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Actie geeft reactie… 
Actie geeft reactie, een spreuk die toch altijd weer uitkomt. 
Wacht je af dan kun je blijven wachten op dingen die je wenst maar niet gaan 
gebeuren. Project7-blad wacht niet maar onderneemt met velen actie. 
 

Kijk naar studiegroep Bergen op Zoom… 
Tjonge… ik ben persoonlijk enorm trots op deze groep. 
Lees in de nieuwsbrief wat zij hebben ondernomen op de laatste zondag toen zij als groep bij 
elkaar kwamen. 
Als er op deze wijze meer initiatieven zouden ontstaan dan kwam de boodschap bij de 
fabrikanten wellicht aan. 
Dames en heren in Bergen op Zoom en omstreken: super wat jullie ondernomen hebben. 

Andere studiegroepen zijn ook gewoon 
doorgegaan want de ‘Wandelende’ groepen 
waarbij de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen centraal staan genieten juist in deze 
maanden van het weer en het aanbod van maart 
tot in oktober. 
Met een groep uit Friesland beleefden we een 
heerlijke zaterdag in de kop van N-H en met de 
andere groep op woensdagen gingen we buiten 
de provincie op bezoek bij twee deelnemers van 
die groep nabij de Sallandse Heuvelrug. 
Door deze dagen zijn er weer anderen met 
belangstelling en zo zien we dat actie een reactie 
geeft. 

 

De groep in Kimswerd beleefde een vrolijke middag… 
Samen maakten de deelnemers tokkelroom. 
Tokkelroom is een zachtere variant van advocaat, met minder alcohol. 
Het resultaat mag zich vergelijken met goede merken was onze conclusie. Een geslaagde 
expeditie en daarna werd de blik gericht op het fermenteren van groente. 
Kleine groepen brengen grote dingen voort, elke keer komt dit weer tot uiting. 
Het maakt namelijk niet uit of een groep nu uit minder dan tien personen bestaat of uit meer 
dan twintig, het gaat om de onderwerpen en het gelijkgestemde denken, samen kennis delen 
en het supergezellig hebben. 
Op sommige momenten komen er hele serieuze, ook weleens verdrietige persoonlijke 
ervaringen ter sprake, maar dat kan altijd in deze groepen. 
Er heerst een soort gedragscode die dit toelaat. 
En dat ervaar ik in Friesland maar ook in Noord-Holland, Limburg of overal daar tussenin. 
De groep van Bergen op Zoom kent de groepen in Friesland niet maar ik durf alles erom te 
verwedden dat als zij samenkomen, er meteen een goede sfeer heerst, het ijs snel gebroken 
is en er wederzijds vertrouwen als rode draad door de dag zal lopen. 
Die ervaring heb ik ruimschoots opgedaan in de bijna vijf jaar dat we nu met studiegroepen 
draaien.  
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Komend najaar bestaat de groep in Exmorra vijf jaar… 
Exmorra is altijd een beetje het voorbeeld dat een groep maar door kan blijven draaien. 
Sommige deelnemers wandelen een tijdlang mee, anderen vanaf het begin en weer anderen 
even. 
Het is ook maar net wat men zoekt, waar men mee bezig is, welke onderwerpen passen, de 
groepen zijn gewoon dynamisch. 
En . . er zijn ook deelnemers die je in een aantal groepen als trouwe deelneemster ziet komen. 
Janny in Friesland is een dame die een lintje verdient want ze komt in twee groepen waar 
diverse onderwerpen op de agenda staan en in twee ‘Wandelende’ groepen. 
Maar als er in Winsum of in Alkmaar iets op de agenda staat waar ze warm voor loopt dan 
komt ze daar ook, al is dat eens per jaar, maar dan is zij van de partij. 

Het is dat we nog geen lintjes of oorkondes uitdelen maar je zou het bijna gaan invoeren. 😉 
Janny en velen zijn ambassadeurs voor Project7-blad en samen zaaien we en samen oogsten 
we. 
 

Oogsten doen we fantastisch… 
Oogsten doen we op vele manieren. Oogsten is als er personen zijn die zich melden om de 
nieuwsbrief te ontvangen, om de junior-versie te ontvangen die juist door volwassenen zo 

leuk gevonden wordt. 😉 
Oogsten doen we als er weer personen interesse hebben in de weekendmails met de 
‘Wekelijkse’ recepten in de bijlage. 
Maar oogsten is ook als iemand vraagt om de uitleg hoe hij of zij gastheer of gastvrouw van 
een studiegroep kan worden. 
Oogsten is als er belangstelling is voor de gratis wandelingen in Friesland voor personen die in 
het weekend de recepten ontvangen gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen.  
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Daardoor is het idee ontstaan volgend jaar op meer plaatsen in het land af en toe een 
wandeling op de agenda te plaatsen om kennis te maken met deze tak van ‘sport’ die 35.000 
jaar geleden heel gewoon al een feit was. Toen bedacht men niet of het verantwoord was om 
de zaden van brandnetels te eten, men deed het gewoon. 
En uiteraard de rest ook! 
Tegenwoordig maken sommigen een punt van plukken uit de natuur. Stel dat… 
Ja en? Stel wat? 
Diezelfde personen denken meestal niet na bij het laten inspuiten van vaccins met het nodige 
gif. 
Alles wat we krijgen aangereikt en waar we zelf geen moeite voor hoeven te doen is ‘normaal’, 
maar puur natuur en gewoon je eigen kostje bij elkaar plukken is ‘eng’. 
We leven in de omgekeerde wereld en daarom . . . nog meer studiegroepen! 
En tijdens het maken van tokkelroom kom je ook bij belangrijke onderwerpen. 
En tijdens het maken van een bloemenmandala, dat we enige tijd geleden bij de Exmorragroep 
mochten meemaken, kom je tot weer heel andere gesprekken. 

 
De lezingen over een ongoing inkomen… 
Al enige maanden, sinds november 2017, presenteren we op vele plaatsen in het land deze 
lezingen. 
En zeker niet zonder succes. Vele locatiehouders, ex-locatiehouders, studiegroep 
gastvrouwen en gastheren, deelnemers en andere personen zijn inmiddels met veel plezier 
mee gaan doen. 
En Project7-blad heeft een eerste actie uitgevoerd door een project met een beginnend 
kapitaaltje te ondersteunen. 
Het betreft een Ecodorp en in de loop van de tijd zal hier meer informatie over komen en 
zullen er veel meer initiatieven ondersteund worden. 
De lezingen staan tot en met 17 november op de agenda. 
Het is de hoogste tijd daarna kleinschalig verder te gaan, op veel plaatsen in het land, in 
verschillende provincies. 
We zijn nu aan het bedenken hoe we belangstellenden die de nieuwsbrief lezen van dienst 
kunnen zijn. 
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Schoten… 22 september – 3 november en 17 november… 
De lezing over het ongoing inkomen voor personen en hoe dat zich verhoudt tot Project7-blad 
staat ook in het mooie Kasteel van Schoten op de agenda. 
Zaterdagmiddag 22 september is compleet volgeboekt, alle stoelen zijn gereserveerd. 
Zaterdagmiddag 3 en 17 november is er nu nog ruimte, maar als deze middagen eerdaags net 
zo snel volboeken zoals gebeurde met 22 september dan is het echt ‘vol is vol’. 
En zaterdagmiddag 17 november is meteen de laatste middag op deze grote schaal, exact een 
jaar na dato; we begonnen op 18 november ook op zaterdagmiddag in Ried bij Franeker in 
2017. 
We zijn al heel wat maanden verder dan die bewuste novembermiddag afgelopen jaar en er 
zijn al heel veel personen blij gemaakt en wij kunnen met Project7-blad gaan doen wat we 
willen en dat is anderen helpen en na alle vakanties zal het nieuwe bestuur samen van start 
gaan onder Stichting Project7-blad. 
 

Oogsten we of oogsten we? 
We oogsten! 
Dank aan iedereen die ons altijd gesteund heeft, 
die begrijpt wat we delen willen en begrijpt dat 
er soms hoge hobbels genomen moeten worden. 
We gaan gestaag verder en wie aan wil haken is 
welkom, bij studiegroepen, na de vakantie weer 
bij de GVL-lezingen… Wat de lezingen betreft: 
binnen het nieuwe bestuur zal een aantal 
personen daar zeker aandacht aan besteden 
want we passen het aanbod aan, aan de 
behoefte. 
Voel je welkom in Schoten op 3 of 17 november. 
Wie komen wil raad ik aan niet lang te wachten 
zich op te geven. 
 
Allemaal nog een aantal prachtige zomerweken gewenst en tot in september. 
Dan delen we alweer een beginnend herfstgevoel. 
Hoewel dat nu ook aan de orde is door de extreme droogte maar het past nog niet helemaal 
bij het seizoen. 
Wie een gratis wandeling wil meemaken is welkom op donderdag 20 september in het 
Gaasterland. 
Opgeven bij mij. 
We starten om 14.00 uur, verzamelen even eerder en geven de gelegenheid om koffie, thee 
of iets anders te bestellen. 
Voel je welkom. 
 
Anneke 
Gaasterland 16 augustus 2018 
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Sallandse Heuvelrug bezocht met 'Wandelende' 

studiegroep uit Friesland . . .  

 
Woensdag 1 augustus ging de reis naar Winnie en Tom, deelnemers van de groep die op zes 
woensdagen per jaar van maart tot in oktober bij elkaar komt. 
Winnie en Tom wonen in het mooie gebied bij de Sallandse Heuvelrug en we begonnen met 
koffie of thee heerlijk buiten aan de picknicktafels in de sfeervolle bostuin bij het lieflijk ogend 
huis waar zij wonen. 
De meesten kwamen ditmaal na 11.00 uur omdat de N50 afgesloten was en dit nogal extra 
kilometers omrijden opleverde. 
Maar uiteindelijk kon de dag beginnen en gezien de zomerse temperaturen maakten we geen 
haast om te vertrekken. 
Janny had zelfgebakken courgettecake meegenomen wat weer overheerlijk smaakte. 
Bert wist ons te boeien met informatie rond de brandnetel, de geweldige gezonde plant die 
hij had gekozen als 'plant van de dag' om in het zonnetje te zetten. 
We besloten eerst een minirondje te lopen over het terrein van Winnie en Tom en 
beluisterden hun plannen ten aanzien van beplanting en ideeën die zij wensen te 
verwezenlijken. 
Daarna besloten we eerst onze meegebrachte 
lunch te nuttigen en Winnie trakteerde ons op 
een bijzonder goed smakende courgettesoep 
met Parmezaanse kaas en pompoenpitten. 
 
En daarna... moest er wel gewandeld worden en 
reden we met een paar auto's naar het bosgebied 
Helhuizen. 
Ondanks de droogte, waardoor er nauwelijks 
heide in bloei komt en er veel gewassen hebben 
te lijden van de droogte, genoten we van de vele 
mooie uitzichten. 
 
De blauwe bessen zagen echt verdroogd, de vossenbessen lieten zich hier en daar nog van de 
redelijke kant zien maar de oogst was absoluut niet overdadig. 

 
We vonden overigens wel prachtige 
jeneverbessen en de struwelen van deze 
prachtige, op coniferen lijkende gewassen, 
toonden prachtig in het landschap. 
De dag vloog om; we genoten, we bespraken van 
alles en Tom en Winnie wisten ons steeds te 
boeien met hun kennis over de omgeving, de 
bomen, planten en dieren.  
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Bij terugkomst genoten we nogmaals van een 
kop heerlijke koffie met een plak cake door 
Winnie gebakken. 
 
Dank jullie wel Winnie en Tom voor jullie 
gastvrijheid, het was een topdag! 
De volgende keer op woensdag 12 september 
gaan we naar Fruithof Frederiksoord.  
 
Anneke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
10 

  



 

 
11 

Leven op reis (19) 
Door Cynthia Koeter- van Asten 

 
Wat kan het leven een totale omslag laten zien in een zeer korte periode! Waar ik de vorige 
keer nog schreef over ons verblijf in Frankrijk en wat we daar allemaal meemaakten; nu lijkt 
dat ineens een eeuwigheid of zelfs een heel leven geleden…. 
 
Wij zijn in 2012 vertrokken uit Nederland, vol idealen en goede moed. We hebben in die jaren 
veel avonturen meegemaakt en doordat we 24 uur per dag op elkaars lip leven hebben we 
elkaar en ook onszelf heel goed leren kennen. Vorig jaar heb ik er een boek over geschreven. 
Het heet: ‘Een reis naar binnen’ en het vertelt over onze avonturen, maar ook over de 
onderlinge dynamiek, vooral tussen Ivar en mij en hoe ik hiermee ben omgegaan. Ik heb 
bewust alles wat er de afgelopen jaren is voorgevallen op mijzelf betrokken. Zo heb ik mij 
kunnen ontwikkelen en spiegelen aan mijn partner. Ik heb mijn ‘rode knoppen’ zoveel mogelijk 
verwerkt en losgelaten en was vast van plan ermee door te gaan tot het bittere einde. Een 
partner staat immers zo dicht bij je, dat deze feilloos je zwakke plekken triggert. Het enige wat 
je dan nog hoeft te doen (als je wilt werken aan je eigen ontwikkeling) is die triggerpunten 
herkennen en uitwerken. Gelukkig voor mij ben ik (energetisch) therapeut en heb ik inmiddels 
een aardig arsenaal aan technieken om dingen uit het verleden en ook vorige levens uit te 
werken en los te laten. Afijn, zo kan ik mezelf nog een hele tijd bezig houden . . . .  
 
Dat mijn relatie ronduit slecht was, volledig leeg en uitgehold, dat nam ik maar op de koop 
toe. Daarnaast hield ik me voor dat een scheiding traumatisch is voor kinderen (en dat ik dat 
dus zo lang mogelijk moet uitstellen, ook al is het onvermijdelijk) en dat onze levensstijl alleen 
mogelijk is als we samenblijven. 
 
Maar dan, als de tijd écht overrijp is, neemt het Universum het blijkbaar over en stuurt iets op 
je pad waardoor je er echt niet meer onderuit kunt. Bij mij was dat een healing voor mijn 
steeds terugkerende hoofdpijnen. Het werd pijnlijk duidelijk hoe ik mezelf eigenlijk toesta 
kapot te gaan omwille van de goede lieve vrede en onder het mom van werken aan innerlijke 
groei. Genoeg is genoeg en als er al jaren in de relatie zelf alleen maar achteruitgang is, dan 
moet je een keer de knoop doorhakken. Niemand heeft er wat aan als ik volledig onderuitga. 
De schellen vielen van mijn ogen en eigenlijk was ik er direct klaar voor om te gaan. Aangezien 
Ivar heel vaak heeft aangegeven dat hij niet degene zal zijn die vertrekt, was de enige optie 
dat ik zou moeten gaan. Voorzichtig zijn we (lieve vrienden van me zijn er de hele tijd bij 
geweest) met de meiden het gesprek aangegaan. Dat voorzichtige was eigenlijk niet nodig. 
Ook zij bleken er innerlijk al helemaal klaar voor te zijn en na een moeilijk gesprek met Ivar 
hebben we de camper volgegooid en zijn zo snel mogelijk vertrokken.  
 
Onderweg begaf de camper het en zijn we in de bloedhitte uren en dagen bezig geweest met 
vervangend vervoer (omgaan met een Franse verzekering is een vak apart . . . ) ompakken en 
uiteindelijk tot diep in de nacht doorrijden om thuis te komen. Dan ben je wel kapot hoor! We 
zijn naar een camping gegaan en na een paar dagen in een tent, konden we van iemand een 
stacaravan huren met zelfs de optie om deze te kopen. Heerlijk, het lijkt erop dat we weer 
gaan opbouwen!  
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Maar dan staat er ineens een heel norse campingeigenaar aan de deur. Met zeer barse en niet 
mis te verstane woorden, geeft hij aan dat hij ons niet op de camping wil. Stel je voor: een 
gescheiden gezin uit Frankrijk; dat is toch niet te vertrouwen!! Wij komen hier vast en zeker 
permanent wonen en brengen vast meer problemen mee. Oprotten moeten we!  
Die kwam wel even hard binnen. Het weekje uitrusten dat we hadden ingepland, begon een 
beetje een stress-weekje te worden. De eigenaar van de stacaravan was op zijn beurt ook 
woest. Eerst op de campingeigenaar, maar daarna op mij, omdat ik er geen heil in zag om met 
advocaten de koop af te dwingen. Ook hij wilde me nu zo snel mogelijk uit de stacaravan 
hebben . . . . Ik voelde me een beetje als opgeschoten wild. 
 
De meiden hebben dit alles voor feiten aangenomen en 
heel knap naast zich neer gelegd. Zij verheugden zich 
erg op de reis naar Engeland, die al in de planning lag. 
We zouden meedoen met een graancirkelreis en 
natuurlijk zetten we dat door! Dus ondanks al die boze 
mannen om ons heen en het gevoel nergens welkom te 
zijn, hebben we onze tasjes ingepakt, zijn in de auto 
gesprongen en vol goede moed naar Engeland gereden. 
Een interessant aantal nieuwe ervaringen op rij. 
Eigenlijk heb ik nog nooit een lange afstand in mijn 
eentje gereden. Zeker niet na zo’n marathon-week vol 
emoties en veel werk en geregel wat op je af komt. Dan 
ook nog met de trein over en in Engeland links rijden… 
Maar met de eerste liter cola sinds minstens een 
decennium, heb ik het toch gehaald! Ik vermijd al zo lang 
suiker en e-nummers dat mijn lichaam als een soort 
opgeladen robot reageerde en ons veilig heeft doen 
aankomen. Pfff.  
 
De reis zelf was heel bijzonder en mooi. Allereerst al het 
groepsproces. Hoe pas je je aan om met twee kinderen, 
twee honden én een kat op te gaan in een groep, terwijl 
je hele leven volledig op z’n kop staat? Geen idee. Na een 
goed gesprek met de groep is het ons toch gelukt en 
hebben we er een aantal heel mooie vrienden bij 
gekregen.  
De reis bracht ons langs alle krachtplekken van het oude 
Avalon en naar de graancirkels die ter plekke 
ontstonden. Heerlijk, intens en uiteindelijk heel goed 
voor ons. Je zit daar schijnbaar in een gebied buiten de 
tijd, waar de wanden tussen de dimensies niet zo dik zijn.  
Met andere woorden; je vergeet even al je sores en kunt 
je opladen aan al het moois om je heen. Een aanrader!  
Mocht je voor volgend jaar nog geen vakantieplannen hebben, kan ik je dit van harte 
aanbevelen. Houd vooral de website www.graancirkelsite.nl in de gaten! Hier worden ook de 
groepsreizen op aangeboden. 
  

http://www.graancirkelsite.nl/
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Eenmaal terug in Nederland mochten we meteen weer 
aan de bak. We zijn zo snel mogelijk vertrokken uit de 
stacaravan en zijn teruggegaan naar onze eigen 
camping in de Achterhoek, waar we al een stacaravan 
hadden, maar waar Ivar zijn intrek in had genomen. Nu 
is het zijn beurt om ontheemd te zijn. Nu zit ik nog 
omringd door dozen en rotzooi, maar met een gelukkig 
gevoel omdat ik van deze plek houd. Mijn tuintje staat 
er, ondanks de droogte, heel mooi bij. Er zijn zelfs 
groenten opgekomen en de appels hangen te rijpen aan 
de appelboom. De kruiden die we vorige keer in de 
schuur te drogen hadden gehangen, zijn natuurlijk zeer 
goed gedroogd en zitten in weckpotten om als thee te 
dienen. 
Ik voel me dankbaar. Het was een intense maand, maar 
het was heel hard nodig. We kunnen weer gaan 
opbouwen en gelukkig worden. En wie wenst dat niet 
voor zichzelf en haar dierbaarsten? 
Heb een fijne zomermaand! 
Cynthia 

 
 
 
 
 

Mocht je op dit artikel willen reageren, kan dat op cynthia@essentialtogether.nl 
 
Foto’s 

1.  De trein naar Engeland oprijden; 
2.  We zien onze eerste graancirkel in het veld liggen; 
3.  Ook oude kerkjes en krachtplekken staan op het programma; 
4.  Reisbegeleidster Janet Ossebaard onderzoekt het graan om te kijken of de cirkel door  

mensen gemaakt kan zijn; 
5.  Hondje Shiva wordt helemaal blij en uitgelaten van de energie in de cirkel, terwijl 

Lindsay geniet; 
6. Eindelijk thuis waar een volle tuin ons opwacht, met appels, goudsbloemen, 

aardbeien en lekker veel kruiden. 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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Bericht van vaste studiegroep project 7-blad Bergen op 
Zoom 
 
Begin deze zomer is de studiegroep Bergen op Zoom in West-Brabant geboren . . .  
Na een ontmoeting met Anneke Bleeker in Valkenswaard op een infomiddag over het ongoing 
inkomen is het balletje gaan rollen . . .   
Al langer volgde ik met interesse de activiteiten die georganiseerd werden via project 7-blad 
in bijvoorbeeld Friesland, Noord-Holland en Limburg. 
 
Wat een leuke bijeenkomsten!  Maar altijd buiten de regio. Hier zag ik mijn kans! 
Gelukkig stelde niet lang daarna bio-tuinderij de Kromme Lepel haar locatie ter beschikking 
en konden we van start! We zijn heel blij met deze prachtige plek! 

 
6 mei begonnen we met onze eerste wild-
plukwandeling onder leiding van Astrid Litjens die 
ons kwam begeleiden bij de opstart. 
1 juli stond de brandnetel centraal en maakten we 
een haarlotion en brandnetel EHBO-crème. 
De laatste editie hebben we net achter de rug: 
Zondag 12 augustus, Bergen op Zoom Return to 
Sender!! 
Hartje zomer. . .  

 
Toch is de schuur bij boer Peet weer aardig gevuld met deelnemers en konden we met 12 
mensen op pad! Midden in de vakantie vonden zij tijd om deze actie te komen ondersteunen. 
We kijken terug op een geslaagde zwerfvuil-opruim-actie! 
Ik voelde een sfeer van saamhorigheid en we gaven een krachtig signaal naar de buitenwereld. 
Er ontstonden haast kijkfiles terwijl we aan het ruimen waren!!  
Fijn om samen dit statement te maken! Het was ook confronterend om te zien wat we 
binnenhaalden binnen een half uurtje, zonder al te veel moeite waren onze zakken binnen no-
time gevuld.  
 

 
 
Bij terugkomst hebben we alles gesorteerd 
middels een lijst van producenten die we 
hadden verkregen via: 
 
 
 
 
 

https://www.hetkanwel.net/2018/04/04/duurzame-daad-21-50-op-zwerfvuil-
jacht/http://recyclingnetwerk.org/  
  

https://www.hetkanwel.net/2018/04/04/duurzame-daad-21-50-op-zwerfvuil-jacht/
https://www.hetkanwel.net/2018/04/04/duurzame-daad-21-50-op-zwerfvuil-jacht/
http://recyclingnetwerk.org/
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We voorzagen de dozen van een brief gericht aan de directie met de vraag of er statiegeld 
mag komen of bio- of hennepbased “plastic”! Hieronder de link naar de brief… 
http://recyclingnetwerk.org/wp-content/uploads/2017/10/Producentenbrief-vanuit-
consument2.pdf 
 
Er zijn foto’s gemaakt van de pakketjes om deze te gaan uploaden naar social media zodat 
onze actie op de kaart mag komen. 
 
Er is natuurlijk weer van alles besproken wat ter tafel kwam, kennis werd gedeeld, fijne 
gesprekken onder het genot van een watertje met een smaakje en lekkers dit keer gemaakt 
door onze deelnemers!!! 
Fantastisch wat een gezelligheid! 
 

Anita Alleman zorgde voor iets lekkers bij aankomst: cakejes gemaakt met bramen uit haar 
tuin en een glutenvrije chocoladetaart…  
Anita Alleman bracht ook nog wat goudbloemzaadjes mee om uit te delen . . . veel dank Anita! 
Ellen v.d. Smissen maakte een heerlijke pompoensoep gemaakt van een eigen geteelde 
flessenpompoen. 
Cocky  Braat zorgde voor heerlijke kastanje crackers en roggebrood. Hierbij verzorgde zij een 
drietal verrassende smeersels: hummus, eisalade en kikkererwtensmeersel, geïnspireerd op 
recepten verkregen bij Odin, een natuurwinkel in Breda. 
 
Nu had ik natuurlijk mijn handen vrij en wat tijd over zodat ik de kans had om wat zakjes te 
vullen met lavendel . . . ieder mocht een zakje mee naar huis nemen…  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://recyclingnetwerk.org/wp-content/uploads/2017/10/Producentenbrief-vanuit-consument2.pdf
http://recyclingnetwerk.org/wp-content/uploads/2017/10/Producentenbrief-vanuit-consument2.pdf


 

 
16 

Verder bepaalden we die dag samen wat er nog in 2018 op de agenda zou komen te staan: 
16 september:  calendulazalf maken 
7 oktober:   zuurkool maken 
 
Wij zijn heel blij met dit waardevolle platform waar (oude) kennis en liefde voor de natuur 
gedeeld kunnen worden.  
 
In een korte tijd hebben we al veel belangstellenden gekregen. 
Op naar nog veel meer fijne belevingen samen! 
 
Wil je je opgeven voor de bijeenkomsten die hierboven genoemd zijn? 
Geef je dan op via project7bladboz@ziggo.nl 
 
Groene groetjes Cocky Nuchelmans 
 
 
 
Hier nog een leuke foto van het ruimen zelf, kan je gebruiken indien geschikt in verband met 
mensen erop maar niet direct in beeld. 
 

 
 
 
  

mailto:project7bladboz@ziggo.nl
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En nog wat foto’s ter illustratie/ sfeerimpressies van de wandeling 
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Tokkelroom maken en wortels laten fermenteren... 
Alles kun je leren!  😊 
 
De studiegroep in Kimswerd beleefde een gezellige doe-
middag op 14 augustus.  
We begonnen met een rondje 'voorstellen' omdat we 
Angelique als nieuwe deelneemster mochten 
begroeten. 
Dat rondje liep redelijk uit omdat er allerlei zinnige 
zaken aangehaald werden. 
Want laat iemand vertellen waarom hij of zij (heren zijn 
ook welkom) bij een studiegroep aangesloten is, dan 
komen meteen allerlei voorbeelden voorbij waaruit je 
meteen opmaakt hoe waardevol deze middagen samen 
zijn. 
Samen kennis delen, samen bedenken wat er de keer 
erna op de agenda komt staan en je kunt beluisteren 
wat iemand er thuis weer aan heeft, in de eigen keuken, 
tuin, dus in en om het huis, maar ook qua 
gelijkgestemden. 
Spontaan was er al heel wat gedeeld van mooi tot 
schokkend en van humoristisch tot gewoon gezellig. 
 
Daarna was het tijd om de keuken in te gaan en de 
ingrediënten uit te stallen om tokkelroom te maken. Of 
was het toch advocaat geworden? 
Het was leuk om samen te doen en het smaakte toch 

heerlijk! 😊 
Als beloning aten we een schaaltje tokkelroom met 
druiven. Want Kimswerd zonder druiven is niet 
mogelijk in deze tijd van het jaar. 
De druiven hangen er weer mooi bij in de grote kas en 
dus was deze combinatie snel gemaakt. 
 
Na dit lekkers was het weer tijd om de keuken in te 
gaan want iedereen zou naar huis met een weckpot 
met wortels die in de weken na deze middag aan het 
fermenteren slaan. 
De wortels werden gewassen en gesneden, de rest van 
de ingrediënten gepakt en in no-time stonden de 
weckpotten gevuld.  
We sloten de middag af met 'de plant van de middag' 
en dat was ditmaal de zonnebloem, gekozen door 
Janny. 
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We gingen niet eerder weg voor we allemaal druiven en/of tomaten en eieren hadden gekocht 
bij An de gastvrouw van de locatie in Kimswerd.  

Het liep wel een beetje uit, maar ja... 😉 Gezelligheid kent geen tijd! 
De volgende keer op dinsdagmiddag 2 oktober gaan we kimchi maken. 
We laten ons dan verrassen door Janny en Piteke die dit samen gaan voorbereiden. 
Dames proost! 

We beleefden een mooie middag en voor we het weten is het 2 oktober. 😊 
 
Anneke 
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Voedsel uit het bos ondanks de droogte 
 
De droogte was erg nadelig voor de natuur en de mensen. Geen water betekende heel weinig 
opbrengst vanuit de gewassen waar graan en groenten verbouwd worden. De dieren op het 
land waren bijna door al hun hooi heen en de mensen bleven maar water uit flessen kopen 
voor de verkoeling.  
 
Gelukkig was dit niet onopgemerkt gebleven en ben ik ondanks de hitte toch nog naar buiten 
geweest om eens te kijken of er eetbare natuur te vinden was. De zoektocht werd snel 
beloond en ik heb bramen en vlierbessen gevonden. Geplukt en verwerkt in jam en siropen.  
Wat ik ook had gevonden waren de bloemen van de haagwinde, deze bloemen zijn eetbaar 
en te gebruiken voor in de salade, tussen brood en je kunt er bijvoorbeeld een smeersel in 
doen zodat het op gebakjes lijken.  
 
Ik heb het dit keer geplukt en op mijn brood gedaan. De witte bloem is goed herkenbaar en 
groeit bijna overal zolang het maar naar boven kan klimmen. Het is namelijk een klimplant en 
klimt voornamelijk tegen hekken en andere grote planten zoals mais en distels. 
Ga naar buiten en naar deze lekkere bloemen opzoek. 
 
Veel wildplukgroetjes van Jochem  
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Vliegende herten, doodshoofdvlinder en een nieuwe  
Haan, Coco  
 
Wat een seizoen, de ene dag 35°C, de volgende dag hagel en buien. Voor de tuin prachtig, we 
hoeven niet te sproeien, het gras doet het geweldig mede dankzij onze robot, Robby, die dag 
en nacht, ook tijdens de regen gewoon door maait.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Omdat dat regelmatig gaat en het afgemaaide gras blijft liggen, krijgt het de natuurlijke 
compost. Iedereen blij en de biodiversiteit neemt hier nog steeds toe. 
 
Van de insecten ontmoette ik de rups van de doodshoofdvlinder, een nacht mot/vlinder. 
Toevallig (?) had ik wat lokale bedrijfjes bezocht na de catastrofe van de overstroming in Salies 
de Béarn. Ik was benieuwd wat er met het bedrijf van de enige schoenmaker was gebeurd. 
Het verbaasde me niet dat hij er enige tijd geleden met pensioen was gegaan en er een nieuwe 
eigenaar gevonden was, van een beeldig pand vlak bij het centrale plein, place de Bayaa, 
waaronder zich een prachtig oud zoutbassin bevindt waaraan het stadje zijn rijkdom en 
stadsrechten ontleende. Ik moet nog even uitvinden wat dit keer de schade is. 
  



 

 
22 

Alex, de nieuwe eigenaar van het 
schoenmakersatelier heeft er een tatoeage 
salon in gevestigd.  Een van zijn decoraties 
in de salon was een opgezette doodshoofd 
vlinder, die ik erg mooi vond en stiekem 
hoopte dat hij niet gedood is om in een 
schilderijtje tentoongesteld te worden. 
 
 
 

 
 
Toen we bij het aardappelen rooien deze 
rups vonden, kon ik hem niet zo gauw 
thuisbrengen, ik heb diverse boeken over 
vlinders, maar geen boek waarin de vlinders 
en alle rupsen in staan. 
 
Gelukkig bracht internet uitkomst op de 
geweldige site : 
 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-
vlinder/doodshoofdvlinder 

Daar vond ik ook een 
vlinder, die ik dood op het 
terras vond en niet kon 
determineren, de 
ligusterpijlstaart. 
 
Even verder zoekend 
kwam ik een youtube 
filmpje tegen van Adam 
Grochowalski (Polen);  
Laat U niet afschrikken 
door de namen. 
Het filmpje is prachtig van 
Ei tot Vlinder via deze 
rups, die geen rommel 
achterlaat. Daar kunnen 
we nog wat van leren 
 

.   
https://www.youtube.com/watch?v=A1NqaaWK4oE  
  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/doodshoofdvlinder
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/doodshoofdvlinder
https://www.youtube.com/watch?v=A1NqaaWK4oE
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Op zijn site, waarop hij niet alleen zijn eigen filmpjes toont, maar ook natuurclips van anderen: 
https://www.youtube.com/channel/UC2dCv71qzre-fzn_jroi8Yg staat ook een prachtige film 
van de koninginnenpage, waarvan ik prachtige foto’s heb van de rups en de vlinders, die weer 
in onze tuin te bewonderen waren dit jaar, ondanks het wisselvallige voorjaar.  

 
 
Hierbij wat vlinders die ieder jaar in onze 
tuin huizen, zoals de spaanse vlag op zijn 
waardplant de wilde valeriaan, die u 
overal groeit en deze vlinder is iedere 
dag te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De dagpauwoog (Aglais io) met als 
waardplant de brandnetel, zeer bekend 
van Annekes recepten, is veel aanwezig 
en houdt ook van onze Veronica’s wat 
een fraai kleurenplaatje oplevert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het weggetje naast ons huis brengt ook altijd verrassingen. 
Onze hond Orion vond een kop van een vrouwelijke vliegend 
hert, zoals dat zo mooi in het Frans en Nederlands heet. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegend_hert 
 
In het latijn Lucanus cervus, Coléoptère Lucanidae. Aangezien 
ik, sinds ik hier woon, vroeger op een bospad veel koppen van  
mannelijke vliegende herten vond en deze verzamelde, was 
een kop van een vrouwelijk exemplaar interessant, maar 
helaas, hap, slik en weg was de kop in de grote bek onze 
Beauceron. 
  

https://www.youtube.com/channel/UC2dCv71qzre-fzn_jroi8Yg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegend_hert
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Ik heb nog filmpjes op internet gezet van een kop, die nog gedurende 24 uur reflexen 
vertoonde, door de kaken te bewegen als je hem aanraakte. Ik ben geen bioloog, maar in de 
natuur worden de hersenen van een half opgegeten vliegend hert door mieren opgegeten, als 
dat niet het geval is, dan blijven de reflexen van de ‘geweien’ zeker 24 uur actief. Net zoals dat 
men onlangs heeft aangetoond dat de hersenen van mensen nog enige tijd actief blijven, 
nadat de dood is geconstateerd? 
Volgens de Franse Wiki, die in veel opzichten afwijkt van de Nederlandse is het vliegend hert 
het grootste insect in Frankrijk, maar het is maar hoe je meet, de heldenboktor 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heldenbok lijkt mij veel groter, maar dat is misschien als je zijn 
‘antennes’ meetelt.  

 
 
Toen zo’n beest even op mijn knie kwam zitten onder een 
eikenboom, schrok ik wel een beetje. 
 
 
 

 
Er is al een eik op ons terrein geveld die hele mooie gangen heeft en dan totaal hol wordt, we 
hopen dat de twee oude eiken op ons terrein het nog een paar jaartjes volhouden, ze zijn 
schitterend begroeid met klimop, die laat bloeit en daardoor het voedselseizoen verlengt voor 
de bijen en schuilplaats biedt aan veel vogelnesten. Dit nest vonden we in een ceder, wel heel 
speciaal! Alleen mos en wat bladeren waren gebruikt. 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heldenbok
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Deze roofvogel huist in een holte van één van de oude eiken. 
 
Ik lees dat er veel zwaluwen verdwenen zijn, bij ons zijn ze er nog wel maar ik heb er dit jaar 
ongeveer 30 geteld, terwijl dat er enkele jaren geleden ruim honderd waren. Maar ook dit jaar 
zijn ze in onze tuin om te drinken uit het zwembad en hun jongen te leren om vanuit de lucht 
insecten te vangen. 
Dat doen ze of vanaf een tak van de eiken of van een bananenblad.  
Onze Orion gaat heel goed, hij lijkt zeer evenwichtig en laat de kat die heel goed hersteld is 
van zijn operatie aardig met rust. 
 
Deze week kwam Roger, met wie we samen het kippen ras Poule (noir) de Cascogne in stand 
helpen houden, met een jonge haan aan, ongeveer vijf maanden oud. Hij wilde hem kwijt 
omdat hij nu twee hanen had. Het was heel heet die dag en het haantje zat zwaar hijgend in 
een veel te warme auto.  
 
Kortom, ondanks dat we nog geen nieuwe kippen hebben en het kippenhok opgeknapt moet 
worden hebben we hem geadopteerd, en CoCo genoemd. We hebben nog nooit zo’n tamme 
haan gehad. Hij laat zich door mij pakken en naar het hok terugbrengen, en was al de tweede 
dag op ons terras aanwezig, eet de meloenschillen van de hond, die dat zowaar ok vindt. En 
het lijkt erop dat zowel de hond als de kat deze nieuwkomer onmiddellijk accepteren. 
Heel bijzonder 
 
Kitty de Bruin  
Email : kittydebruin64@gmail.com  
Site : www.entransition.fr  
FB: https://www.facebook.com/kitty.debruin.5  

mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.entransition.fr/
https://www.facebook.com/kitty.debruin.5
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Zaterdag met de 'wandelende' studiegroep uit  
Friesland naar de kop van N-H geweest... 
Zaterdag 8 september gaan we naar Oudebildtzijl... 
 
Zaterdag 21 juli verzamelden we bij theesalon 't Theeater bij Den Oever. 
Na heerlijk buiten gezeten te hebben met koffie of thee met heerlijk bananenbrood erbij 
gingen we met een paar auto's naar Vatrop waar we bij de kleiput de zeepostelein, de 

zeevenkel en enkele andere soorten eetbare 
planten bekeken.  
 
Wel waren we gestart met het nuttigen van de 
meegenomen lunch aan de picknicktafel met 
een prachtig uitzicht over het natuurgebied. 
We genoten van de natuur, elkaar en van alles 
wat ter sprake kwam. 
Na ons bezoek aan Vatrop reden we naar de 
haven bij Den Oever waar we de pier 
bewandelden, het mooie uitkijkpunt bezochten, 
zeekraal en andere zilte gewassen oogstten en 
vele planten benoemden, zowel zilte soorten als 
andere die we ook elders tegenkomen, in andere 
natuurlijke omstandigheden. 
 
Na deze fantastische uren nodigde Jan ons uit op 
zijn boot.  
Jan was vrijdag al naar Den Oever gevaren en 
kwam in de ochtend per fiets naar het startpunt. 
We dronken gezellig koffie met elkaar en raakten 
vervolgens nog niet uitgesproken. 
Ik kijk terug op een prachtige, waardevolle en 
echt supergezellige dag. 
Voor herhaling vatbaar. 
 
 
Zaterdag 8 september gaat de zaterdaggroep in 
Friesland naar Oudebildtzijl. 
Ook daar starten we om 11.00 uur en 
verzamelen we vanaf 10.30 uur. 
Dank allemaal voor deze heerlijke momenten. 
 
De 'wandelende' studiegroepen was een 
superidee al zeg ik het zelf :) Volop genieten en 
samen steeds andere stukken natuur ontdekken 
en bekijken. 
 
Anneke  
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Korten op kinderbijslag? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verplichting, of toch maar liever eerst korten op de kinderbijslag – wat zou het beste 
werken? 
 
Is de gevestigde orde bezig met een spelletje paniekvoetbal? Verplichting lijkt misschien 
gemakkelijk, maar zouden de mensen dan niet juist gaan nadenken? En de geloofwaardigheid 
van de media komt nu al in het geding door al die bevooroordeelde berichtgeving . . . Als 
strakjes niemand meer gelooft wat er in de kranten staat, wat dan? Ahhhh, niemand vindt het 
leuk om geld te moeten inleveren, dus korting op de kinderbijslag is ook nog een optie!  
 
Kinderen kosten geld en of ouders hun kinderbijslag besteden aan schoolkosten, ‘biologische’ 
voeding, een nieuwe kinderkamer, of aan sportlessen . . . . De ouders zijn degenen die het 
beste kunnen beoordelen wat hun kinderen nodig hebben – en dat dit niets te maken heeft 
met de vaccinatiestatus van het kind moge duidelijk zijn.  
 
‘Ouders die hun kind niet willen vaccineren, moeten gekort kunnen worden op hun 
kinderbijslag. Dat stelt Ruud Coolen-Van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM) in EenVandaag op 6 augustus. 
 

“Wat je zou moeten doen is dat je tegen ouders zegt dat het consequenties heeft als je je kind 
niet laat vaccineren. Op het moment dat ouders hun kinderen niet laten inenten betekent dat 
een korting op de kinderbijslag. Dat klinkt misschien als een perverse prikkel, maar als het 
werkt, dan werkt het”, aldus Coolen ('pervers', en dat uit de mond van een hooggeplaatst 
persoon met invloed op het zorgbeleid in Nederland???). 
 

IVM – Wat is dit voor instituut? 
‘Het IVM is een stichting en wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. 
Daarnaast verstrekken derden zoals ZonMW en verzekeraars ons projectsubsidies.’ Het IVM 
heeft een sterke samenwerkingsband met overheidsinstanties. Met name met het ministerie 
van Volksgezondheid en de IGZ.’  
'Onze organisatie wordt in het zorgveld gezien als een onafhankelijke en neutrale partij. Het 
IVM werkt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.'  
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Coolen woont in een Château in België, haalt zijn inkomsten uit een gesubsidieerde – lees 
door de bevolking betaalde – stichting, heeft zelf géén kinderen, en pleit ervoor om 
kinderbijslag af te pakken van ouders, waaronder mogelijk alleenstaande moeders die het 
echt nodig hebben?!  
Pervers, inderdaad . . . . 
 
Dit is een samenvatting van het blog:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/verplichting-of-toch-maar-liever-eerst-korten-op-de-
kinderbijslag-wat-zou-het-beste-werken/ 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
https://stichtingvaccinvrij.nl 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:  
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

Colofon: 
Redactie:  Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Cynthia Koeter-van Asten, Cocky Nuchelmans, Jochem Hagoort, Kitty de Bruin,  

Ellen Vader 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Cynthia Koeter-van Asten, Cocky Nuchelmans, Jochem Hagoort, Kitty de Bruin,  

Ellen Vader 
 
 

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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