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Robert geeft een cadeau via Project7-blad . . .
Oktober, herfst en nog steeds zomerse temperaturen.
Het begint langzaam te veranderen, het koelt sneller af en in de ochtend is het langer koel,
maar we kunnen nog steeds op vele momenten zonder jas lopen, op een terrasje zitten, hetgeen zomerse beelden oplevert in steden en dorpen en heel veel planten staan er jong en fris
bij alsof het volop voorjaar is.
Wie interesse heeft in ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen zal waarnemen dat de brandnetels, het
fluitenkruid, het zevenblad, de paardenbloemen en nog
veel meer soorten erbij staan alsof we richting juni lopen in plaats van in de loop van oktober met november
in aantocht.
Bloemen die bloeien; met de ‘Wandelende’ studiegroep
genoten we afgelopen woensdag in Friesland bij Ruigahuizen van enorme hoeveelheden bloemen.
Wilde radijs, korenbloemen, kaasjeskruid, ganzenbloemen, te veel om op te noemen.
Weinig paddenstoelen, het is te droog; wie weet wat ons nog te wachten staat wat dat betreft.
Met de studiegroepen nemen we wel enkele soorten waar maar de prachtige planten vallen
meer op dan paddenstoelen.
Het is een bijzonder jaar als we naar de seizoenen kijken en dat is het voor Project7-blad zelf
ook.
Er staat van alles op stapel wat we in de loop van de tijd vanzelf de revue laten passeren.
In de volgende nieuwsbrief laten we jullie kennismaken met het zeventallig bestuur.
Want op de laatste zondag van oktober komen zij met ons bij elkaar en gaan we stappen verderzetten.
In februari gaan we samen een aantal dagen op stap, wij met het zevental.
Vanaf de volgende keer zal ik het stokje overdragen om het voorwoord te schrijven aan de
voorzitster van het bestuur van Project7-blad, namelijk aan Lamija Dzigal.
Lamija is al veel langer bekend met ons concept, eerst via een studiegroep en zij staat sinds
kort ook als spreekster op de lijst en zal op de locatie van Alkmaar spreken.
De poster staat in deze nieuwsbrief.
Achter de schermen is er veel in gang gezet: Project7-blad zal solide de toekomst ingaan en
doorgaan met het verbinden, het informeren, met samen kennis delen en de wandelingen
blijven ook een vast onderdeel op de agenda.
Sterker nog, er komen meer wandelingen bij en op diverse plaatsen in het land zal het in de
toekomst mogelijk zijn een keert gratis kennis te maken met deze activiteit omdat diverse
personen dit gaan helpen neerzetten.
Jochem, Winnie en Tom, Kea, om alvast een paar personen te noemen die diverse onderwerpen tijdens wandelingen ter sprake zullen brengen.
Zodra er datums bekend zijn delen we deze uiteraard.
Ook staan er een aantal nieuwe studiegroepen in de planning en er is soms ook een tijd van
komen en van gaan.
De groep in Winsum draait in november voor het laatst.
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We danken Jolanda Roggeveld voor haar enthousiasme in de afgelopen jaren sinds februari
2011, eerst jarenlang met een locatie waar lezingen op de agenda stonden en als afsluiting
een studiegroep.
Jolanda kreeg andere mooie mogelijkheden op haar pad om te gaan creëren en als je het ook
nog druk hebt met een eigen bedrijf aan huis dan moeten er keuzes gemaakt worden.
Wij zeggen helaas, maar dat is een goed teken en we
wensen Jolanda dan ook heel veel succes.
Wel komt er een ‘Wandelende’ studiegroep op zes
donderdagmiddagen in Groningen.
Actie genoeg en we zullen daar meer over delen in de
komende tijd.

Robert geeft zijn nieuwste boek cadeau…
Het kost je alleen administratie- en verzendkosten…
Robert van der Wolk, spreker op de lijst van de GVL,
Gezond Verstand Lezingen, geeft zijn nieuwste boek
cadeau aan iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt.
In de bijdrage: ‘Ultieme Vrijheid Met Een Fysieke Beperking’ kun je lezen wat Robert met ons wil delen.
Daar staat ook de link om het boek te bestellen.
Een aanrader en alleen geldig vanaf heden tot en met 26 oktober 23.59 uur.
Dankjewel Robert voor dit prachtige initiatief en wij zijn trots dat jij op ons pad bent gekomen.
Wie Robert wil ontmoeten kan op zondagmiddag 31 maart terecht op de locatie in Sneek.

Ben jij opzoek naar een uitdaging?
Zoek je werk en woonruimte op een landgoed in Twente?
Dan staat ‘jouw kans’ wellicht in deze nieuwsbrief want deze mogelijkheid staat namelijk beschreven en delen wij graag.
Unieke kans voor natuurliefhebbers, Wonen en Werken op een Landgoed
Lees in deze nieuwsbrief, het mailadres van de contactpersoon staat erbij.
Verder weer enige verslagjes van diverse studiegroepen.
Nog een paar wandelingen zo hier en daar met ‘wandelende’ studiegroepen en dan gaan we
daar weer mee starten in het voorjaar van 2019.
Er valt weer genoeg te lezen.
Veel leesplezier gewenst, tot volgende keer in november en in die editie een voorstelrondje
van het nieuwe bestuur van Project7-blad.
Geniet van dit jaargetij, verbaas je over wat er allemaal groeit en bloeit.
Bijzonder mooi om te aanschouwen.
Anneke
Gaasterland, 18 oktober 2018
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Wandelende studiegroep Drenthe in het Reestdal
Afgesproken in Balkbrug. Hierna zijn we met de auto
naar het kerkje aldaar gereden om een heel mooie
wandeling te lopen waarbij het riviertje de Reest ons
af en toe kruiste.
Het is een prachtig gebied wat zich afwisselt met bos,
heide en grasland.
Heel afwisselend en met het zonnetje erbij kan het
niet meer stuk. In dit najaar onze eerste ontmoeting
met de paddenstoel rood met witte stippen.
En ja, weer brandnetels genoeg om eventueel te
plukken maar geen schaartje bij ons. Maar niet met
de hand gedaan.
Ook het zevenblad liet zich zien maar op een plek
waar je het niet wilt plukken.

De hop groeide daar volop tegen de eikjes aan, tezamen met de haagwinde. De hop heeft zich
daar goed uitgezaaid.
De jonge scheuten van de hop zijn te eten als spinazie of als vers groentesap te gebruiken. En
naast ze te eten kan je hopbellen goed gebruiken om in te slapen, het heeft een kalmerende
werking. Van de haagwinde is de bloem eetbaar.
We kwamen ook langs een hele grote berg zand en kwamen erachter dat het uit een heel
groot hol kwam. Groter dan een vossenhol, waarschijnlijk van een das(?).
Ook nog een bezoekje gebracht aan een imker. Hij
vond het heerlijk om er over te vertellen en wij gingen na een heel leuke ontmoeting tevreden met een
potje honing weer zijn erf af.
We zagen ook nog de stinkende gouwe bloeien. Het
oranje sap heeft Wim gelijk op een wrat gesmeerd.
Dat zal vaker moeten om te zorgen dat de wrat opdroogt. Het blad is te bitter om echt lekker te zijn.
De salomonszegel stond ook langs het pad. Waarvan
de bessen giftig zijn maar de jonge scheuten van de
salomonszegel zouden zeer smakelijk zijn volgens Edwin Florès in zijn boek Het grote wildplukboek.
Het was weer de moeite waard.
Annemieke
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Nieuwe studiegroep ‘Kruiden’ in Schagen!
Vrijdag 28 september is er een nieuwe studiegroep van start gegaan in Schagen onder leiding van Jenny Stam en Corien Poland.
De groep gaat met elkaar de (on)kruiden bekijken en uitleggen wat je er mee kan doen.
Vervolgens gaan we met elkaar iets bereiden met de kruiden. In een soep, pesto, olie of ander product. Of we maken verse kruidenbouillon, crèmes, kruidenazijn of iets dergelijks en
elke maand doen we wat anders.
We hebben eerst kennis gemaakt met elkaar en ik heb iets verteld over het ontstaan van
project zevenblad en het ontstaan van de studiegroep.
Na een kop koffie zijn we met de groep naar buiten gegaan om eens te kijken wat er allemaal in de buurt groeit en bloeit.
Brandnetel, paardenbloem, zevenblad, sedum, goudsbloem, herderstasje, hertshooi, valeriaan, weegbree wisten we te onderscheiden, maar ook enkele planten die we niet herkenden, vooral die ene gele wat was dat nou?
De ons onbekende plant meegenomen naar huis en opgezocht in de boekjes en op de computer. Dit bleek de teunisbloem te zijn. Door het zo intensief op te zoeken blijft deze bloem
zeker hangen in het geheugen.
Thuisgekomen maakten we met plantaardige olie
goudsbloem olie, ja daar gingen heel veel gedroogde
goudsbloementjes in en het mocht mee naar huis waar
het elke dag even geschud moet worden en na 4 weken
gezeefd kan worden alvorens het te gebruiken.
De groep komt eens in de maand op vrijdagochtend bij elkaar van 10.00 tot ca 12.30 uur,

inloop vanaf 9.30 uur.
We zijn begonnen met een klein groepje, maar dat
maakt het niet minder gezellig en geeft ruimte voor uitbreiding. Dus als je mee wilt doen, meld je aan zou ik zeggen.

jenny-stam@hotmail.com

De volgende bijeenkomsten staat gepland:
Vrijdag 19 oktober: wandeling en walnoteninkt
maken
Vrijdag 16 november: wandeling en herfstmuesli
maken
Jenny Stam
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Studiegroep Kimswerd heeft met elkaar genoten...
Klein maar fijn!
Een kleine groep in Kimswerd maar o zo gezellig, waardevol en inspirerend.
Zesmaal per jaar op dinsdagmiddag scharen we ons
rond de tafel bij An, de gastvrouw en wonend op deze
locatie.
De groep in Kimswerd draait gewoon bij iemand thuis.
We beginnen altijd met koffie of thee en de verhalen
volgen vanzelf.
Ditmaal leken we wel heel genoeglijk bij te praten en
een luisterend oor voor elkaar te hebben.
Ook dat hoort bij deze groepen, gelijkgestemden die serieuze en gezellige zaken kunnen delen.
We spraken over het ontstoren van vaccins tot wat een
ziekte je wil vertellen, over vrijwilligerswerk tot het fermenteren van groente, over wonen in Friesland tot...
veel.
Als 'plant van de middag' nam ik de lampionplant volgens de verhalen van Klazien uit Zalk.
En Piteke had voor alle ingrediënten gezorgd om bieten
met radijsjes te laten fermenteren.
Dit onderwerp had zij samen met Janny voorbereid.
Dank dames!
We gingen huiswaarts met een weckpot gevuld met
bietjes, radijsjes en kruiden en over een week of twee
kunnen we smullen.
Natuurlijk kochten we (wie dat wilde) eieren, tomaten
en druiven bij An.
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De volgende keer op 11 december gaan we een guirlande
maken. Iedereen neemt zelf groen en andere materialen
mee, An zorgt voor het basismateriaal en dan is 2018 in
Kimswerd weer voorbij.
We starten in 2019 in februari, de datums gaan we plannen
en met plezier gaan we dan weer een jaar invullen.
Het basisbedrag is altijd 10 euro en bijkomende onkosten
als we materiaal gebruiken meestal rond de 5 euro.

Volgende keer op 11 december is dat ook het geval, dus wie
interesse heeft kan een gezellige middag beleven en gaat
naar huis met een guirlande.
Totale kosten
deze middag:
15 euro.
Hoe leuk is dat?
Leuk! :)
Anneke
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Hoi lieve mensen
Over liefde nu een verhaal.
Iedereen wil erbij horen en liefde ervaren. Om erbij te mogen
horen zijn er in een groep allerlei regels en gebruiken die ons
aangeleerd worden door liefde te onthouden als we het fout
doen. Op deze manier leren we “welke jas” we aan moeten trekken om gewenst te zijn.
Zelf heb ik al vele jassen met het gepaste masker erbij. Maar blij
word ik er nog steeds niet van. Het blijft balanceren. Moet ik serieus zijn of juist nonchalant doen?
En natuurlijk moet ik altijd zichtbaar vrolijk zijn maar moet ik dat
ingetogen of juist uitbundig doen? Ik weet dat nooit zo goed. En
steeds wordt dit gestuurd door meer of minder liefde te ontvangen. Als mijn liefdestank leeg is en ik erg gevoelig word voor afwijzing of voor welke emotie dan ook, is terugtrekken eenvoudiger dan samen zijn.
Zo alleen en in gedachten ging ik de mensen die mij hun liefde
onthouden zelfs daders noemen.

Toch ging ik weer aansluiting zoeken en vond
een groep met verlichte mensen en dat was wel
erg fijn. Die zijn tenslotte verlicht en uiten hun
ongenoegen niet meer.
Dus ik werd spiritueel en werd opgenomen in
een (h)echte familie. Ik kreeg zelfs nieuwe ouders namelijk een vader in de hemel en een
moeder aarde.
En die daders . . .? die vergaf ik! Zij waren schuldig en ik, nu spiritueel, was veel verder dan hen
en kon dat doen.
Zij wisten niet wat ze deden . . . En zo sprak ik
mijn oordeel uit en werd ik ongemerkt zelf dader.
Nog steeds niet blij vluchtte ik in meditaties, wat wel héél spiritueel is natuurlijk. Raakte weer
in afzondering maar nu was het denken met de emoties uitgeschakeld. Maar dat lost niets op.
Door te vergeven ben ik geen slachtoffer meer. Daar sta ik nu ver boven en de pijn heeft geen
bestaansrecht meer. Die stopte ik heel diep weg en zal ik nooit meer toelaten.
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Dus heb ik een nieuwe schone jas geleend, het is een replica maar wel één die met gemak
over alle andere jassen heen gaat en ik zet er een blij masker bij op. Kijk dit ben ik!
Hoera!! Ik ben verlicht.

En hoe zit het dan met mijn liefde? Geef
ik dat wel onvoorwaardelijk?
JA Natúúrlijk . . . nou echt niet, dat doet
veel te veel pijn.
Als ik van iemand hou en die persoon
heeft verdriet dan doet dat ook pijn bij
mij.
Als ik van iemand hou en die persoon
beantwoord mijn liefde niet dan doet
dat ook pijn bij mij.
Als ik van iemand hou en als die persoon
de aarde verlaat dan kun je nu wel voorstellen hoe het mij vergaat.

Dus als liefde niet zo fijn is maar vooral heel veel pijn is . . . Dan voelt liefde geven steeds meer
als een offergave.
Zo raakte ik, weer teruggetrokken, in een dal van duisternis.
Maar juist in het dal zijn er de levensstromen. Ik weet ondertussen dat ik in het duister het
licht niet kan zien, maar dat het erin verstopt zit. En dat ik door te ontwaken het licht word.
Durfde zo opnieuw weer zoekend om mij heen te kijken en besefte dat iedereen slachtoffer
en dader is, waardoor we met zijn allen tot dezelfde groep behoren.
En dat iederéén zo zijn dagen en zijn nachten beleeft.
Zo is alles en iedereen een lotgenoot
waarmee ik mij in liefde verbinden
kan.
Ben ik nu uiteindelijk toch nog blij
omdat ik zo’n “leuk” uitdagend levenspad gekozen heb?
Ik wens vrede en licht in het hart van
iedereen.
Voor iedereen een warm hart en zeker voor degenen die zich in de kou
voelen staan.
Liefs Arie
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Gezond Verstand Locatie Sneek
De zomer is weer voorbij en de tijd voor mooie lezingen aangebroken.
Zondagmiddag 30 september is Arend Hoiting in Sneek geweest om ons alles te vertellen over
de Buteyko-ademhaling (spreek uit butéko).
“Diep ademen is gezond” is een veel gehoorde opmerking. De Buteyko methode is een wetenschappelijk onderbouwde ademhalingsmethode die bewijst
dat juist het tegenovergestelde waar is.
In de 6e eeuw voor Christus heeft de Chinese filosoof
Lao-Tze al eens opgemerkt dat de ‘perfect ademende
mens ademt alsof hij niet ademt’.
Arend vertelt dat hij in de periode 2003/2004 pijn op de borst kreeg bij matige inspanning
zoals fietsen en later ook bij wandelen. Hij bleek een torenhoge bloeddruk te hebben van 250
over 150. Een hartkatheterisatie in 2007 wees uit dat hij dichtgeslibde aderen op het hart had
(small vessel disease) en hij kreeg 12 medicijnen per dag waaronder bètablokkers, zonder resultaat, de bloeddruk bleef hoog.
In 2009 leerde hij de Buteyko methode kennen en in 2010 heeft hij de cursus gevolgd samen
met zijn vrouw. In 2012 wees een nieuwe hartkatheterisatie uit dat de vaten rond zijn hart
‘schoon’ waren, er was geen vernauwing meer te zien en de bloeddruk (intussen zonder medicijnen) genormaliseerd.
Medisch gezien ONMOGELIJK! Zelfgenezend vermogen wordt door artsen niet naar gekeken.
Bij de Buteyko methode gaat het erom de diepte van de ademhaling te verminderen en alleen
door de neus in en uit te ademen. Ook als je praat even de mond dicht, door de neus inademen
en dan weer verder praten op je uitademing. Ook bij beweging, als je gaat fietsen en je denkt
dieper te moeten ademen zegt Arend: dan fiets je maar wat langzamer!
Ik heb altijd geleerd: we ademen Zuurstof in en Koolzuur uit.
Arend vertelt: Zuurstof (O2) geeft energie. Koolzuur (CO2) is nodig
voor de afgifte van Zuurstof aan de cellen en kalmeert het zenuwstelsel. Koolzuur wordt altijd gezien als afvalstof maar is juist een
belangrijke organisator van alle levensprocessen.
Door een diepe ademhaling in rust krijg je een verstoorde stofwisseling met als gevolg tal van ziekten.
Minder diep ademen werkt genezend en geneest ziektes als o.a.
hoge bloeddruk, Angina Pectoris, astma, allergieën, slapeloosheid,
slaapapneu, chronische vermoeidheid, depressies, burn-out, chronische en acute hyperventilatie.
Arend is Buteyko specialist en heeft het boek " Adem minder genees jezelf " geschreven en begeleid mensen individueel en/ of in
groepsverband.
Bijzonder toch weer. Hier zou veel meer bekendheid aan moeten
worden gegeven. Bij deze☺. Barbera Smit
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Leven op reis (20)
Door Cynthia Koeter- van Asten
Het is een turbulente zomer geweest.
Na onze reis naar Engeland zijn we in
Nederland gebleven, dus even geen reisverhalen deze keer. We wonen nu in
onze stacaravan in de prachtige Achterhoek, die momenteel helemaal geel en
rood kleurt van de prachtige bomen in
hun herfsttooi. Wat een genot om te
zien! De meeste bomen hebben hun noten al laten vallen en ons schuurtje vult
zich met drogende hazel- en walnoten.
De voorraadkast is gevuld met jam van
braam en vlierbes, chutney van appel en
peer en de gewone appelmoes. Wat een
rijk vruchtenjaar hebben we gehad! En
dat na zo’n warme zomer . . .
Deze zomer zijn wij bezig geweest met volledig schoon schip maken. We hebben drie schuurtjes op ons terrein en die waren binnen twee jaar al snel gevuld met troep, troep en nog eens
troep. Voor thuisonderwijs had ik al een halve schuur gevuld met boeken, knutselspullen en
experimenteersets. Maar ook met niet gebruikte goocheldozen, gereedschap, oude kleding
en heel veel overtollig speelgoed puilden de schuren uit hun voegen. We hebben ze helemaal
leeggehaald en uitgezocht. We vonden dingen waar we weer enthousiast over waren, maar
ook veel dingen die weg konden. En zo ontstonden er zeven volle dozen met overbodige spullen. Wat doen we ermee? Weggooien is toch zonde?
Lindsay opperde het idee om een weggeeftafel op de camping neer te zetten, met een briefje
erbij dat het gratis mee te nemen was. Wat een goed idee! De tafel was al snel gevuld met de
inhoud van een van de dozen. Alle kinderen van de camping verzamelden zich om de tafel en
al snel was het merendeel weg. Beleefd bedankten de kinderen Lindsay en iedereen was blij.
Dus hebben we weer een doos geleegd, maar nu waren de kinderen blijkbaar verzadigd.
Er werd gerommeld en kapot gemaakt. Overal op de camping waren resten terug te vinden
van kapotgemaakt speelgoed en boekjes. Wat zonde! We hebben alles maar weer verzameld
en mee terug genomen. Van de waardevolle spulletjes hebben we foto’s gemaakt en op
Marktplaats te koop aangeboden. De rest hebben we naar de plaatselijke bibliotheek gebracht. Daar werd het heel dankbaar in ontvangst genomen en in de ruilkast gezet. In de loop
van de weken is alles meegenomen en dat is een fijn gevoel. Marktplaats is een beetje volgelopen met aanbod en dus zitten we nog steeds met drie volle dozen spullen. Ik denk dat die
hun weg naar de bieb of kringloopwinkel ook gaan vinden de komende tijd. Voelt toch echt
beter dan weggooien.
Toen alles leeggemaakt en uitgezocht was, kregen we de smaak pas goed te pakken. We wilden nog meer opruimen en er moest een kast in de caravan bijkomen. Een inbouwkast nog
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wel, waar ook de pc in zou kunnen, zodat we veel onrust rondom die plek kwijt zouden zijn.
Om die inbouwkast te maken, moest er eerst ruimte worden gemaakt, een ander kastje gesloopt en een wandje geïsoleerd. En wat bleek; de caravan is totaal niet geïsoleerd! Ze noemden dit een winterharde caravan vanwege de dubbele beglazing, maar achter het dunne houten schotje zit echt al de buitenwand van de caravan…. Dat is schrikken! En nu snap ik ook
waarom het in de winter net zo hard binnen vriest als buiten . . .
Voor we het weten zijn we alle muurtjes aan het
bekijken. Soms komen we wat stukken tegen
waar een dun laagje piepschuim tussen de
wandjes zit, meestal niet. Overal slopen we het
houten voorschotje weg, stoppen er piepschuim
tussen, monteren extra houten latten en stoppen die wederom vol met piepschuim. Dan nog
een MDF-plaat ervoor en dan lijkt het redelijk
geïsoleerd. Ondertussen willen we meer leefruimte en slopen wat muurtjes weg. Nog meer
rommel, nog minder kastruimte . . .
Hmmm, we zijn op te veel fronten tegelijk aan
de slag gegaan en het is moeilijk overzicht te
houden wat we nu eerst moeten doen.
Gelukkig kunnen we er om lachen en zien het
maar als de zoveelste verhuizing. Het is nog lang
niet af en ik vermoed dat we er nog wel een
maandje mee bezig zullen zijn. Maar dan hebben we uiteindelijk wel een huisje wat helemaal
naar onze zin is en wat we helemaal zelf zo hebben gemaakt! Weer een nieuwe ervaring en een
super project voor thuisonderwijs.
Beide dames werken namelijk gewoon mee.
Christel blijkt een geboren klusser; ze is beresterk, weet van aanpakken en let op de details.
Geen kiertje in de muur blijft onbedekt als zij
aan het werk is geweest.
Lindsay ontdekt ook dat ze steeds meer kan. Ze
staat gewoon mee te werken en kan trots zijn op
wat ze doet. Wat een team!
De tuin heeft een beetje te lijden onder onze activiteiten. Of eigenlijk kan ze gewoon helemaal
haar eigen gang gaan. Ik heb nagenoeg geen tijd
genomen om me met de tuin te bemoeien en ze
is heerlijk aan het groeien en bloeien gegaan.
Met als resultaat dat we overal aardbeien vinden, tomaatjes (die best blijken te groeien, ook
als je ze niet dieft . . .) snijbieten en pompoenen.
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De goudsbloemen en witte dovenetel bloeien non-stop en weelderig en de chrysanten van
vorig jaar komen vrolijk weer omhoog en gaan straks weer bloeien. Ondanks dat ik er niet veel
in werk, kan ik er enorm van genieten. Ik zie de bijen en hommels die rondom de bloemen
hun werk doen, ik hoor de vogels fluiten en voel me dankbaar en gelukkig.

Ook in de lucht is van alles te zien en horen. Hele troepen spreeuwen vallen regelmatig uit de
lucht om zich op de bessen van de rood kornoelje te storten, die rondom en boven onze caravan groeit. Wat een geluid is dat! Gefladder, gesnater en vallende bessen. En dan ineens dat
geluid van al die vogels die tegelijk de struiken weer verlaten. Ik kan er uren naar luisteren.
En dan de buizerds die geregeld hun roep uitstoten en prachtige vormen in de lucht beschrijven. Laatst zagen we een buizerd een soort luchtdans uitvoeren met een kauwtje. Het was
adembenemend om te zien!
Al met al voel ik me heel blij dat we nu langere tijd in Nederland verblijven om te kunnen
genieten van al dit moois. Eigenlijk voelt dit gewoon als onderdeel van ons reizende leven.
We maken nu ons Nederlandse nestje in orde en zien dan wel weer wat we gaan doen.
Ik wens je een prachtige herfst toe!
Cynthia
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Natuurlijke mandala's...
Studiegroep Alkmaar maakte zondagmiddag 7 oktober natuurlijke mandala's.

Drie groepjes, drie mandala's.
In volledige stilte ontstonden er al samenwerkend drie totaal verschillende uitvoeringen. Onder leiding van Joke Smith, deelneemster van twee groepen in Friesland beleefden we een
mooie middag.
Na het succes met dit onderwerp bij de groep
in Exmorra, in mei 2018, ontstond het idee dit
ook in Alkmaar op de agenda te plaatsen.
Alle materialen zijn meegenomen door de
deelnemers en de najaar sfeer gaf weer een
heel ander resultaat dan we in het voorjaar zagen.
Na het maken van deze mandala's werden zij
uitvoerig besproken en kwamen er mooie
overeenkomsten uit met dat wat iemand had
uitgevoerd en het eigen karakter of tegen
welke zaken je aan kunt lopen in het dagelijks
leven.
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Het maken van dergelijke mooie gezamenlijke werkstukken levert veel meer op dan alleen
een rustmoment en het kijken naar de mooie vormen en kleuren die de natuur ons schenkt.
Dit zijn waardevolle projecten, zowel van tevoren ten aanzien van het verzamelen van het
materiaal als tijdens en na afloop van zo'n middag.
Lollige dingen, serieuze zaken, van alles komt in korte tijd voorbij en ook het herkennen bij
elkaar ten aanzien van het handelen, het karakter, wel of niet voor jezelf opkomen, samenwerken, kortom een middag vol inzichten en gezelligheid.
We danken Joke en genieten via de foto's allemaal heerlijk na want de mandala's verdwenen
na afloop met respect op een composthoop.
De aarde krijgt dat wat het heeft geschonken weer terug.
Volgende keer, zondagmiddag 4 november gaan we tokkelroom maken, worteltjes of bietjes
tot fermenteren brengen en zal Marygrace de 'plant van de middag' verzorgen.
Anneke
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Donderdag 11 oktober de laatste wandeling in 2018 gemaakt met de 'Wandelende' studiegroep in Limburg op
donderdagen . . .

We starten in 2019 weer op 4 april verdeeld over 6 donderdagen tot en met 17 oktober . . .
We verzamelden op 11 oktober bij Gasterie de Bokkereyer in Sweikhuizen met koffie of thee.
Daarna liepen we een schitterende route waarbij we veel, heel veel 'wilde' groenten, kruiden
en eetbare bloemen konden bewonderen.
Melkdistel, kleefkruid, brandnetel, paarse en witte dovenetel, hennepnetel, vogelmuur,
maagdenpalm, kaal knopkruid, zuring, grote klit, maar ook de porseleinzwam, de parasolzwam
en nog veel meer. Beukennootjes, tamme kastanjes, meidoornbessen, lijsterbessen en dan
nog waar we aan voorbij liepen omdat je niet bij elk blaadje kunt stoppen.
Machteld behandelde als 'plant van de dag' de Yerba Maté. Een gewas uit Argentinië.
We maakten kennis met de Argentijnse manier van samen een traditionele drank drinken die
je doet denken aan koffie maar ook aan thee.
En als je met je ogen dicht ruikt aan de gedroogde Yerba Maté dan komt het product tabak
ook bij je op.
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We beleefden een inspirerende dag. Op 4 april 2019
starten we weer in Limburg en wel in Siebengewald.
Het was me een waar genoegen om af te reizen naar
Limburg en met plezier kijk ik uit naar 4 april.
Dat duurt nog even, maar toch . . .
Anneke
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Ultieme Vrijheid Met Een Fysieke Beperking
Als ik u zou vertellen dat ik de New York marathon uitgelopen heb, zou u dan met verbazin
reageren? Wat als ik u zeg dat ik ruim duizend kilometer achter elkaar ongetraind heb gelopen,
met ruim 25 kilo aan bepakking? Wellicht dat u me als streber labelt, of misschien als fanatieke
sportieveling. Maar u zou er waarschijnlijk niet veel achter zoeken; immers, er zijn duizenden
mensen die hardlopen of lange afstanden wandelen. Toch is mijn verhaal en mijn boodschap
aan u anders.
Als sinds 1989 stond en staat het thema gezondheid centraal in mijn leven, en met name het
gebrek eraan. In dat jaar kreeg ik de diagnose van type 1-Diabetes, gevolgd door een totaal
verlies van mijn gezichtsvermogen 12 jaar later, nierfalen en dialyse 8 jaar daarna en een dubbele orgaantransplantatie twee jaar later. Kort samengevat beslaat mijn medische leven maar
liefst 60 operaties, 331 dialysesessies, 1% gezichtsvermogen, tienduizenden injecties, honderden ziekenhuisopnames, Diabetische coma en tal van andere complicaties als gevolg van medicijnoverdosering.
Als ik u nu zou vertellen dat ik ondanks alles wat ik hierboven heb opgesomd het mooiste en
beste leven ooit leef, hoe zou u me dan labelen? Als een optimist, een doorzetter of misschien
een gek?
In mijn 37 jaar hier op Aarde heb ik meer dan een heel leven aan tegenslagen voor mijn kiezen
gehad (en dan heb ik het nog niet eens over het verliezen van mijn vriendin aan kanker en het
overlijden van mijn vader in hetzelfde jaar) – en toch . . . mijn statement over het leven van
een ontzettend mooi en gelukkig leven staat nog steeds als een huis. “Hoe komt dat?” hoor ik
u wellicht denken.
Al sinds mijn 21e heb ik me verdiept in de menselijke psyché. De geest of de mind zo u wilt. En
ik heb in de afgelopen 16 jaar van de besten der Aarde mogen leren waarom het van essentieel belang is dat we hier beginnen, en hoe je, ondanks welke gebeurtenissen dan ook, toch
een gelukkig, betekenisvol en zelfs succesvol leven in persoonlijke vrijheid kunnen leven.

Wiskunde voor levensgenieters
Nu hoeft u mijn verhaal niet te vergelijken met dat van u – immers dat is appels met peren
vergelijken – maar kunt u uzelf wel deze vraag stellen: als u de kans en de mogelijkheid had
om uw eigen leven met 1, 10 of zelfs 100 procent ten positieve te verbeteren, wat zou u dan
bereid zijn te doen?
Ik geloof en heb uit eerste hand ervaren wat de kracht is van onze mind. Je overtuigingen, je
dagelijkse gedachten, gevoelens en je gewoontes maken hier een groot deel van uit, en het is
precies hier waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen om voor onszelf een beter, gelukkiger en vooral vrijer leven te creëren.
Het is namelijk niet dat wat er gebeurt dat de uitkomst bepaalt in ons leven, maar juist de
manier waarop we op die gebeurtenis reageren. Voor de wiskundigen onder ons zou je het als
een formule kunnen neerzetten: G+R=U, oftewel de Gebeurtenis + je Respons op die gebeurtenis staat gelijk aan je Resultaat.
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Deze simpele doch krachtige les laat zien waar de werkelijke power ligt: bij onszelf. Combineer
dat met nog enkele andere kleine aanpassingen, en je hebt een routemap die u leidt naar een
beter, gelukkiger, en zelfs gezonder leven – en mogelijk zelfs het beste leven dat u ooit voor
uzelf heeft kunnen vaststellen.

U hebt al wat u zoekt
We zijn vaak zo gefocust op wat er buiten ons afspeelt, dat we vergeten wat er binnen in ons
gaande is . . . totdat het te laat is. Iedereen weet dat ons eten vol zit met chemicaliën, ons
drinkwater niet zuiver is en dat meer dan de helft van alle mensen medicijnen slikt die het
symptoom bestrijden, maar niet de oorzaak van de kwaal wegnemen.
Gezond leven is meer dan goede voeding op ons bord; het is ook goede voeding voor onze
mind. En die voeding is lang niet zo duur als de biologische markt op vrijdag of de organische
afdeling in de supermarkt. De juiste kennis is vrijelijk beschikbaar dankzij onder meer het internet en de sociale netwerken van vrienden, familie, collega’s en anderen.

Onbegrensd
In de afgelopen twee jaar heb ik mezelf volledig gericht op het
schrijven van mijn nieuwe boek, getiteld “Onbegrensd”,
waarin ik exact uit de doeken doe wat je kunt doen om
direct te beginnen met het maken van kleine aanpassingen om grootste verbeteringen tot stand te brengen. Het
resultaat is een 240 pagina tellend manifest gecombineerd met een 62 pagina tellend werkboek dat u de tools
in handen geeft om weer volledige controle te krijgen over
uw eigen leven.
En, als dank aan Anneke, die mij in 2014 liet toetreden tot
de GVL als spreker, wil ik u dit boek gratis aanbieden. Het
enige wat ik van u vraag is dat u de verzend- en administratiekosten op u neemt.
“Waarom?” hoor ik u denken. Het antwoord is simpel:
omdat ik ervan overtuigd ben dat we allemaal wel ergens
een steuntje in de rug kunnen gebruiken om een beter en
gelukkiger leven te leven. Daarnaast is het mijn persoonlijke visie om anderen te helpen in het ontwaken van hun mogelijkheden voor een leven in ultieme vrijheid,
of je nu met een fysieke beperking leeft of niet.
Op www.RobertvanderWolk.nl/Onbegrensd/ vind u meer informatie en kunt u direct mijn
nieuwe boek bestellen. Nogmaals, u krijg het boek van mij, geheel gratis. Het enige wat ik u
vraag is om de verzend- en administratiekosten op u te nemen. Gebruik hiervoor de kortingscoupon GVL zodat u het boek gratis ontvangt.
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Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte
Wanneer je maken krijgt met een hindernis in je gezondheid, dan weet je dat bijna alle andere
dingen in je leven op de tweede plaats komen. Gezondheid staat, helaas, vaak op de eerste
plaats voor mensen die niet in optimale gezondheid leven.
Gezond leven behoeft in mijn optiek een meer holistische aanpak: bekijk niet alleen de kwaal
of het probleemgebied, maar onderzoek ook wat de verbanden zijn tussen andere gebieden.
Er zijn dikwijls genoeg correlaties te vinden tussen het probleem en de lifestyle, emoties,
trauma’s overtuigingen en omgevingsfactoren.

Kaizen
Ook al kunnen we niet altijd op alle vlakken directe veranderingen aanbrengen, het is goed
om ergens te beginnen, en kleine stapjes te nemen in de richting van verbetering. Lao Tsu,
een oude Chinese filosoof zei ooit: the journey of a thousand miles begins with a single step”
– en ik weet uit ervaring van mijn voettocht door Spanje dat dit zeker klopt.
In het Japans hebben ze een woord dat zo diep in hun cultuur si gegraveerd, dat het meer is
dan een woord; het is een levensfilosofie. Het woord is Kaizen, en het betekent vrij vertaald
‘continue en constante verbetering’. Elke dag één klein stapje voorwaarts. En dit is een levensles die ik van harte kan aanbevelen. Niet alleen maakt dit het leven leuker, maar zorgt het er
tevens voor dat je dagelijkse dosis stress afneemt, wat er weer voor zorgt dat je gelukkiger,
gezonder en zelfs gezelliger bent.
Hoe zou u vandaag beginnen met het nemen van één kleine stap in de richting van een beter
leven? Zou u zich verdiepen in uw eigen gezondheid? Zou u bepaalde voeding laten staan of
juist gevarieerder gaan eten? Zou u beginnen met sporten of juist vaker gaan sporten?

Niets heeft een betekenis
De manier waarop we de wereld zien berust enkel op de invulling en betekenis die we hem
geven. Iets gebeurt er, en vervolgens geven we die gebeurtenis een betekenis, afhankelijk van
hoe we ons voelen en wat we denken. Zo kan een file voor de één een ontzettend groot stressmoment zijn, terwijl het voor een ander een moment van meditatie is. Niets heeft daarom
een betekenis . . . behalve de betekenis die we eraan geven.
In mijn nieuwste boek “Onbegrensd” deel ik met u nog tal van andere simpele en vooral praktische inzichten en tips om een mindshift te maken, zodat u sneller, makkelijker en vooral op
een aangenamere wijze de overgang kunt maken van waar u nu bent naar waar u wilt zijn.
Mocht u nu denken: “Ik heb niets te klagen, ik wil niets veranderen”, houd u dan in uw achterhoofd dat verandering altijd aanwezig is. Sterker nog, het is de enige constante factor in de
wereld; de tijd verandert (kijk maar eens naar de klok), uw cellen veranderen, en zo ook uw
gedachten, gevoelens en gemoedstoestand. Verandering is daarom geen keuze, het is een
feit.
En met deze kennis in pacht luidt de vraag dan ook: kiest u er liever voor dat de verandering
u overkomt, of hebt u liever dat u zelf bepaalt wat verandert?
Ik geloof in autonomie, in het heft in eigen hand houden, in baas blijven van je eigen leven,
inclusief wat er zich daarin afspeelt. Nu weet ik dat we niet alles zo kunnen vormgeven dat
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het voor eenieder perfect is – er zijn veruit meer dingen die we niet kunnen veranderen dan
wel. Maar dat waar we wel de macht en zelfs de verantwoordelijkheid over hebben om te
veranderen, is onszelf. Op hoe we zelf handelen, op wat we met regelmaat denken, geloven,
voelen en ervaren. Die keuze ligt volledig bij onszelf.
We doen vaak verwoede pogingen om anderen te veranderen, om ze op andere gedachten te
brengen, om ze onze werkelijkheid te laten zien, en vaak gebeurt dit niet zonder slag of stoot,
discussie of confrontatie. In mijn optiek lijkt het me effectiever en efficiënter om in plaats van
al die energie en tijd in anderen te steken om hen te veranderen, om de tijd, aandacht en
energie in jezelf te steken en ervoor te zorgen dat je zelf beter in staat bent om met andere
mensen, gebeurtenissen en situaties om te gaan.

Ultieme Vrijheid
De controle en de verantwoordelijkheid voor je eigen ideale leven ligt bij jezelf. Zelfs als je de
controle uit handen geeft, bijvoorbeeld omdat je gelooft dat de dokter beter weet hoe jij in
elkaar zit dan jijzelf, dan is het alsnog je eigen verantwoordelijkheid om die knopen door te
hakken waar er beslissingen genomen moeten worden.
Die keuzevrijheid, die vrijheid om te denken, vinden en voelen wat je wilt, wanneer je wilt,
ongeacht wat er op dat moment gebeurt, noem ik ultieme vrijheid. En het is mijn zoektocht
naar deze ultieme vrijheid geweest die me heeft geleid naar waar ik nu ben.
Ik heb genoeg redenen om bij de pakken neer te zitten, u heeft ze hierboven kunnen lezen.
Maar het is mijn keuze geweest om ook de alternatieven te onderzoeken om te zien wat de
beste keuze is. En die keuze heeft u ook. Die vrijheid heeft u ook.
In “Onbegrensd” geef ik u zowel mijn persoonlijke alsook
mijn professionele ervaringen en die van anderen, om u te
laten zien dat u veel meer kunt dan u denkt. En met dit boek
hoop ik dat ik u verder op weg mag helpen om uw mogelijkheden te helpen ontwaken, zodat u uw ultieme vrijheid
onbegrensd kunt ervaren.
Op www.RobertvanderWolk.nl/Onbegrensd bestelt u dit
boek voor enkel de verzend- en administratiekosten, als
mijn cadeau aan u, met dank aan Anneke voor haar vertrouwen in mij. Wees op tijd, want deze actie start vandaag en duurt tot en met 26 Oktober 23:59 uur.
Gebruik de kortingscode GVL om uw gratis exemplaar van
dit boek te bestellen.
Op uw gezondheid,
Robert van der Wolk

Wil je Robert ontmoeten? Robert komt 31 maart 2019
voor een lezing naar de Gezond Verstand Locatie in Sneek
met het onderwerp ‘Emotioneel Meesterschap’. Zet de datum maar vast in de agenda.
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Fantasie en werkelijkheid

Met het HPV-vaccin werd ‘een nieuw tijdperk’ aangekondigd. De stap van vaccineren tegen
infectieziektes, naar vaccineren tegen kanker was een feit. En er staat druk op de ketel, want
als het publiek nu al afhaakt zullen de miljoenen dollars die op dit moment geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe kankervaccins niet worden terugverdiend.
Baarmoederhalskanker – officiële cijfers laten zien dat er géén reden is om jonge meisjes te
vaccineren tegen HPV.
Om een bewuste keuze te kunnen maken hebben ouders ‘feiten’ nodig. Cijfers zouden gemakkelijk toegankelijk dienen te zijn voor eenieder die daar kennis van wil nemen, zodat we zelf
in kunnen schatten:
1. Hoe groot de kans is om de ziekte op te lopen;
2. Hoe groot de kans is om te overlijden of (blijvende) schade op te lopen als gevolg van
de ziekte;
3. Hoe groot het risico is om te overlijden of (blijvende) schade op te lopen als gevolg van
het vaccin.
We zijn wat betreft de voorlichting op een dieptepunt beland. Onbewezen toekomstscenario’s
en onduidelijke berekeningen worden aangewend om in strak georganiseerde mediacampagnes de burger ertoe te bewegen die prik te gaan halen.
Wat ouders missen in de voorlichting, is dat noch de beleidsmakers, noch de artsen, noch de
journalisten de moeite hebben genomen om de beschikbare cijfers op een overzichtelijke en
volledige manier te presenteren. We vinden de voorlichting over het HPV-vaccin om te huilen.
Essentiële informatie – nodig om de getallen in perspectief te kunnen zien – ontbreekt. Met
onbewezen toekomstscenario’s wordt een illusie van gevaar gecreëerd.
En ongefundeerde angst is vaak de motivatie van jonge meisjes om een vaccin te gaan halen,
waarvan nog niet bewezen is dat hij veilig, effectief of noodzakelijk is.
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Vraag en antwoord
→ Hoe groot is de kans om de ziekte op te lopen, en hoe groot is de kans om eraan te overlijden?
→ Hoe lang is het HPV-vaccin ‘werkzaam’ – niemand die het weet?!
→ Waar is de wetenschap?
Lees verder: https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-datniet-naar-buiten-mag-komen/
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.n
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

De laatste bijeenkomst van dit seizoen van de studiegroep Bergen op Zoom
De studiegroep is succesvol gebleken en we kijken terug op een prachtige lente en zomer.
Binnenkort gaan we de data voor volgend jaar plannen zodat iedereen de gelegenheid heeft
deze in de agenda te noteren.
De weergoden waren ons zoals bij alle gehouden bijeenkomsten weer zeer gunstig gestemd
en we hebben samen genoten van de middag. Deelneemster Anita Alleman heeft er een verslagje van gemaakt
Met het avondzonnetje nog op ons gezicht rijden we naar huis na weer een fantastische en
inspirerende middag met de deelnemers van studiegroep Project 7-blad. Dit keer leren we
hoe je zuurkool kunt fermenteren en Cocky heeft zoals altijd weer goed gezorgd voor alle benodigdheden. Hoewel we met een klein clubje waren was het er niet minder gezellig om. Voor
we aan het werk gaan drinken we thee en koffie en de kids kiezen chocomelk. We genieten
van de overheerlijke walnotencake die Ellen heeft gemaakt. Daarna wandelen we eerst nog
een rondje om de boerderij van Peet van de Kromme Lepel want het is prachtig weer. We
komen natuurlijk van alles tegen zoals hop, vlasbekje, dovenetel, paardenbloem, zevenblad,
knopkruid, boekweit, duizendblad, weegbree, st. Janskruid en bijvoet. Ieder wist wel ergens
iets over te vertellen zodat er soms ook dingen werden geproefd.
Eenmaal aan de slag met de zuurkool legt Cocky stap voor stap uit hoe we te werk gaan en
volgen we alles met interesse om daarna zelf aan de slag te gaan. Als je eenmaal door hebt
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waar je op moet letten valt het reuze mee en het is superleuk om te doen en . . . nog reuze
gezond ook!
Tussendoor krijgen we gezelschap van een vlinder (de argusvlinder) die Dirk van zijn hand op
Guusje’s hand overzet en deze blijft gewoon relaxed zitten . . . hoe wonderlijk mooi!
Als de potten gevuld zijn genieten we met z’n allen nog van een lekkere pompoensoep van
Anita en sluiten we af.
Het was wederom een super geslaagde middag met gezelligheid en genoeg inspiratie voor een
volgende 😉
Allen bedankt voor jullie bijdrage! Alleen samen kunnen we er iets moois van maken!
Groene groetjes Anita
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Tamme kastanjes zijn geweldig!
Iedereen kent wel de bruine vruchten uit de kastanjeboom, na een nacht hard waaien liggen de kastanjes
allemaal op de grond. Ook zie je vaak de puntige omhulsels in het gras liggen. Het is altijd een machtig goed
gevoel als je grote kastanjes eruit kan halen. Als kind
heb ik veel van deze kastanjes geraapt en vervolgens
thuis kastanjepoppetjes maken. Oh, oh, wat was dat
leuk om te maken.
Alleen waren dat paardenkastanjes, deze vruchten zijn
niet bedoelt om te eten. Ze zijn zelfs giftig en niet lekker. Gelukkig is er een ander soort kastanje dat wel gegeten kan worden, namelijk de tamme kastanje. Deze
vruchten kan je herkennen aan een punt aan de onderkant van de vrucht. Er zit ook een groot verschil in het
omhulsel. Het omhulsel van de tamme kastanje lijkt op
een puntige egel. De punten zijn erg scherp. Meestal
zitten er drie tamme kastanjes in een omhulsel.
Het leuke van tamme kastanjes is dat je deze kan gebruiken als voedsel, ze zijn erg gezond. Ze zijn bijna hetzelfde als aardappels. Even gezond, maar makkelijker
te bereiden. Ze zijn zo makkelijk te bereiden dat ze zelfs
makkelijk op een kampvuur gemaakt kunnen worden.
Je stopt de dikste en grootste kastanjes in een gietijzeren pan en zet deze in het vuur. Dit wordt poffen genoemd.
De tamme kastanje kan je naast poffen ook thuis gebruiken voor in de soep. Dat is erg ook erg makkelijk
om te maken.

Kastanjesoep
Ingrediënten:
250 gram tamme kastanjes
1 grote ui
4 stengels bleekselderij
25 gram boter
2 tabl. groentebouillon
1/2 eetl tijm
1/2 bekertje slagroom van 1/8 ltr
Zout
Peper
Nootmuskaat
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Bereiding van de soep:
In pan ruim water aan de kook brengen. Schil van kastanjes inkruisen en kastanjes ongeveer
5 min. laten koken. Met schuimspaan enkele kastanjes uit de pan nemen en met mesje schil
en bruine vlies van hete kastanjes aftrekken. Zo alle kastanjes pellen.
Ui snipperen, bleekselderij in reepjes snijden. In pan boter verhitten. Ui en bleekselderij 10
min. bakken. Toevoegen 1 ltr. water, kastanjes, bouillontabletten, laurierblaadje en tijm. Aan
de kook brengen. Met deksel op de pan 30 min. zachtjes koken. Laurierblaadje verwijderen.
Soep pureren en slagroom erdoor roeren. Op smaak brengen met zout en peper.
Soep opnieuw verhitten in ongeveer 10 min.
Serveer soep met een snufje nootmuskaat voor het puntje op de i.
Eet smakelijk en onthoudt de eetbare natuur is dichterbij dan je denkt!
Jochem Hagoort

Tamme kastanjes, vlijmscherpe stekels

Meestal drie kastanjes in de huls

Laatste vier foto’s (hierboven): Anneke Bleeker ©
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Woensdag 17 oktober vertoefd met de 'Wandelende'
studiegroep in en rond Balk . . .
De leden van de groep, die elkaar vanaf het voorjaar
tot in het najaar op zes woensdagen ontmoeten,
werd gastvrij onthaald door Tini in Balk.
Hennie had voor heerlijke appels uit de oven gezorgd met kweepeercompote, slagroom, kaneel en
kardemom. Dat lieten wij ons goed smaken bij de
koffie of thee.
Winnie had gekozen voor de sleedoorn als 'plant
van de dag' en ook daar viel wel het een en ander
over te vertellen.
Voor we aan de wandel gingen kregen we van Tini
heerlijke zelfgemaakte pompoensoep en daarna
gingen we bij Ruigahuizen aan de wandel.
We verbaasden ons over de grote hoeveelheid
nieuwe aanwas van jonge 'wilde' groenten, kruiden
en eetbare bloemen.
Het leek wel voorjaar in plaats van najaar.
Paddenstoelen zagen we weinig maar toch haalde
Winnie haar spiegeltje tevoorschijn bij een boleet.
Even duwen aan de onderkant en de welbekende
blauwe plek werd zichtbaar als bewijs.
De omgeving van Ruigahuizen is al net zo schitterend om te wandelen als andere plaatsen in
het Gaasterland. Mooi Friesland.
Aan het eind van de middag zijn we met een paar personen naar GreenSales geweest waar we
het niet konden laten een paar mooie planten te kopen voor in de tuin of een bak voor op de
tuintafel.
We kijken terug op een fantastische dag qua gezelligheid, kennis delen, elkaar inspireren, het
mooie weer en natuurlijk een prachtige route die we gelopen hebben.
Dank Tini voor je gastvrijheid en het initiatief de route te lopen die jij vaker bewandelt.
En ik ben weer wat wijzer geworden in eigen omgeving want de blik was nog niet afgedwaald
naar deze paden waar we hebben mogen genieten.
De volgende keer komen we op 10 april 2019 weer bij elkaar.
Dat klinkt nog ver maar de zesmaal in 2018 zitten erop; we gaan richting koudere, wellicht
natte maanden en we starten weer in het voorjaar.
We gaan naar een Stins en welke dat gaat worden gaan we bekijken. Woensdag 10 april op
naar de voorjaarsbloeiers en jonge planten bij een Stins in Friesland.
Anneke
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Unieke kans voor natuurliefhebbers, Wonen en Werken op een Landgoed

Op een jong Landgoed in Twente, gesticht door een echtpaar op leeftijd, zeer grote liefhebbers van puur, eenvoudig en natuurlijk leven, wordt een echtpaar/stel gevraagd om diverse
werkzaamheden te verrichten op het Landgoed.
Het betreft nu vooral seizoensgebonden werk en later zal dit uitbreiden naar een meer zorg
voor de eigenaren zelf, én zelfstandig(er) het Landgoed beheren.
Het betreft een geestelijk zeer vitaal stel, die met alle liefde van hun hart deze ongelofelijk
mooie plek gemaakt hebben tot wat ze is, en hun grote wens is om ook op hun eigen plek oud
en zo nodig verzorgd te worden.
We zoeken voor hen dus mensen die zelfstandig kunnen werken, leergierig zijn, bereid zijn de
visie van het Landgoed te ondersteunen, goed om kunnen gaan met de computer en ook zorg
kunnen geven als het echtpaar minder vitaal wordt.
Uiteraard is er zo nodig voor intensieve zorg de professionele hulpverlening beschikbaar. Elk
gewerkt uur zal verrekend worden.
Er is een dienstwoning beschikbaar, en ook is er de mogelijkheid om op het Landgoed, in overleg, zelf een paar hectare natuur te kweken.
De voorkeur gaat uit naar een stel zonder kinderen, de dienstwoning is hier niet geschikt voor.
Ook is er In verband met de rijke wilde fauna helaas geen plaats voor 4-voetige huisdieren en
zijn deze op het terrein niet welkom
Is dit iets voor je? Denk dan allereerst goed na: Dit betreft een jarenlang contract, er bestaat
een kans dat de te geven zorg intensiever zal worden.
Ook moet er een goede klik zijn met de eigenaren, er zal een vertrouwensrelatie uit voortkomen, je moet bereid zijn het echtpaar in alle aspecten van het leven bij te staan.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of de functieomschrijving dan kun je contact
opnemen met Aly Goedbloed: aziza@solcon.nl
Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
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