet en de radijsjes zijn niet eens opgekomen, en die kunnen toch heel wat heb-
ben…. Later sprak ik de paardenboer en ook hij vertelde dat alles wat hij gezaaid had, niet was 
opgekomen. Alleen het meerjarige spul was sterk genoeg om te groeien. Wel jammer. De 
groentetuin heeft de vorm van een labyrint en in het midden had ik een bloementuin inge-
zaaid. In de bakken er omheen stonden de kleine tomatenplantjes, dan sla en de rest van de 
groenten. Ik had alles ingebed in stro, in de hoop dat het gras dan niet zou groeien, maar dat 
heeft zich niet voor de gek laten houden. Dus ook in de groentetuin staat het gras hoger dan 
een meter en dat heeft alle kleine plantjes en ontkiemende zaadjes overwoekerd.  
 
Jammer voor de camping eigenaar, die zich-
zelf een derde deel van de oogst had toebe-
deeld en voor de vrijwilligers die de rest 
hadden mogen hebben. Wij zijn er namelijk 
in de zomer niet en ik had het dus voor hen 
opgezet.  
Met een beetje weemoed denk ik terug aan 
mijn tuintje op de camping in Nederland. 
Die heb ik prachtig achtergelaten: de fram-
bozen en aardbeien stonden al groen te 
pronken en de spinazie stond er vitaal bij. Ik 
denk dat de vogels er flink van genoten heb-
ben…. Hmmm, reizen heeft ook zijn minder  
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 leuke kanten als je van tuinieren en de opbrengst ervan houdt….  
 

Paarden 
De paardenboer heeft twee van zijn paarden in het veld van de groentetuin losgelaten en in 
twee weken hadden die het meeste gras wel plat. Wat kunnen die dieren eten zeg! Ze zijn 
tonnetje rond en intens gelukkig! Op het terrein van de camping zelf lopen 7 witte paarden 
rond, ook heerlijk gevuld en heel vriendelijk. Als je buiten komt, word je begroet met gehinnik 
en komen ze allemaal aangesloft voor een knuffeltje.  
Nu het eindelijk wel lekker weer is geworden, worden de paarden belaagd door ontelbare 

vliegen en staan ze het grootste deel van de 
dag kop aan kont, zodat de staart van het 
ene paard de vliegen bij het buurpaard weg 
mept. Pas rond de schemer worden ze echt 
actief en struinen het hele terrein af op zoek 
naar eten. Ze blijken ook goede snoeiers te 
zijn: alle overhangende struiken worden 
vanzelf kaalgevreten… Ik vind het wel een 
mooie manier van terrein beheer: geen we-
kelijks terugkerend maairitueel met stank en 
lawaaioverlast, maar natuurlijke paarden-
geur en nog gratis bemesting ook! Je moet 
alleen wel je dierbare struiken en fruitbo-
men beschermen, want een paard lust bijna 
alles! 

 

Olie 
Wat de paarden gelukkig laten staan, is voor ons weer erg eetbaar: brandnetels, groot kaas-
jeskruid en Sint Janskruid. Om de dag lopen we even een rondje en plukken de open bloempjes 
van het Sint Janskruid. Dat laten we drogen en vlak voor we weggaan doe ik dat in een glazen 
pot met olijfolie en laat het de hele zomer in de zon staan. Hopelijk wacht ons een heerlijk 
geurende olie als we in september terugkomen! 
Een andere olie die al een paar weken staat te trekken is van de 
aloë vera. Op de markt heb ik een biologisch aloë vera blad ge-
kocht en deze in kleine stukjes gesneden. Een klein deel heb ik in 
de kokosolie gedaan als ondersteunende zonnebrand- en af-
tersunolie. Het grootste deel zit in een glazen pot met olijfolie. 
Deze mag niet in de volle zon, dus moet ik hem laten trekken waar 
ik bij ben. De pot is afgedekt met een gaasje, want voor deze olie 
is het belangrijk dat het vocht kan ontsnappen. ’s Avonds breng 
ik hem naar binnen, zodat ie niet te veel afkoelt. 
Met de andere oliën hoef ik niet zo voorzichtig te doen. Uit Por-
tugal heb ik nog wat takken gedroogde eucalyptusblaadjes han-
gen en volgende week ga ik wilde rozemarijn en tijmblaadjes 
plukken. Die kunnen gewoon de hele zomer in een glazen pot met 
olie in de zon staan. Hoe langer, hoe sterker de olie. De hele win-
ter lang heb je er veel plezier van. 
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Duizendblad 
Gelukkig hadden we in Nederland al veel kruiden voor de 
thee gedroogd, want die kan ik in dit gebied, aan de voet van 
de Pyreneeën niet goed vinden. Duizendblad staat hier wel 
veel en dat hangt nu te drogen. We kunnen dit gebruiken bij 
wondverzorging en dat hebben we wel nodig met een 
hondje dat zich om de haverklap in de nesten werkt!  
Onze Shiva is een ex-asiel hondje uit Malaga, Spanje. Hij 
heeft jaren in dat asiel geleefd en hoewel de verzorgers hun 
uiterste best doen voor de hondjes, echt gelukkig zijn ze 
daar niet. Shiva heeft al vrij snel besloten om alles wat hij in 
zijn leven gemist heeft, nu dubbel en dwars terug te gaan 
beleven. Hij is nu zeven jaar bij ons en leeft (net als wij) zijn 
droom. We hebben op veel plekken gewoond waar hij de 
vrijheid kreeg om te doen wat hij wilde. Daarbij is hij al eens 
een everzwijn tegen gekomen, wat hem een buikwond en 
een afgesneden beenspier opleverde; hij mist de punt van 
zijn staart, meerdere tanden en zijn huid vertoont sporen 
van veel renpartijen dwars door de wilde bossen.  

Shiva als Lindsay’s grote vriend 
 
Meestal blijft hij redelijk bij ons in de buurt als we hem uitlaten, maar als hij een spoor ruikt, 
gaat hij toch altijd even op verkenning uit.. ☺ Zo ontmoette hij laatst een vos. Al keffend ren-
den ze achter elkaar aan en na een tijdje kwam Shiva terug met een nogal ontveld oor. Hij had 
weer eens in de bramen vastgezeten. Dit zijn we ondertussen van hem gewend en geduldig 
pakken we een bak water en deppen zijn oor voorzichtig schoon. (De laatste keer dat we dat 
deden, woonden we in Portugal. Shiva had kennis gemaakt met een buurkat en het bloed 
stroomde uit zijn oren. Nadat we hem hadden schoongemaakt, schudde hij zich blij uit en 
vertoonde de prachtige witte buitenmuur een prachtig rood stippeltjespatroon, behalve op 
de plek waar Christel stond…. Zo hebben we leuke herinneringen aan de vele huizen waar we 
in gewoond hebben…). Maar goed; zijn oor bleef bloeden en toen ben ik op internet gaan 
zoeken naar een oorverband bij honden. Lang leve internet. Het scheelt weer een dierenarts-
bezoek, met een bloedende hond in de hete auto.  

Op het moment dat we het verband omlegden 
riep Christel uit dat we er duizendblad op moes-
ten leggen, maar dan wel de gedroogde variant. 
Die hadden we dus nog niet en we hebben er ca-
lendulazalf op gedaan, ook om ervoor te zorgen 
dat het gaasje niet vastplakt aan de korst. Twee 
lange dagen het spel spelen dat Shiva niet het 
verband eraf mocht krabben en toen zat er een 
prachtige korst op zijn wond. Nu kan hij er weer 
trots een litteken bij tellen. Wat leeft dat hondje 
maximaal zeg! Hij is super enthousiast en intens 
gelukkig.  En ik weet weer waar we duizendblad 
voor moeten drogen! 

Duizendblad en smal weegbree groeien samen  
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Thuisonderwijs 
Lindsay is lekker in het onderzoeken en ervaren bezig qua thuisonderwijs. Een project om vo-
gelwaterbakjes te maken is vreselijk mislukt. Domweg omdat ze de juiste ingrediënten niet 
hadden, zoals het juiste zand en cement. Ze schrijft er heel leuk over in de junior editie van 
deze nieuwsbrief. Ondertussen hebben we wel alles in huis en ik wacht af tot ze er weer aan 
begint. Vaak heeft ze nog een duwtje nodig, maar dan gaat ze er enthousiast mee aan de gang. 
Zo is ze ook nog steeds heerlijk aan het koken (al wil ze nog niets met vuur te maken hebben). 
De voorbereidingen en de salades zijn heerlijk! Ook heeft ze een biosfeer gemaakt, waarin ze 
op verschillende voedingsbodems zaadjes laat opkomen. Uit zichzelf is ze daarna een vijver 
gaan maken, en hoe wonderlijk is de natuur dan… er leven nu al vele kleine beestjes in! Trouw 
haalt ze iedere morgen de motjes uit de vijver die er in de loop van de nacht in zijn gevallen. 
Ze zet ze heel voorzichtig op haar hand en blaast ze zachtjes droog. Dan houdt ze ze even in 
de zon en dankbaar vliegen de beestjes weg. Het gebeurt vaak dat een motje daarna bij haar 
terugkomt en een tijdje op haar gaat zitten. Is dat dankbaarheid? Het is in ieder geval heel 
mooi en Lindsay wordt er heel blij van! 
 

Leuke ontmoetingen 
Langzaamaan komen er gasten op de camping. De meesten komen voor hun rust en die zien 
we nauwelijks. Maar soms zijn er ook gasten die wel contact zoeken en dat vinden we op zijn 
tijd erg leuk. Zo is er een spirituele groep neergestreken, voornamelijk bestaand uit Russen en 
Oekraïners.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
20 

Zij bezoeken (in prachtig middeleeuws kostuum) in een 
week zo veel mogelijk bijzondere Katharenplekken, soms 
wel drie per dag en ’s avonds zingen ze hun culturele lie-
deren. Wij worden op een avond uitgenodigd en we wisse-
len al zingend onze culturen uit. Wij zingen vooral liedjes 
die we nog kennen van de Vrije School en wat Sanskriet 
mantra’s. De volgende dag is midzomerdag en we worden 
uitgenodigd mee te gaan naar Montsegur om daar een me-
ditatie te houden. Om 12.07 uur staat de zon exact uitge-
lijnd met de Centrale Zon en dat is een mooi moment om 
een visie voor de toekomst vast te houden. Bijzonder detail 
is dat de berg Montsegur precies 1207 meter hoog is! Ook 
was het bijzonder dat er op het moment van meditatie pre-
cies 21 mensen in de cirkel stonden. En dat op de 21ste! Het 
was een mooi moment op die mystieke berg van de Katha-
ren, waar zoveel gebeurd is. 
 

Labyrint 
    Montsegur 
 
 
 
In de bossen van Nébias ligt een natuurlijk Labyrint. 
Alleen te voet bereikbaar en verdwalen is gegaran-
deerd! Uiteraard bezoeken we dit Labyrint weer en 
genieten van de bijzondere feeërieke energie.  
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Onderweg zien we een poepende hazelworm. 
Nu weet ik eindelijk hoe die rare drolvormige 
hoopjes op de grond ontstaan! Gezien de 
hoeveelheden ontlasting moet hier een 
enorm aantal hazelwormen wonen… Hazel-
wormen lijken op slangen, maar ze zijn het 
niet. Ze hebben een heel rustige energie, 
schieten ook niet onder je voeten weg zoals 
slangen dat doen. Verder is het onderscheid 
vrij moeilijk te maken. 
 
 
 
De rest van ons verblijf in Frankrijk is gevuld 
met thuisonderwijs, werk en kaartensets in de 
ochtend, afkoelen in zwembad en strand in de 
middag en het bezoeken van kastelen en oude 
vrienden in de avond. De zomer is nu echt 
doorgebroken, waardoor het dagritme zich 
aanpast aan de warmte. Heerlijk! Bijna jam-
mer om weer terug te moeten naar Neder-
land, maar daar wachten een paar grote zo-
merprojecten voor Ivar. Ook daar dus weer 
werken en genieten, maar dan op zijn Neder-
lands.. ☺ 
 
Geniet van je zomer en tot volgende maand, 
Cynthia      Een van de vele kastelen/ ruïnes 

 
 

 

 

 

 

 

Het plukken van lindebloesem voor de thee 
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Een kat met negen levens, bermbeheer en wisselvallig 
weer. 
 
Onze kat Canard, die zo heet omdat hij van een boerderij komt waar ze eenden kweken, kreeg 
in januari een controle, omdat hij erg mager was en al 17 jaar.  Al jaren was hij niet meer bij 
de veearts is geweest, omdat hij niet meer meegaat op reis en dus niet de verplichte Rabiës 
injectie hoeft te hebben. 
Een bloed- en urineanalyse gaven aan dat zijn aderen achteruitgaan en dus kreeg ik een me-
dicijn mee. Ik ben me gaan verdiepen in natuurlijke en homeopathische middelen, maar ben 
geen arts en de homeopathische dierenartsen zijn hier met een kaarsje te zoeken. Er zijn ge-
weldige series en heel veel informatie bij dierenartsen uit America over rauw voedsel versus 
“brokjes” en de CD’s en het boekje the truth about pet cancer met als host Ty Bollinger. Mijn 
voornaamste leerpunt uit deze serie is dat antilichamen door een bloeddiagnose kunnen wor-
den vastgesteld, zodat onnodig vaccineren overbodig wordt en vaccinatie alleen plaatsvindt 
tegen de meest levensbedreigende ziektes, waarbij de analyses aan kunnen geven of je nog 
resistent bent.  Helaas hebben weinig artsen hier erover gehoord, en zijn starre regels zoals 
de Rabiës inenting in Frankrijk moeilijk te doorbreken.  
Mijn ervaring met de “alternatieve” dierenarts bij Pau, vond ik minder geslaagd. We besloten 
om Orion tegen Rabiës te laten inenten, omdat we van plan zijn met Orion naar Spanje te 
gaan. De arts werd aanbevolen door een alternatieve kliniek, die huisdieren behandelen met 
heupproblemen, maar geen enkele medewerker daar heeft een medische opleiding gehad, 
wat ik wel het andere uiterste vind. De chakra reading die bij Orion liet doen was overigens 
erg interessant. 
Kortom inenting door dr. X, die vond dat hij meteen ook een röntgenfoto moest maken van 
de heupgewrichten van Orion, wat ik bij vier maanden te prematuur vind. Wie het weet mag 
het zeggen…. 

Canard werd opeens wel erg mager, ik 
maakte zaterdag een afspraak met de die-
renarts voor maandagmiddag. Hij at niet 
meer en ging onder de struiken liggen, ik 
zette water en eten bij hem neer en ging re-
gelmatig bij hem kijken.  
 
Rond drie uur kwam hij naar huis lopen en 
bloedde uit een grote wond onder zijn 
schouder.  Ik heb geen kattenmand dus heb 
ik hem in handdoeken gewikkeld en op 
handdoeken in mijn boodschappenmandje 
gedaan, wel een hals riempje met een kort 
lijntje om. Hij wilde blijkbaar niet mee, want 

hij ontsnapte. Ik kon hem vangen en gaf hem aan Piet zodat ik me goed kon installeren in de 
auto, hij sprong ook uit de handen van Piet, maar kregen hem toch uiteindelijk in de mand. 
De dierenarts adviseerde om hem te hydrateren via een infuus en bloed af te nemen voor 
controle (wat wel een licht narcose inhoudt), zodat we een beslissing konden nemen voor een 
eventuele vervolgbehandeling. 
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‘s Avonds gebeld; hij had een heel groot abces dat op zijn spieren drukte, maar dat weggehaald 
kon worden en de aderen waren nog goed genoeg.  
De volgende ochtend gebeld, operatie was geslaagd, maar ze wilden hem nog een dag aan het 
infuus houden. 
Kortom: hij eet matig, maar is vandaag alweer naar buiten gegaan, om z’n behoefte te doen, 
wat bij een echte buitenkat hoort, en we hopen dat hij nog een mooie zomer mag meemaken. 
 
Het weer is heel onregelmatig soms is het heel 
heet 33 graden, of opeens enorme buien 
waarbij vorige week behoorlijke hagelstenen 
de Catalpa van zijn bloemen beroofd heeft en 
er nog maar weinig pruimen voor ons overge-
bleven zijn.  
 
Gelukkig zijn de bananen wel blijven hangen, 
alhoewel we ze tot nu toe niet hebben kunnen 
eten. 
 

Vorig jaar hebben we in een gesprek met onze 
burgemeester gevraagd om onze bermen heel 
vroeg te maaien, wat inderdaad in februari ge-
beurd is, zodat we zelf het beheer kunnen doen 
en van de fraaie wilde planten die nu inderdaad 
overal opkomen kunnen genieten. Mijn favoriet 
is de wilde witte bijen orchidee, dit jaar waren 
er maar drie, maar ik hoop dat ze goed uit-
zaaien. 
. 
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En hier het St Janskruid, Hypericum perforatum L., dat niet alleen in de bermen voorkomt, 
maar ook overal in onze boomgaard staat. Een vriendin, die gisteren langskwam vroeg of ze 
de zaden mocht hebben, om olie van te maken. 
Natuurlijk, er staan zoveel geneeskrachten kruiden in de tijd, het wordt tijd om ze te inventa-
riseren.  
 
 Vorige week vroeg de zoon van vrienden van ons, of ik wist waar je hibiscus kon kopen. Die 
hebben we zelf in de tuin staan en ik gebruik de bloemen graag in gerechten en heb ze zelfs 
weleens gedroogd voor hibiscus thee.  
En onze droger, nog uit de tijd van rauw voedsel eten, die droogt tot 40 graden kwam nu goed 
van pas. 
Maar omdat het om zijn gezondheid ging ben ik gaan snuffelen op internet en dan valt het pas 
op hoe slecht de informatie vaak is.  
Van alle bloemen van de hibiscus zijn eetbaar tot waarschuwingen dat je ze niet moet eten. Ik 
kan me voorstellen dat je de hibiscus die als Chinese roos in veel tuincentra wordt aangebo-
den, waarbij niet duidelijk staat dat hij biologisch gekweekt wordt en eetbaar is, niet consu-
meert. 
Echter een vrouw die het wel hoort te weten en die met heel veel kruiden op markten staat, 
gaf mij de informatie dat alleen de hibiscus Kar Karder, die zij verkocht geschikt was om thee 
van te maken. Ze was wel zo wijs dat ze vroeg wat de klacht was, waarop ze meedeelde dat je 
voor infectie aan urinewegen naar de dokter moet.  
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Onze hibiscus is de Hibiscus rosa sinensis, die temperaturen onder de 12 graden niet goed 
verdraagt 

 
Ik zal het overzicht dat ik aan het maken ben 
een volgende keer publiceren 
 

 
 
 
 
 
 
Kitty de Bruin  
Email : kittydebruin64@gmail.com  

Site : www.entransition.fr  
Site : www.salies-de-bearn.entransition.fr  
FB: https://www.facebook.com/kitty.de-
bruin.5 
 
 
 
 
 
 
 
Een mooie zomer toegewenst, en deze uitgelo-
pen “eeuwige “preien staan ook in een vaas de-
coratief. 
 
 

  

mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.entransition.fr/
http://www.salies-de-bearn.entransition.fr/
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Dualiteit 
 
Hoi lieve mensen 
 
Iederéén wil geaccepteerd worden om wie hij is. 
Er werd mij voorgehouden dat als ik mijzelf al niet accepteer hoe kan ik dan verwachten dat 
een ander dat wel doet? 
Maar wat als wie ik ben erg afwijkt van datgene wat het meeste voorkomt? 
Waardoor ik steeds gecorrigeerd word omdat mensen willen dat ik aan de norm in mijn om-
geving voldoe.  
Dan wordt zelfacceptatie toch meer een innerlijke strijd. Ik was werkelijk gaan geloven dat ik 
minderwaardig en onbelangrijk ben. 
Geleerd om mij te moeten schamen wanneer ik, voor mij, goede keuzes maakte vanuit mijn 
hart. 
En dat zelfs als niemand het weet, ik er later voor gestraft zal worden! 
Ik ben dus zondig, dan is het niet zo vreemd dat ik mijn zelf afkeur en geluk buiten mijzelf 
probeer te zoeken. 
Overigens als ik naar buiten staar en de snelweg zie lijkt het dat het voor niemand een optie 
is om thuis te blijven en iedereen de druk voelt, zouden zij ook allemaal gedreven zoekende 
zijn zodat ze later gelukkig mogen zijn? 
Doordat het beeld dat anderen van mij hebben bepalend is voor de waardering en de steun 
die ik krijg maakte ik mij onzichtbaar en raakte zo ook mijzelf kwijt. 
En zonder mijn zelf is het wel heel eenzaam en onveilig in deze wereld. 
Veel veiliger is het om het geluk te laten overschaduwen, om deemoedig gebukt te gaan over-
peinzend hoe zwaar de straf later wel zal zijn. 
En leren vreugde te vinden in een droefgeestige melancholie.  
 

 
 
Daarom kreeg ik adviezen om mindfulness te gaan 
doen een aandacht training om in het hier en nu te 
blijven.  
Een hele stap als je overtuiging is dat het gelijk staat 
aan kiezen voor kort geluk en dus lange pijn bete-
kend. 
Maar ik ging ervaren zonder het verder denken. En-
kel mijn buikbrein gebruiken zonder bijsturing van 
uit het hoofd.  
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En zo gingen mijn kipjes als mijn voorbeeld dienen hoe ik in het nu kan leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In mijn uitvoering van mindfulness vind ik het een beetje lijken op hoe ik enkel zijn was voor 
ik op aarde kwam.  En dat is heerlijk om weer even op adem te komen. 
Maar ik kwam naar de aarde voor de dualiteit, om de ritmes van dag en nacht en de jaarritmes 
te ervaren. Door in het nu te blijven leer ik geen levenslessen 
Voor een tijdslijn moet ik wat gebeurd is verbinden met wat ik verwacht; pas dan kan ik mijzelf 
plaatsen in het heden. 
En mij zo in de samenhang van het groter geheel zien en mijzelf bezien in relatie tot anderen.  
 
Met een bakkie koffie eerst de dag overzien, lijkt zo gek nog niet als ik dat vergelijk met dagen 
dat ik mij ondoordacht, blindelings zo “in de strijd werp”. 
En ‘s avonds overdenken en proberen te leren van mijn fouten is niet altijd leuk natuurlijk 
maar ik leef dan wel.  
Leren om in het stabiele midden van de dualiteit te blijven, te Leren om in het heden te blijven 
zonder het verleden en de toekomst te wissen is vaak pijnlijk maar vind ik waardevol. 
Maar ik leef tenslotte (in het) nu en wil het daarom nu gelijk goed hebben zodat ik toch ook 
“lekker” blijf voelen wat er nu is, zonder oordeel, liefdevol schouwend om op die manier, in 
het gouden midden, tussen hemel en aarde precies weer in mijn lichaam aan te komen. 
  

Ach ja lieve mensen 
Ik probeer kluwen gedachtenkronkels uit te pluizen, maar 
dan worden het hersenspinsels. 
Zonder al te verward of langdradig te zijn probeer ik daar 
samenhang in aan te brengen door het op te schrijven. 
Ik zit dan niet meer in de knoop maar er zitten vaak nog wel 
wat steekjes los….   
Soms word ik daarom strak aangelijnd of juist aan het lijntje 
gehouden en gaan ze er van uit dat ik ze wel volg. 
 
Maar door die losse eindjes lukt mij dat niet, tegenwoordig 
knip ik alle koorden door als het mijn tegenkrachten zijn. 

En maak weer verbinding… 
 
Liefs Arie 
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Donderdagmiddag 12 juli het Wad bezocht met de 
studiegroep uit Winsum... 
Donderdagmiddag 13 september weer een mooie in-
vulling van de middag... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Winsum, een klein maar lieflijk plaatsje boven de stad Groningen, is de thuisbasis voor de 
groep die zesmaal per jaar een donderdagmiddag bij elkaar komt op de mooie locatie Klei-
kracht, biologische melkveehouderij en kaasmakerij. 
Jolanda Roggeveld is de gastvrouw en ik ben altijd aanwezig, tevens aanspreekpunt en de per-
soon bij wie je jezelf kunt aanmelden als je komen wilt, en initiatiefneemster van deze groepen 
via Project7-blad. 
We hadden het plan opgevat in juli zeker weer naar het Wad te gaan en na afloop samen te 
kokkerellen. 
 
Weer naar het Wad stamt al uit de tijd voordat we een studiegroep gingen starten op deze 
locatie want Jolanda is al jaren bekend met onze activiteiten en vanaf 2011 organiseren we 
samen op gezette tijden al verschillende leuke 'dingen'. 
Vorig jaar gingen de studiegroep ook richting de zilte planten en dit jaar bedachten we hier 
maar een traditie van te maken in juli. 
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We verzamelden in de prachtige, net opge-
knapte, winkel in de boerderij in Winsum waar 
we genoten van de koffie of thee met heerlijke 
lekkernijen verzorgd door Elly en Rina. 
 
Daarna reden we met een auto en volgeladen 
busje naar het Wad bij Westernieland. 
We klommen over de hekken, genoten van het 
prachtige weer, het zeekraal, het schorren-
kruid en andere vegetatie. 
 
Wel viel het ons op dat de kwelders niet zo rijk 
bezaaid waren met mooie gewassen als andere 
jaren; dit zal zeker een gevolg zijn van de aan-
houdende droogte. 

Maar toch was het evengoed genieten! 
We plukten netjes met mesjes of schaartjes enkele gewassen om later in Winsum teruggeko-
men te verwerken in de maaltijd. 
 
De heksenketel lieten we in de auto want het leek ons niet verstandig deze op te porren met 
de droogte en wind. Bovendien wisten we dan ook zeker dat we meer tijd nodig hadden dus 
het werd soep koken op de mooie kookplaat bij Jolanda in de keuken. 
 

Roomboter met zeekraal, soep met bekende groenten en 
aangevuld met zilte groenten, roerei met zeekraal en ge-
wone zoutmelde, meegenomen speltbrood, wie deed ons 
wat? 
 

Niemand! 😊 
 
We genoten van de 
middag, van elkaar, 
van het samen eten 
en we mochten een 

nieuwe dame begroeten en twee dames bekend met 
een aantal andere studiegroepen. 
 
De volgende keer valt op donderdagmiddag 13 septem-
ber. 
Dan staat het maken van een natuurlijke taart op de agenda, daarna gaan we naar Abelstok, 
genieten van de boomgaard in beginnende herfstsfeer en bij terugkomst in Winsum zal het 
genieten worden van koffie of thee met de taart die dan opgestijfd is. 
Wie weet wat we in Abelstok kunnen scoren. 
Dat belooft weer een heerlijke middag te worden want in mei hebben we ook Abelstok be-
zocht en we komen daar graag weer terug. 
 
Anneke  
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Schoten, een bijzondere middag, 22 september 

volgeboekt maar… een nieuwe datum volgt… 

Vanaf juni 2011 organiseerden we viermaal per jaar een zaterdagmiddag in het kas-
teel van Schoten, een half uurtje onder Breda. 
 

December 2017 zijn we daarmee ge-
stopt met toen wel de belofte te bekij-
ken of we eens per jaar een middag op 
de agenda konden plaatsen. 
Daar zijn een aantal personen nu mee 
bezig om dat te organiseren maar we 
bedachten de Ridderzaal in het kasteel 
te gaan gebruiken voor de lezing over 
een passief inkomen waar we al enige 
maanden behoorlijk mee aan de weg 
timmeren met locatiehouders, voor-
malig locatiehouders, deelnemers van 

studiegroepen en andere belangstellenden. 
Het is werkelijk mooi om met elkaar te ervaren wat er allemaal door in beweging is gekomen. 
Recent hebben we, op zaterdag 30 juni, een mooie middag beleefd in Hurwenen met een 
groep van 100 personen die allemaal al meedoen en nog lang niet iedereen was aanwezig. 
De zaal in het Kasteel van Schoten kregen we in de afgelopen jaren echt niet vol. 
Maar nu kunnen we meedelen dat de zaal op 22 september met 120 stoelen compleet volge-
boekt is. 
Dat is nog eens wat anders dan we in de afgelopen jaren mochten meemaken. 
We komen eerdaags met een nieuwe datum. 
Onderstaande mail kreeg iedereen die in de afgelopen jaren een keer of vaker aanwezig waren 
geweest in hun mailbox. 
Hoezo succesvol? 

Maar nogmaals: er komt weer een datum… 😊 
  
SCHOTEN, 22 september 2018 

  

Beste lezer/lezeres, 
  
Je was gewend om via Project 7-blad/Gezond 
Verstand Lezingen vier keer per jaar een lezing 
bij te wonen in het Kasteel van Schoten. 
  
Er wordt hard gewerkt om in NOVEMBER 2018 
weer een GVL-lezing te organiseren. 
  
Intussen hebben we een tussentijdse lezing inge-
last, en wel op 22 SEPTEMBER 2018.  
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 Velen zijn op de hoogte van allerlei pogingen, wereldwijd, om te komen tot een Universeel 
Basis Inkomen (UBI). Wereldwijd zijn er ‘experimenten’ uitgevoerd, velen met een positieve 
uitkomst. 
Velen weten ook, dat men al zo’n vijftig jaar bezig is om dit te bereiken en dat dit vaak dwars 
wordt gezeten door overheidsregels. 
  
Inmiddels is er een particulier initiatief ontstaan om te komen tot een passief inkomen. Hier-
over kun jij je tijdens deze lezing laten informeren.  
De Ridderzaal van het kasteel kan ongeveer 120 personen herbergen; er zijn tot nu toe al rond 
de honderd aanmeldingen.  
Geef je dus bij interesse snel op want vol = vol! 
  
Aanmelden is verplicht.  
Je kunt je opgeven bij Anneke Bleeker (Project 7-blad/Gezond Verstand Lezingen): 
Anneke@project7-blad.nl 
  
Zie ook: Een ‘ongoing’ inkomen, hoe werkt dat? 
En… hoe verhoudt zich dat met Project 7-blad? 
http://www.project7-blad.nl/page59.html 
  
De inkom voor deze lezing is GRATIS! 
Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur! 
  
Wij zorgen voor water met een smaakje. Voor koffie/thee dien je zelf te zorgen. 
  
Graag tot 22 september 
(Deze datum is dus volgeboekt, andere datum volgt, zie op de site als je belangstelling hebt) 
  
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl 
 

 

Boekentip 
  
Een 'MUST-READ' door Janneke Monshouwer  
Winston Churchill: ‘In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd 
begeleid hoort te worden door een bodyguard van leugens’. Laten wij 
ons ophitsen tot haat en oorlog? Wat is de bedoeling van het waanzinnig 
Amerikaans militair budget van 700 miljard dollar voor 2018 (China: 150 
miljard, Rusland: 70 miljard)? Laten we ons ophitsen tegen Trump, tegen 
Poetin, tegen Assad, tegen Moslims?  Hoe kunnen we ons als mens ont-
wikkelen als propaganda wordt verheven boven feiten?  

Ook al heb je totaal geen affiniteit met Trump, zelfs dan lees je hoe de 

VS, maar ook veel andere 'westerse' landen geregeerd worden via de 

achterkamertjespolitiek van de 'Deep State'.   

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/page59.html
http://www.project7-blad.nl/
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Sappige begonia's met appeltjessmaak maken een lek-

kernij bij een kopje thee extra feestelijk... 
Begonia's, zij smaken een beetje appeltjesachtig, 
denk aan een frisse granny smith. 
Je hebt van die momenten, zin in wat lekkers bij de 
thee maar iets bakken of halen is dan niet aan de 
orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschuitjes bieden een fantastische oplossing. 
Wij namen een beschuit, besmeerden deze met 
roomboter en jam. Heerlijke biologische pruimen-
jam, niet te versmaden, waar nog behoorlijke 
stukken pruimen inzitten.  
Een kiwi in plakjes, waar wat tokkelroom overheen ging. 
En niet als kers op de taart maar bloem op de beschuit mocht de begonia met bloemen, knop-
pen en blaadjes de hoofdrol spelen. 
Een zomers plaatje! 
 
Anneke Bleeker 
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OVERZICHT VAN INFORMATIEMIDDAGEN en -AVONDEN OVER HET DOORLOPEND INKOMEN 
Bijgewerkt op: 20 juli 2018  

    
Datum Aanvang Plaats Opmerkingen 
    

zaterdag 28 juli 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  

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

zondag 29 juli 2018 14.00 uur Bussum (Noord-Holland)  

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

zaterdag 4 augustus 2018 14.00 uur Broek op Langedijk (Noord-Holland)  

dinsdag 7 augustus 2018 14.00 uur Oude Bildtzijl (Friesland)  

woensdag 8 augustus 2018 20.00 uur Opmeer (Noord-Holland)  

woensdag 8 augustus 2018 20.00 uur Limmen (Noord-Holland)  

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

woensdag 15 augustus 2018 20.00 uur Menaldum (Friesland)  

zaterdag 18 augustus 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  

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

zaterdag 25 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)  

woensdag 5 september 2018 20.00 uur Nederweert (Limburg)  

zaterdag 8 september 2018 14.00 uur Menaldum (Friesland)  

zaterdag 8 september 2018 14.00 uur De Wilp (Groningen)  

zondag 9 september 2018 14.00 uur Breezand (Noord-Holland)  

zaterdag 15 september 2018 14.00 uur Ried (Friesland)  

zondag 16 september 2018 14.00 uur Sweikhuizen (Limburg)  

woensdag 19 september 2018 20.00 uur Limmen (Noord-Holland)  

zaterdag 22 september 2018 14.00 uur Schoten (België) nabij Antwerpen Kasteel van Schoten 

ZAAL IS VOL! 

woensdag 26 september 2018 20.00 uur Heeg (Friesland)  

zaterdag 6 oktober 2018 14.00 uur De Wilp (Groningen)  

zondag 14 oktober 2018 14.00 uur Sneek (Friesland)  

zaterdag 3 november 2018 14.00 uur Schoten (België) nabij Antwerpen Kasteel van Schoten 

zaterdag 3 november 2018 14.00 uur Schoten (België) nabij Antwerpen Kasteel van Schoten 

    

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. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Een eeuwenoude beuk in het Rijsterbos – Foto: Anneke Bleeker © 
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Arie de Groot,   
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Jochem Hagoort, Ellen Vader, Aad Orgelist, Cynthia van Asten, Kitty de Bruin,  

Arie de Groot, 
 

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   

   

   

 

mailto:NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl
mailto:Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
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