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Graag stel ik aan jullie voor . . .
Veranderingen op komst bij Project7-blad . . . positieve veranderingen dus niet getreurd.
We zetten met het nieuwe 7-tallig bestuur de laatste stappen richting een Stichting.
Eerdaags, we streven naar voor het eind van dit jaar, zal dat een feit zijn.
Maar het bestuur is wel gevormd en gaat al bepaalde taken samen uitvoeren.

Graag stel ik (Anneke) bij dezen voor:
Lamija Dzigal-Bektesevic - voorzitster
Anneke Fokkema - penningmeester
Dirk Janssens - secretaris
Barbera Smit
Cocky Nuchelmans
Jochem Hagoort
Anneke Bleeker
Lamija zal vanaf heden het stokje overnemen om
het voorwoord te verzorgen voor de nieuwsbrieven, voor deze versie en die van onze junior.
Wij kennen elkaar al geruime tijd en voor ik al het
gras voor haar voeten weg maai geef ik bij dezen
de pen aan . . . Lamija 😉
Dankjewel
Anneke
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In april van dit jaar vertelde Anneke mij, dat ze
een bestuur aan het vormen is. Zorgvuldig,
want project 7-blad is immers haar kindje. Als
moeder weet ik alles van kinderen en de uitdagingen die we als ouders in deze wereld
‘facen’. Uiteraard had ik daar alle begrip voor.
Mijn man en ik kozen onze oppas oma Henny
zorgvuldig uit. Je vertrouwt zo’n iemand met je
leven, kunt met een gerust hart genieten en
ontspannen terwijl je weet dat je kinderen een
heerlijke tijd hebben. Zo leert Henny onze
dochter Aisha haken en breien, een vaardigheid die mama en papa niet in huis hebben.
Project 7-blad (het kind) wordt toevertrouwd aan Anneke F, Dirk, Barbera, Jochem, Cocky en
mijzelf. Het is fijn om samen op te kunnen passen. Zo heeft ieder van ons zijn eigen specialiteit
en affiniteiten en kan het kindje ‘Project-7 blad’ van iedereen iets leren. Uiteraard blijft mama
Anneke Bleeker altijd betrokken….
Ieder kind heeft: ruimte, liefde en oprechte aandacht nodig om een mens te kunnen zijn die
hij/zij wenst, wil en kan zijn. Het beste uit zichzelf te halen en te genieten van wat de wereld
te bieden heeft. Ook kindje ‘Project-7-blad’ zal de met liefde worden gevoed, de aandacht
krijgen die het verdient en de ruimte om zich te kunnen overgeven aan de stroom van het
leven…
It takes a village to raise a child!
Veel leesplezier gewenst.
Lamija Dzigal-Bektesevic
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Wandelende studiegroep Drenthe in Odoorn, 17 oktober 2018
We hebben als startpunt voor onze wandeling afgesproken bij Restaurant Poolshoogte. Zelfs
het restaurant is binnen de moeite waard door al het hout dat op vernuftige manier is gebruikt.
We lopen het restaurant uit en we zagen gelijk geel nagelkruid staan. En de grond lag bezaaid
met de peulen van de acaciaboom. De hele boom is giftig behalve de bloem in het voorjaar/zomer. Een welriekende bloem die veel honing bevat die veel bijen trekt. Waar wij de heerlijke
acaciahoning van hebben.
Door het prachtige droge en zonnige weer komen
we toch veel tegen. In een prachtige beukenlaan
komen we veel beukennootjes tegen die nog vol
zitten ook. Ook de bosbesplant is nog aardig
groen, hij springt er echt uit. Hier is ook een landschapstempel midden op een heideveld gemaakt
van zes zuilen van graniet en met een dak van een
hele grote kei waarin een prachtig cilindervormig
gat gehouwen is. Ze noemen het een zonnetempel: een ode aan de zon.
We zijn verder gelopen en zagen op een stam een mooi bosje oranje geweizwammetjes.
Paddenstoelen zijn rijkelijk vertegenwoordigd. We hebben heel veel soorten gezien en geroken.
Het is een mooi groot bos en heel stil zodat we
de bladeren uit de Amerikaanse eik hoorde vallen. En de hoge toontjes van de vinken hoorden
die van den naar den vlogen.
Bij een ven hebben we heerlijk gezeten omdat
het zo’n prachtig uitzicht was.
Het wonderlijkste was: op een bankje zat een
man spelend op een dwarsfluit.
Hij vertelde dat de fluit was gemaakt van een
Amerikaans rioolbuis (iets groter dan een dwarsfluit). Er kwamen de mooiste klanken uit. De
akoestiek van het bos met zijn spel bracht ons zo
dromend het bos uit.
Wandelgroeten,
Anneke en Annemieke
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Een dag vol vitamientjes…
Dank lieve Piteke, Maria, Janny en Jan.
Met z'n vijven hebben we een fantastische zaterdag beleefd, vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur, in
het Rijsterbos.
Agathe was helaas verhinderd maar de volgende keer, op zaterdag 30 maart 2019, is zij weer
van de partij.
Die zaterdag gaan we samen naar Dekema State bij Leeuwarden.
Vanaf die zaterdag gaan we weer zesmaal een zaterdag invullen in Friesland met als goed idee
van Jan om in de zomer naar Vlieland te gaan.
Want daar kunnen we in de duinen ook volop genieten en kennis delen omtrent 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Wellicht gaan we dan 2 of 3 dagen samen op pad.
Nadat we gezellig twee bakjes koffie dronken bij
Hotel Jans vertrokken we naar de kruidenwei
naast het Rijsterbos.
We genoten van de vele soorten bloeiende planten met bloemen als was het voorjaar in het stadium overgaand in de zomer.
We vulden onze zelf meegenomen lunch aan met
dat wat we konden plukken.
Jan liet ons twee varianten proeven van zelfgemaakte waterkefir.
Hierna liepen we verder naar het bos waar we de buitenkant namen en konden genieten van
de vele mooie natuurlijke aanblikken geschonken door Moeder Natuur.
Al kletsend over 'van alles en nog wat' keken we ook naar dat wat eetbaar is wat we kunnen
oogsten.
En dat is veel!
Te veel om te benoemen.
We stopten bij een liggende boomstam bij
een braamstruik waar ik (toeval?) de informatie van Klazien uit Zalk deelde over de braamstruik.
Uiteindelijk zagen we toch nog verschillende
paddenstoelen maar niet in die aantallen,
passend bij oktober.
We bewonderden deze zaterdag veel meer de
jonge oogst 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen welke je in de zomer bedenkt.
Ik persoonlijk kijk terug op een heerlijk zaterdag.
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We sloten de middag af bij Hotel Jans met koffie en... overheerlijke appeltaart. 😊
Dank allemaal, dit waren vitamientjes!
We zien elkaar weer op 30 maart of eerder bij een andere groep.
Anneke
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Hoi lieve mensen
Mijn diploma’s en medailles kunnen in de vuilnisbak. Wat ik vroeger gepresteerd heb is nu
niet meer relevant. Vol passie overgespannen mezelf opgejaagd was ik goed productief. Gedreven door angst en opgekropte frustraties ging ik altijd voorwaarts.
Ik rekende mijzelf af, enkel op “de behaalde cijfers”, op presteren zonder mij ooit af te vragen
of het wel goed was voor mijn ontwikkeling als mens. Gevangen door mijn eigen verlangens
en wensen, maar ook gevangen door de wensen van andere mensen.
Nu is daarin alles goed, omdat door grote tegenslagen heen het meeste geleerd kán worden.
En leren we niet dan wordt de lesstof steeds moeilijker om te bevatten. Pas toen het niet meer
te hanteren was sloeg ik de handen inéén en mopperde op god.
En toen dat ook niet hielp ben ik stil in een hoekje gaan zitten nadenken waar het mis is gegaan. Hoe het komt dat ik nu een onnut
voor de maatschappij geworden ben. Een onrendabele kostenpost.
En heel misschien ontdek ik wat ik gedacht of gedaan heb waardoor deze situatie ontstaan is.
Als ik maar lang genoeg mijmer ga ik vast wel echt beseffen dat als
ik mooiere gedachten over het verleden maak, ik gelijk nu een
mooier heden heb. En dat ik met andere gedachten nu ook een
andere toekomst kan voorzien.
Zie je wel dat we in een maakbare wereld leven waarin alles mogelijk is.
Maar mijn verlangen om te maken, om te rennen en altijd te presteren is vervlogen.
Het rennen kwam tot rust om te overleven maar door het fysiek
wat minder te doen komt er ruimte en word het geestelijke uitgebreid.

Heel bijzonder om te merken dat er toch
ook iets goeds huist in mij, wat ook verborgen raakte en wat een geduldige zachte
liefdevolle koestering nodig heeft om te
kunnen openbaren.
Vervuld met een heerlijke doelloosheid sta
ik als een kind onbevangen en vol vertrouwen weer in een nieuw leven. Maar zo ook
als een kind wat aan de hand genomen
moet worden om niet opnieuw te verdwalen in dit aardse leven.
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Een mooi begin van een heel nieuw avontuur. Weer als een kind maar nu met bewuste ervaring en beter in staat om mij te
bespiegelen aan de mensen om mij heen.
Als we een ander in de ogen kijken zie we
vaak wel wat voor leven iemand gehad
heeft en hoe hij nu in het leven staat.
De ogen zijn de spiegels van de ziel zeggen
we dan.
Maar als ik zo een oordeel over een ander
vorm put ik vanuit mijn ervaringen, de
ogen van een ander spiegelen daardoor
mijn eigen innerlijk.
Mijn mening over de ander geeft aan wat er in mijn hoofd afspeelt en wat ik daardoor zien
kan. Mijn omgeving leert mij zo wie ik zelf ben. Want; wat je zegt ben je zelf.
Zolang ik een ander aan wil passen aan mijn wensen weet ik dat ik nog moet werken aan
mijzelf.
Die keer ik tegenwoordig ook om, als een ander wil dat ik mij aanpas, dan mag ik er van mijzelf
nu soms ook voor kiezen om dat niet te doen.
Door gebeurtenissen te reflecteren en in een ander licht te
bezien, geven deze gebeurtenissen andere informatie vrij.
Waardoor ik er andere lessen van kan leren en komt er
ruimte om mijn mening bij te stellen.
Daarom zal ik ervaringen eerst los moeten laten om andere
ervaringen te kunnen beleven.
Ter afsluiting wil ik stelling 24 meegeven van de 95 stellingen voor het basis inkomen.
Delen; Een gedachte die we delen is geen halve gedachte.
Een stoel die we delen is een halve stoel.
Dit manifest is in de Duitse taal geschreven. We maken het
begin mee van een nieuwe reformatie…

https://www.amazon.nl/würdest-arbeiten-wenn-Einkommen-gesorgt-ebook/dp/B01NBTCLED?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Philip+Kovce+Grundeinkommen&qid=1539589681&sr=8-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1

Liefs Arie
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Gezond Verstand Locatie Sneek
Zondagmiddag 21 oktober kwam Renée Merkestijn naar Sneek voor een lezing over hooggevoeligheid.
Wat is hooggevoeligheid, hoe ga je ermee om, wat zijn de
kwaliteiten en wat zijn de valkuilen.
Hooggevoelige mensen verwerken meer prikkels dan gemiddeld, ze verwerken zaken diepgaander, zowel mentaal
als emotioneel. Ze hanteren een andere levensstrategie dan
gemiddeld.
Hooggevoeligheid is aangeboren bij ca 15 tot
20 % van de mensen, dus bijna 1 op de 5 en deze grote
groep mensen is gevoeliger voor prikkels dan anderen.
Elaine N. Aron heeft hierover het boek ‘Hoog Sensitieve Personen, hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt’ geschreven en 4 eigenschappen gedefinieerd.
Als we prikkels binnen krijgen leidt dit tot emoties en vervolgens tot een lichamelijke reactie
en gedrag. Mensen die hooggevoelig zijn ervaren veel meer prikkels zowel van buiten als van
binnen. Deze sterkere prikkels leiden tot emoties die ook nog eens intenser zijn. Al die prikkels
en emoties vragen om diepgaandere verwerking, fysiek, emotioneel en mentaal. Als het verwerken niet lukt raakt men overprikkeld. Vaak gaat overprikkeling (een overbelast zenuwstelsel) ook nog eens samen met stress (vecht- en vluchtreactie).
Hooggevoelige mensen hebben een andere levensstrategie, denken vaak nog even na, ‘wat
betekent dit voor mij? Wat doet dit met mij? Wat doet dit met de ander?’ Ze doen dus eerst
een stapje terug en reageren secundair. Een valkuil kan zijn dat ze te diepgaand bezig zijn, te
veel nadenken, waardoor ze dingen te lang uitstellen.
Hooggevoelige mensen zijn vaak uitstekende waarnemers, alert, kunnen enorm genieten,
maar ook enorm lijden. Ze zijn sneller bijvoorbeeld allergisch en hebben sneller last van bijwerkingen van medicijnen.
Als je te gestrest raakt is je lichaam te gespannen en is het goed om eerst te bewegen, te
dansen, te springen, te wandelen, te hardlopen, maar ook een massage kan helpen om de
spanning in je lichaam weer kwijt te raken. Te veel spanning ontstaat vaak door te grote focus
op de mentale linkerhersenhelft, ga ter compensatie iets creatiefs doen, ga mediteren om de
rechterhersenhelft te stimuleren.
Overprikkeling kan leiden tot bijvoorbeeld boosheid, je bent over je eigen grens gegaan of je
hebt je grens niet goed bewaakt en een ander heeft jouw grens overschreden. Of het uit zich
door irritaties of angstgevoelens. Lichamelijk kan het zich uiten door onder andere traanogen,
blozende wangen. Leer te luisteren naar je lichaam. Luister naar de energie van je lijf, durf
grenzen te stellen, neem een time-out, een ‘lummeldag’, zorg voor jezelf en geniet.
Ook het verleden kan een rol spelen bij overprikkeling. Als kind leer je overlevingsstrategieën
aan als je te maken hebt met trauma’s of spannende situaties, bv als er ruzie in het ouderlijk
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huis is, ga jij helpen. Die oude patronen ondersteunen maar werken vaak niet meer in je volwassen leven.
Het was een mooie, interessante, inspirerende en bovenal interactieve lezing. Renée heeft bij
haar lezing geen begeleiding van een power point presentatie, ze vertelt, zoekt de interactie
met en beantwoord de vragen van de bezoekers en heeft ons ook oefeningen laten doen zoals
de spanning kwijtraken door te springen, dansen, bewegen en later een oefening om te staan,
te aarden.
Renée kreeg ook vele mooie positieve reacties van de bezoekers. En het mooie vind ik zelf dat
er ook weer mensen aanwezig waren die we nog niet eerder op een lezing hebben ontmoet
en heel gericht op dit onderwerp naar de lezing kwamen. Daar doen we het voor en blijven
we voorlopig doen!
Elke lezing, elke spreker is verrassend en anders.
De volgende keer, 9 december, komt Wim Roskam naar Sneek met zijn partner Marianne Agterdenbos om te vertellen over ‘Kiezen voor
vrije keuze’. Ook weer een bijzonder onderwerp.
‘Welke weg kies je als behandelingstraject bij
een ziekte en hebben we hier ook wel een keuze
in? Wim vertelt over de keuze die hij en zijn
vriendin Linda maakten nadat zij te horen kreeg
dat ze baarmoederhalskanker had. Maar dat
was pas het begin.
Wat hij en Marianne nooit verwacht hadden was
dat Linda, na haar overlijden, hen zou inspireren
tot het maken van een sieraad en hen op reis
zou sturen naar o.a. een eiland in de Stille Zuidzee en naar Angkor Wat, plaatsen die een cruciale rol spelen in Linda's boodschap aan ons allen: Wij zijn allen één
We ontmoeten jullie graag op een van onze lezingen.
♥groet,
Barbera Smit
De planning voor 2019
27 januari 2019 John Breukels, Het mysterie van Bosnië Herzegovina, de piramides, en andere krachtplaatsen
31 maart 2019 Robert van der Wolk, Emotioneel Meesterschap
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Over inentingen
Wanneer kinderen ziek worden komt dat omdat ze in een ziekmakende atmosfeer leven.
Die atmosfeer wordt bepaald door de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan en ze
beïnvloeden.
Het symptoom van het kind is een uiting van de ouder-kind relatie.
Onbevangen ter wereld gekomen moet het kind zich aanpassen aan alle grenzen, die het gesteld wordt.
Geperst in de tijdsindeling van de ouders beperkt in zijn bewegingsruimte, gescheiden van de
moederwarmte in de babykamer gewikkeld in truitjes, hemdjes, luiers en plastic wordt het
onderworpen aan verboden, regels, normen en gewoonten van de ouders, voedingsregels,
poep- en plas- regels, hygiënische theorieën, reinheidsrituelen.
Beïnvloed door de stemmingen, onrust, angst en onzekerheid van de ouders raakt het uit zijn
evenwicht.
Hoe kunstmatiger en strakker de opvoeding, hoe groter de kans dat het kind ziek wordt. Kinderziekten en epidemieën treden op in crisesperioden als hele mensengroepen uit hun evenwicht raken.
Kinderen worden elke keer de dupe van de problemen van hun ouders en kinderziekten zijn
in wezen een signaal, dat ze op de ingeslagen weg niet verder moeten.
Inentingen verhinderen het kind om ziek te worden en ouders kunnen zodoende op dezelfde
voet doorgaan met het aanpassingsproces.
Het is alsof je een personenauto, waarvan je geleerd hebt, dat hij als je hem als vrachtauto
gebruikt door zijn veren gaat bij voorbaat van sterkere schokbrekers gaat voorzien en hem
toch als vrachtauto blijft gebruiken.
Inentingen geven een kunstmatige weerstand en verhullen zodoende toestanden, die niet
verenigbaar zijn met een gezond leven.
In deze omgekeerde wereld worden rampzaligheden zegeningen van de mensheid genoemd.
Jos
http://www.fermequatremains.com
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Vaccinatieles op school

In de ‘week van de biologie’ van 1-7 oktober 2018 deed zich een nieuw fenomeen voor. De
voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma is binnengedrongen in het biologie-onderwijs
op de middelbare school.

In acht stappen naar de prik
De lijst met leerdoelen van het lespakket: ‘leren over vaccineren’ begint met: ‘je weet wat een
vaccin is’ en eindigt met ‘je kan een weloverwogen besluit nemen of je je wil vaccineren’. Het
lespakket neemt 14-jarigen in 8 stappen bij de hand mee naar een ‘weloverwogen’ beslissing.
Wat wordt er wel, en wat wordt er juist niet verteld? En hoe zwaar weegt dat op de besluitvorming van een 14-jarige?

Stap 1 – Film kijken
Na het zien van het filmpje zullen tieners waarschijnlijk geschrokken zijn. En dat is waarschijnlijk de bedoeling? De arts geeft eenzijdige en onvolledige voorlichting en direct na het zien van
zeer confronterende beelden het advies om de prik te gaan halen.

Stap 2 – Strip tekenen
Nadat de kinderen in stap 1 hoogstwaarschijnlijk bang geworden zijn voor de ziekte komt stap
2 in een kort filmpje neer op: . . . en de oplossing van het probleem is . . . het VACCIN.

Stap 3 – Informatie verzamelen
Voor informatie worden de leerlingen verwezen naar het RIVM. Dat ‘vaccineren een keuze is’
klinkt goed, maar in de praktijk komt het erop neer dat het onmogelijk is om een keuze te
maken als je geen volledige informatie hebt.

Stap 4 – In het nieuws
De opdracht is nu om een aantal krantenartikelen te lezen. De Stichting Vaccinvrij staat misschien wel leuk in het lijstje, maar een feit is dat vaccin-kritische artikelen géén podium krijgen
in de media.
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Stap 5 – Vraag het thuis
De verdeeldheid beperkt zich niet tot het klaslokaal. De kinderen moeten de ouders interviewen. Dat brengt de kinderen van ouders die er bewust voor kiezen om niet te vaccineren in
een lastige positie. Zij hebben op school een vreselijk filmpje gezien en hun ouders zeggen
glashard: ‘Wij willen niet dat jij dat vaccin krijgt’. Hoe moet het kind dat verkopen aan zijn
klasgenoten? Zal hij gepest worden? En zullen zijn vriendjes nog wel met hem willen of mogen
spelen?

Stap 6 – Voor- en nadelen vaccinatie
Hier kunnen kinderen geen zinnig woord over zeggen, want ze hebben in het lesprogramma
‘Leren over vaccineren’ niets geleerd over de nadelen van vaccinatie.

Stap 7 – Jouw mening telt
In stap 7 wordt de mening van de kinderen ‘getest’. Op elk van een rijtje stellingen moeten ze
kiezen of ze ervoor of ertegen zijn. En dan moeten ze een uitgesproken en zichtbare positie
innemen door in de hoek van voor of tegen te gaan staan in de klas.

Stap 8 – Deel je kennis
De laatste stap bestaat uit een wedstrijd waarmee de kinderen maar liefst € 1000,- kunnen
verdienen. Ze moeten hiervoor de ‘juiste’ voorlichting geven. Het kind, die ‘eenling’ die het
lukt om door de lesstof heen nog wat aanvullende, vaccin-kritische informatie op te pikken,
zal waarschijnlijk worden gediskwalificeerd van deze wedstrijd wegens het verstoren van de
zorgvuldig opgebouwde ‘consensus’ over dit vaccin.
Biologieleraren zijn niet opgeleid om les te geven over vaccineren, en worden verleid tot het
doen van ongefundeerde uitspraken. Wij denken dat het onderwijs geen geschikte plek is om
een dermate gecompliceerd en controversieel onderwerp als vaccineren te behandelen.
En ook dat het voor de minderheidsgroep van kinderen die het vaccin niet willen pijnlijke situaties op kan leveren.
Lees verder:
https://stichtingvaccinvrij.nl/leren-over-vaccineren-acht-misleidende-stappen-om-14-jarigen-te-overtuigen-van-de-noodzaak-van-menacwy/

© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Studiegroep Alkmaar kijkt weer terug op een topmiddag . . .
Zondagmiddag 4 november, de welbekende
eerste zondagmiddag van de maand, kwamen
de deelnemers van de supergezellige groep in
Alkmaar weer bij elkaar.
Altijd zijn er een aantal personen die bekend
zijn met de groepen en dan eens hier aanschuiven en dan eens daar aanschuiven maar de
vaste kern is aan elkaar gewaagd en laat de anderen zich ook thuis voelen.
We begonnen om 14.00 uur met koffie of thee
met heerlijkheden, aangedragen door diverse
deelnemers.
Marygrace behandelde 'de plant van de middag' en had voor de hazelnoot gekozen.
Tokkelroom maken en bietjes fermenteren
stond op de agenda en voor we het wisten
vloog de middag voorbij.
Het was inspirerend, gezellig en ik kijk alweer
uit naar zondagmiddag 2 december.
Die middag laat ik mijn oude vak even de middag invullen, namelijk het maken van een deurkrans.

De deelnemers nemen zelf groen mee, ik zorg voor het overige materiaal en de middag kost dan niets meer dan de 10
euro vaste bijdrage zodat we o.a.de kantine van de volkstuinen aan de Helderseweg in Alkmaar kunnen gebruiken waar
we met veel plezier al enkele jaren te gast zijn.
Nog één zondagmiddag in 2018 en dan op naar 2019.
Elke eerste zondagmiddag van de maand uitgezonderd juli en
augustus.
Altijd 10 euro vaste bijdrage en soms een paar euro extra voor
het dekken van gemaakte onkosten bij bepaalde onderwerpen.
Anneke
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Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...
Helaas is de tijd van gaan aangekomen ☹ 😊
Zo loopt dat, een studiegroep draait ergens en dat kan voor jaren zijn, Exmorra draait komende week 5 jaar, andere groepen draaien iets minder lang en dat kan heel geschikt door
veranderingen die dit bespoedigen.
Jolanda Roggeveld, gastvrouw van de locatie in
Winsum waar wij samen de groep hebben ontvangen gaat weer andere mooie dingen beetpakken
en uitwerken naast haar werkzaamheden in het
eigen bedrijf Kleikracht.
Vanaf februari 2011 hebben Jolanda en ik redelijk
intensief met elkaar samengewerkt van lezingenlocatie tot studiegroep, incidentele wandelingen
naar het Wad, van alles en nog wat en zo heb ik al
heel wat kilometers heen en weer gereden eerst
vanuit Bergen N-H en sinds het voorjaar van 2015
uit het Gaasterland.
Overigens nog steeds anderhalf uur enkele reis 😊 Iets dichterbij dan vanuit Bergen, maar
toch...
We kijken terug op heerlijk jaren met leuke en minder leuke momenten, want het was zeker
niet gemakkelijk voor Jolanda om in Groningen de kar te trekken om een locatie met lezingen in stand te houden.
We hebben een draadje... we houden een draadje en blijven zeker contact houden.
Winsum heeft een speciaal plekje bij mij, dat zal zo blijven en helaas is niemand in de gelegenheid de groep zesmaal per jaar op donderdagmiddagen van ons over te nemen.
Het loopt zoals het loopt maar het moet ook maar passen, je moet wel een ruime huiskamer
of andere ruimte hebben, je moet het willen, dus wie weet komt er nog eens iemand die in
Groningen weer het initiatief neemt.
Wel zal ik starten met zesmaal een 'Wandelende' studiegroep in Groningen, altijd op
donderdag, de eerste keer op 28 maart, (bij
voldoende belangstelling uiteraard, anders
verwijs ik graag naar de groep in Drenthe op
zes woensdagen of de groepen in Friesland,
zes woensdagen en zes zaterdagen vanaf het
voorjaar tot in het najaar).
Winsum... we maakten er een heerlijke middag van op donderdagmiddag 8 november.
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Gezonde repen stonden op de agenda, zelf
maken maar dat werden vreemdsoortige bonbons wat aan de smaak niets afdoet natuurlijk.
Tokkelroom, dit liet ik al bij diverse groepen
maken, Winsum is geslaagd met vlag en wimpel qua uitvoering.
Perfect!
En... bietjes fermenteren stond eveneens op
de agenda.
Groot succes, het was supergezellig en helemaal niet leuk om afscheid van elkaar te nemen
maar we begrijpen allemaal heel goed dat Jolanda ook keuzes moet maken; we hebben allemaal maar 24 uur in een etmaal.
Dus wie zich geroepen voelt... mail mij en je krijgt de uitleg hoe je gastvrouw of gastheer
kunt worden.
Dankjewel lieve Jolanda, dank lieve deelnemers ook zij die 8 november niet konden.
Ik kijk terug op heerlijke middagen met mooie herinneringen.
Jullie zijn allemaal welkom je aan te sluiten bij Kimswerd en/of Exmorra, daar gaan wij verder met elkaar en qua programma komen dezelfde onderwerpen voorbij en vullen we dit
ook daar met elkaar in.
Groningen - Friesland... Ach. 😊
En als je wilt wandelen waarbij de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal
staan, er zijn drie groepen in het noorden en nummer vier kan ontstaan en wel in Groningen
behoudens dat er wel voldoende animo is.
Anders zeg ik ook... te drukke agenda, met liefde wil ik de gelegenheid geven maar ik zoek
geen extra tijdverdrijf! 😊
Dag Winsum, tot ziens!
Anneke
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In Memoriam Dr. Hans Moolenburgh
We zagen het aankomen maar toch…
Dank namens velen…
Dank Dokter Hans Moolenburgh voor al het goede
wat u voor de mens heeft gedaan.
Persoonlijk heb ik u en uw vrouw leren kennen als
twee lieve fanatieke personen die met hart en ziel
klaar stonden voor iedereen en wij, 'de alternatieven', de 'aluhoedjes' konden het geweldig met jullie
vinden.
We hebben in Alkmaar genoten van uw voordracht
tijdens de lezingenavond via ons concept.
Met plezier heb ik u beiden gereden van Haarlem
naar Nederweert en weer naar huis om een lezing te
geven, wederom via ons concept.
Zo ook in Friesland voor mijn gevoel nog niet zo heel
lang geleden.
Dank dat u achter mijn boek over vaccinaties stond
en ons concept een warm hart toedroeg.
Dank dat u mij belde toen wij net in Friesland waren gaan wonen.
Want als Noord-Hollander met Friese komaf wilde u ons vanuit Haarlem verwelkomen in het
mooie Friesland.
Een grap moest er altijd bij en ondertussen heeft u heel veel moois nagelaten via boeken,
artikelen en inspirerende woorden die voor altijd blijven hangen.
Uw vrouw Anneke ging u voor en u miste haar enorm.

We zagen het aankomen maar
toch . . .
Een afscheid is nooit fijn en komt
altijd onverwacht.
Lieve Hans Moolenburgh dank
voor alles, de momenten dat wij
elkaar zagen of per telefoon spraken zal ik mij als waardevol herinneren.
Anneke Bleeker
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Herderstasje
Een kruid dat altijd een weg vindt in de maatschappij is het
herderstasje. De plant wordt beschouwd als onkruid als hij
voorkomt in siertuinen, in moestuinen, in grasland en op akkers. De Nederlandse naam komt van de hartvormige hauwtjes die eruitzien als een tas van een schaapsherder.
In de volksmond staat de soort ook bekend als lepeltjesdief,
beursjeskruid, tasjeskruid, bloedkruid, eendenpootjes, ganzentongen, lepels en vorken, moederstasje en tuinlepeltje.
Maar om het simpel te houden is de naam gewoon herderstasje.
Zoals als veel onkruiden staat deze soort in verschillende
soorten vegetaties. De meest opmerkelijke vind ik wel dat je
hem kan vinden tussen de stoeptegels.
Niet een of twee, maar ook nog meer van deze soort.
Wat is er nou eigenlijk eetbaar aan het herderstasje? Het antwoord is simpel, je kunt de hartvormige hauwtjes in salades
gebruiken én de bloemen gebruiken in salades of kruidenboters.
Helaas vinden veel mensen het vies om eetbare wilde planten
van de straat te plukken omdat de planten vervuild zijn.
Denk dan aan de uitlaatgassen, fijnstoffen of door plassende honden. Gelukkig kan
je de planten goed afspoelen
met koud water. Dit is de
beste manier om ze schoon
te krijgen.

Je kunt deze eetbare planten nu vinden op vochtige plaatsen
waar net gegraven is. Ik heb ze geplukt en toegevoegd aan
mijn salade!
Dus proef de lekkere hauwtjes van het herderstasje als je toch
wilt weten hoe deze smaakt.
Jochem Hagoort
Foto’s herderstasjes in het ‘wild’: Anneke Bleeker©
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Studiegroep Exmorra 5 jaar
Woensdag 13 november 2013 . . . Woensdag 14 november 2018

Zesmaal per jaar op een woensdagmiddag van 13.30 uur tot . . . eind van de middag, soms
begin van de avond.
Vele onderwerpen passeerden de revue allemaal gelinkt aan 'puur natuur'.
Deze middag deelde Ishi wederom enige kennis rond voedselbossen en Permacultuur en konden we genieten van de diverse gerechten verzorgt door wie wat wilde verzorgen.
Van amuse tot een soepje, van hartige taart tot een salade, van kweeperen compote tot een
heerlijk toetje, een sapje en tokkelroom.
Het eerste lustrum is afgesloten en we gaan voor de volgende
fase.
Op woensdagmiddag 23 januari gaan we creatief aan de slag.
Het maken van een winterkrans staat dan op het programma.
Een winterkrans met een knipoog naar het voorjaar.
De handjes laten wapperen kan tot mooie gesprekken leiden en
persoonlijk zal ik wat technieken behandelen welke thuis ook
weer van pas kunnen komen voor wie van knutselen houdt.
Gelijkgestemden die na afloop naar huis gaan met een zelfgemaakt werkstuk als herinnering aan een paar waardevolle uurtjes.
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Jeanette behandelt de 'Plant van de middag'.
En . . . dan zal ik voor wat lekkers zorgen ter afsluiting van de middag voordat iedereen huiswaarts gaat.
Centrum Wilgenhoeve in Exmorra: dank voor de gastvrijheid in de
afgelopen jaren; samen hebben we mooie uren beleefd.
www.project7-blad.nl
anneke@project7-blad.nl
Anneke Bleeker
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Gezond Verstand Lezing Schoten

Enkele jaren hebben Anneke en Frank samen
met Nick vier keer per jaar lezingen in het
mooie Kasteel van Schoten verzorgd en zijn
hier afgelopen december 2017 mee gestopt.
De draad wordt nu opgepakt door Cocky
Nuchelmans, bestuurslid van Project7-blad.
Cocky verzorgt ook de studiegroep Bergen
op Zoom. De 1e lezingenmiddag zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2019.
Sprekers van deze middag zijn Annette ter
Heyden en Lamija Dzigal, de laatste is voorzitter van het bestuur van Project7-blad.
De entree bedraagt € 10,00 en je mag deze
keer een introducee meenemen, die nog
niet eerder een Gezond Verstand Lezing
heeft bezocht.
Gezonde drankjes en hapjes worden verzorgd door Stimulation Station.
Cocky Nuchelmans
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Nieuwe Locatie !! 😊
Hoi Allemaal!
Vanmorgen zijn Cocky en ik naar Huijbergen geweest om op bezoek te gaan bij Cecile van
Agtmaal. Cecile heeft een prachtige grote tuin genaamd Vrouwenhof waar zij veel tijd en liefde
insteekt en zij is bereid om ons op de studiedagen van Project 7-blad aldaar te ontvangen. Het
Vrouwenhof ligt aan de rand van de Staartse Duinen tegen het grenspark van de Kalmthoutse
Heide.
Cocky en ik zullen de komende tijd de omgeving verder gaan verkennen zodat we op de studiedagen leuke “routes” kunnen aanbieden. Vanmorgen hebben we alvast een klein stukje
bos gezien aangrenzend aan de tuin van Cecile en voor onze activiteit van 25 november is dit
voldoende.
Ook voor volgend jaar hebben we de datums geprikt en vinden de activiteiten van de studiegroep project7blad Bergen op Zoom plaats op: 7 april;19 mei;23 juni; 11 augustus; 15 september en 6 oktober.
Graag nodigen we jullie uit om samen met ons kennis te maken met Cecile en haar mooie plek
op Zondag 25 november aanstaande en doen we een groepsactiviteit.
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Samen maken we een mandala van materialen die de natuur biedt. Een mandala maak je vanuit het midden en bouw je samen uit tot een uniek speels en/of meditatief ‘schilderij’ op de
grond.
De mandala is niet blijvend: Na afloop wordt hij weer deel van de kringloop. Om het simpel te
houden pakken we het thema “Herfst”. Omdat we de mandala samen maken krijg je een sfeer
van verbondenheid.
We mogen gebruik maken van de voorzieningen om een vuur te maken (heerlijk!)
Cocky en ik zullen dit keer zorgen voor koffie en/of thee, soep en iets lekkers bij aankomst.

Ook nemen wij hout mee om te kunnen branden want een vuurtje stoken is geweldig en sfeervol maar kost ook het nodige hout. Dit keer onthouden we jullie van de bijdragen dus deze
studiegroep is GRATIS!
Nog even praktisch: Het vriendelijke verzoek van Cecile om vooraan te parkeren langs de
Staartse straat en niet het zandpad op te rijden met de auto daar op haar terrein geen plek is
om je auto te parkeren. Bij voorbaat dank!
Zoals altijd ben je welkom vanaf 13:00 uur en we starten om 13:30 uur.
Om aan te melden stuur een mailtje naar: project7bladboz@ziggo.nl
Tip: Trek dicht schoeisel en warme kleding aan!
Natuurlijk hopen wij op een enthousiaste opkomst en maken we er met elkaar weer een leuke
en inspirerende middag van!!
Tot ziens bij het Vrouwenhof van Cecile van Agtmaal.
Staartsestraat 18 in Huijbergen

Groene groetjes
Cocky en Anita
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Wie neemt het lichtje over?
Het lichtje tijdens de middag met Studiegroep Winsum brandde gezellig...
Wie wil het lichtje in Groningen brandend houden?
Een groep waar de deelnemers met elkaar kennis
delen, het gezellig hebben en een luisterend oor
voor elkaar hebben kan overal draaien.
Het enige is... we hebben een gastvrouw of gastheer nodig die tijd, ruimte en er aardigheid in
heeft zesmaal per jaar een middag met Project7blad samen te werken.
Wie interesse heeft... gewoon mailen en je ontvangt vrijblijvend de uitleg.
In Winsum zijn we gestopt, er kwamen andere
mooie dingen op het pad van Jolanda Roggeveld
waar de groep met plezier bij elkaar kwam.
Maar... nu een kans voor iemand anders. 😊
Anneke
anneke@project7-blad.nl
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