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Voorwoord
De tijd vliegt, alweer een nieuwsbrief op te maken en in een leesbare lay-out te zetten. Iedere
maand opnieuw passen en meten met de teksten en foto’s. En dan maar hopen dat jullie er
plezier aan beleven en de stukken die in de nieuwsbrief staan lezen☺.
Er zijn weer mooie verslagen van de verschillende studiegroepen en Anneke heeft een stuk
geschreven over wat studiegroepen zijn en hoe dat in de praktijk ‘werkt’, met prachtig mooie
foto’s van de verschillende activiteiten. We vergeten natuurlijk ook de Gezond Verstand Lezingen niet en er is weer een mooie bijdrage van Ellen Vader.
En ja de tijd vliegt, het voorjaar is alweer ten einde en de zomer begint. Het lengen van de
dagen is afgelopen, jammer maar helaas, ze worden elke week ongeveer een kwartier korter.
Ik vind dat elk jaar opnieuw weer wennen. Vanavond was het nog laat licht, het is ook nog volle maan
en kon ik zonder zaklamp op stap met mijn hond Beitske.
Ook al worden de dagen vanaf nu weer
korter, we blijven genieten van alles wat
bloeit en groeit. Van de week foto’s genomen van al het fruit in wording in mijn
tuin.
De aardbeien moeten nog rood worden
en de blauwe bessen blauw, de pruimen
kan ik meestal eind juli oogsten en de appel – en perenbomen daar moet ik nog
even op wachten, dat wordt septemberoktober.
Voor Project7-blad hebben we op facebook een eigen zakelijke pagina aangemaakt waar we de diverse activiteiten en
verslagen zullen delen.
We stellen het zeer op prijs als je onze pagina wilt liken en volgen:

https://www.facebook.com/project7blad/
Nog maar eens in het kort waar Project7-blad voor staat:
Project 7-blad wil mensen bewust maken omtrent alles wat er in de wereld speelt. Onszelf en
anderen uitdagen de wereld door een andere bril te bekijken.
Wij doen dit door het organiseren van onder andere Gezond Verstand Lezingen en (wandelende) Studiegroepen en het verspreiden van nieuwsbrieven.
Wij willen daarmee op een toegankelijke wijze informatie en kennis delen met belangstellenden.
Doe je mee? We zijn op zoek naar mensen die een Gezond Verstand Locatie willen beginnen
en/ of een (wandelende) studiegroep. Je kunt mailen voor uitleg:
barbera@project7-blad.nl of anneke@project7-blad.nl
Ik wens je veel leesplezier, Barbera
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Zondag 19 mei 2019
Even zag het ernaar uit dat onze middag gepaard zou gaan met veel regen, we waren
daarom wat eerder op het Vrouwenhof van
Cecile in Huijbergen waar zij zelf ook al drukdoende was met tenten en zeilen om onze
geplande activiteiten droog te houden.
Een groot zeil boven de werktafel was net opgehangen en daar kwam een waterig zonnetje door wat ons de rest van de dag niet meer
in de steek liet! Het Vrouwen hof wordt
steeds mooier en kleurrijker van alles wat
groeit en bloeit; de boompjes die krachtig
hun scheuten naar boven duwen, de klaprozen die al aan terrein winnen en een enkele
korenbloem stond al prachtig te stralen… De
temperatuur was prima met een jas of vest
aan, de kinderen liepen zelfs in hun shirtjes
buiten heel de middag druk met vuur en dennenappels, stokken, bladeren, zand en water
. . . wat wil een kind nog meer?
Veel vaste deelnemers van 7-blad waren weer aanwezig en ook enkele nieuwe gezichten wat
we altijd superleuk vinden! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en ook hoe meer om te delen
en uit te wisselen met elkaar. Cocky vertelde een en ander over project 7-blad, het doorlopend
inkomen en een project over plastic recyclen naar olie en Cecile vertelde nog een klein stukje
geschiedenis over haar Vrouwen hof.
Bij aankomst koffie en thee gedronken en
met een plak bananenbrood en/of sinaasappel cake, gebakken door resp. Anita en Nicole, (beiden heerlijk!)
Nicole gaf ook een toelichting op de plant
van deze middag, de Lisdodde.
Ik wist niet dat hier zoveel over te “weten”
viel en vooral ook waar deze plant toe dient
en wat je er allemaal mee kunt doen en van
kunt gebruiken om te eten!!
Cocky Braat bracht voor wie wilde nog waterkefirkorrels mee en een beschrijving van
de werkwijze.
Als activiteit hadden we het maken van een
‘weerstation’ /barometer, maar dan een
heel natuurlijke, namelijk van dennenappels.
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Dus eerst een wandeling door het omliggende bosgebied bij Cecile gedaan om dennenappels
te rapen en tegelijk planten, struiken en bomen die we passeerden wat nader te bekijken en
te delen wat we hierover weten. Het rook lekker fris in het bos omdat het net geregend had,
dan ruik je de mossen, het blad en al wat er te ruiken valt in bosgebied des te meer . . . heerlijk!
Ook maakten we een mini bijen/insectenhotel van bamboe/riet- stengels in een mok die je
dan kunt ophangen in je tuin. Eenvoud maakt het des te leuker. Van ‘niets’ . . .‘iets’ maken,
daar houden we van! Zo bezig met elkaar gaat de tijd altijd (te) snel. We genoten nog van een
kop lekkere broccolisoep gemaakt door Anita en Cocky had gezorgd voor een gezonde boterham erbij met zelfgemaakte kruidenboter, jammie!
Cecile en Cocky hadden nog gezorgd voor een rijk gevulde ruiltafel met plantjes en stekjes van
alles en nog wat waar we allemaal weer helemaal blij van werden en er weer flink wat meegenomen en uitgedeeld is. Dank je wel Dames!
Ook alle anderen dank je wel voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook en voor het deelnemen aan deze gezellige en inspirerende middag. Fijn om jullie (weer) te zien en het geeft ons
altijd veel voldoening om leuke gesprekken te hebben met elkaar en dingen te delen.
Wat ons betreft, heel graag tot de volgende!
Warme groene groetjes,
Cocky en Anita
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Exmorra . . . woensdag 22 mei . . .
Het was FANTASTISCH

We kwamen weer bij elkaar met studiegroep Exmorra, lees studie met een knipoog . . . maar
wel serieus! . Serieus in de vorm dat we samen kennis delen, goede gesprekken hebben,
een plant van de middag belichten, de aandacht richten op wat mooi en goed voor de mens
is en ondertussen samen grote lol hebben want lachen mag erbij en je verhalen delen mag
ook.
Waardevol!
Heel waardevol, voor het zesde jaar zesmaal per jaar op woensdagmiddagen. Deze zonnige woensdagmiddag in mei verliep
harmonieus en vloeiend, gezellig. We begonnen zoals altijd
met koffie of thee, dat is een keuze en Maria had heerlijke taarten gebakken.
Ook dat is altijd een aanvulling, iets lekkers gemaakt door iemand uit de groep maar ditmaal was het extra feestelijk want
Maria was jarig. Heerlijke rabarbertaarten en een worteltaart,
deze laatste was Moerman proof. Ook daar liggen de interesses, dus supergezond.
Joke vertelde over de rozemarijn. Wat een fantastisch kruid is
dat toch.
Joke had na het bespreken van de rozemarijn nog een mooie
oefening voor ons in petto. Daarmee kun je al het negatieve
wat op je pad komt op een mooie wijze een plekje geven.
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Marja had heel spontaan haar sjamanendrums en didgeridoo's
meegenomen, wat een prachtig geheel vormde met elkaar al
spelend in de tuin, in het zonnetje.
Vooral in het zonnetje. Het was weer uitzonderlijk Exmorraweer. Als we in Exmorra samenkomen dan hebben we negen
van de tien keer mooi weer. Al is het de dag ervoor nog zo chagrijnig, zodra de middag met de groep in aantocht is lijkt het
wel om te slaan.
Sterker nog ik: heb het wel beleefd van huis met regen vertrokken te zijn en dat het opklaarde richting Exmorra en daar
eerst een waterig zonnetje scheen om vervolgens wat meer van
zich te laten zien.
Anderen om ons heen beginnen ook al te benoemen dat als de
zevenbladgroep komt het weer goed weer gaat worden.
Bijzonder! Uitzonderingen daargelaten, we hebben ook wel
storm en regen ervaren maar dan ook meteen goed slecht! .
We houden niet van half werk!
Na deze eerste mooie momenten op woensdagmiddag 22
mei moest er enige actie gepleegd worden. Diverse 'bekende'
groentes aangevuld met 'wilde' groentes zoals zevenblad,
kleefkruid, fluitenkruidblad en brandneteltoppen werden samengevoegd in een heerlijke soep.
Daar konden we samen buiten in het zonnetje heerlijk van
genieten. Er kwam weer veel voorbij qua gespreksstof, mooie
momenten en gezelligheid. Volgende keer op 26 juni gaan we
onder leiding van Joke en Marja een natuurlijke antimuggenmiddel maken en een middel voor na de beet als je toch gestoken bent. Maria zal vertellen over het voedselbos dat in
haar woonplaats tot stand komt, Kea zorgt voor wat lekkers
bij de koffie of thee. En de rest... vult zich nog wel in. We sluiten natuurlijk ook af met wat lekkers maar dat zal zich nog
wel ontvouwen. Ik heb genoten.
De vorige keer, 20 maart was ik er niet bij omdat wij op reis waren, maar ik moet eerlijk bekennen wel weer heel blij te zijn allen weer te hebben ontmoet en samen een middag energierijk te hebben doorgebracht. Via Project7-blad is het de mogelijkheid zelf in eigen omgeving
ook dergelijke mogelijkheden op te zetten. Gewoon zesmaal per jaar samen genieten, samen
kennis delen, mooie dingen maken en . . . een luisterend oor hebben voor elkaar. Hoe belangrijk is dat in deze hectische wereld? Belangrijk en simpel uit te voeren.
Exmorra . . . Top dat we al zo lang daar terecht kunnen! Dank Centrum Wilgenhoeve.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
Wil jij 26 juni ook komen? Welkom, aanmelden: anneke@project7-blad.nl
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Project7-blad 'Wandelende studiegroep' Friesland
bezocht Vijversburg in Tytsjerk, vlakbij Leeuwarden . . .
Heerlijk, we mochten weer :)
Samen met de geïnteresseerden rond de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen aan
de wandel, samen genieten, samen kennis delen en een luisterend oor voor elkaar hebben.

We verzamelden bij restaurant 'De Grote Wielen' aan de rand van Leeuwarden vlakbij Tytsjerk.
We namen de tijd want de gesprekken waren divers, serieus en daarmee waardevol.
Het is heerlijk deze dagen te beleven want naast dat we kennis delen is er ook dat stuk wat zo
belangrijk is, namelijk luisteren naar elkaar en daardoor kunnen we onze verhalen aan elkaar
kwijt, kan dat relativeren, inspireren en ondersteunend zijn.
We reden achter elkaar aan naar Vijversburg te Tytsjerk.
Fantastisch om daar enkele uren te vertoeven.
Het was hilarisch, één van de deelneemsters had in één keer een entreekaartje geregeld voor
ons allemaal via de automaat bij het hek.
Toegang € 2,50 en je kaartje steek je bij het hek in een daarvoor bestemde gleuf zodat het hek
ontgrendelt.
Vervolgens loop je via het draaihek naar binnen.
Tja, behalve ik.
Suf, ik greep naar de verkeerde kant en draaide het hek keurig voor mij langs zonder daar door
te kunnen lopen.
Tja . . . er zat niets anders op dan weer een kaartje te kopen.
Handig. Lachwekkend voor de anderen, dat zeker.
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We liepen langs vele soorten 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen.
We zaten in het zonnetje op een bankje en wie een lunch meegenomen had kon daar picknicken.
We genoten ook van de niet eetbare planten, bomen en struiken. Er
was veel te bekijken en ondertussen al lopend, stoppend en pratend
kwamen er vele onderwerpen voorbij.
Pauwen, kippen, hanen, parkieten, ooievaars en reigers, allen vielen
op en Juffrouw Ooievaar met kroost zorgde er voor dat we even een
poosje met het hoofd in de nek omhoog bleven kijken.
Al met al een meer dan geslaagde laatste woensdag van de maand mei
in 2019.
Op 19 juni gaan we naar Steenwijk en starten we bij één van de deelnemers thuis met koffie of thee.
Bekijken we daar de tuin en gaan we vervolgens in de nabije omgeving
aan de wandel.
Deze dagen starten om 11.00 uur, verzamelen vanaf 10.30 uur.
Zesmaal vanaf maart tot in oktober en steeds op een andere locatie
komt de groep bij elkaar.
Er is ruimte voor anderen met interesse.
Het enige wat we vragen is om zoveel mogelijk het commitment te
hebben de zesmaal, waarvan er dit jaar twee voorbij zijn, in je agenda
te zetten, en te komen.
We zijn niet zwart/wit maar het is leuk als iedereen zijn of haar best
doet altijd mee te doen.
Samen kom je verder en er groeit een onderlinge band.
En... het is supergezellig!
Studiegroep... studie met een knipoog maar wel met enige serieuze
ondertoon.
Studeren is op deze wijze ongelofelijk leuk!
Je bent nooit te oud om te leren... lees genieten! :)
Zin?
anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Welkom. Opgeven is verplicht in verband met gegevens over waar we
verzamelen.
Als voorbeeld . . . voor 19 juni zetten we het verzameladres niet op de
site omdat we bij iemand thuis hebben afgesproken.
En . . . een grotere groep mag maar te groot willen we voorkomen.
Liever meer kleine groepen dan een paar grote groepen.
Je kunt op elk moment van het jaar ‘instappen’. Er is geen begin moment, we plannen elk jaar weer zes dagen en gaan samen gezellig verder.
Anneke

11

12

Het was weer een superdag!
De wandelende studiegroep op zaterdag in Friesland verzamelde zich op 1 juni bij ondergetekende in Heeg voor een wandeling door het Heempark. Het Heempark is een natuurgebied
van 12 hectare ten noorden van Heeg op voormalig boerenland wat eind jaren 90 is aangelegd.
Wat een fantastisch mooie dag en wat een prachtig wandelweer. Na uitgebreid bijkletsen onder het genot van koffie met wat lekkers en het bespreken van de plant van de dag hebben
we eerst ook nog maar ons eigen meegebrachte lunch opgegeten met een heerlijk kop groentesoep waarvan de bouillon getrokken was van schotse hooglanderbotten. Supergezond!
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We starten in de fruitboomgaard van het Heempark, rijk aan appel-, peren-, en pruimenbomen, in het jaar 2000 zijn meer dan 100 bomen aangeplant verdeeld over meer dan 60 rassen.
Prachtig om te zien die lange rijen bomen, waar de vruchten al beginnen te groeien. Onbespoten fruit voor de inwoners van Heeg.
Al pratend, kijken en snuivend verder wandelend kom je allerhande planten, struiken en bomen tegen en kennen we in het heempark onder andere een Wilgenlaantje en een Lindenlaan,
een vuurplaats met waterpomp, een speelplek voor kinderen, een zwaluwwand, een vogelkijkhut, en een educatiecentrum.
Regelmatig zie je schoolklassen vanuit de hele omgeving in het Heempark die dan met een
opdracht aan de slag gaan.
Tot en met de kleinste kinderen die in de kinderopvang zitten, ik kwam laatst een groepje
tegen met twee begeleidsters en één van de kinderen liet een A4 zien met bloemen die ze
gingen zoeken. Jong geleerd is oud gedaan!
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Het was prachtig weer en er viel veel
te bewonderen en op te zoeken op
de plant-app. Veel eetbaars, Anneke
die een paar keer een wandeling in
het heempark heeft gedaan zegt altijd tegen mij ‘ik heb geen medelijden met jou, jij hoeft hier geen honger te lijden, er groeit genoeg’.
En dat klopt natuurlijk, er groeien
volop
brandnetels,
kleefkruid,
smalle weegbree, paardenbloemen,
zuring, het fluitenkruid is bijna uitgebloeid, eerder speenkruid, daslook
en ga zo nog maar even door☺.
Er staan door het hele park bankjes,
mooi om even (in de schaduw) te zitten en rustig om je heen te kijken en
te genieten. En bij het educatiecentrum staan picknicktafels.
Ook staan er bijenkorven. Als plant
van de dag had ik de koolzaad voorbereid. Eind maart is er in het weiland tegen het Heempark aan koolzaad gezaaid speciaal voor de bijen.
Het was weer een dag voor herhaling vatbaar.
Wil je aansluiten bij deze wandelende studiegroep op zaterdag meld
je dan aan bij anneke@project7blad.nl
29 juni, 31 augustus en 5 oktober
staan de volgende wandelingen gepland.
Barbera Smit
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_____________________________________________
Nieuwe wandelende studiegroep in Noord-Holland!
Zaterdag 14 september 2019 start een nieuwe wandelende studiegroep in Noord-Holland.
Wandelende studiegroepen waarbij de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal staan zijn echt heel leuk. Waardevol, samen kennis delen, gelijkgestemden ontmoeten
en samen zesmaal per jaar vanaf maart tot in oktober in de eigen provincie genieten.
Hannahma Keur is de gastvrouw van de nieuwe groep in Noord-Holland en stelt zich hieronder voor.
Voor de 14e september gaat zij een locatie bedenken en de keren daarna worden ingevuld
met inbreng van de deelnemers. Geweldig dat er weer een gelegenheid bij komt voor wie
gezelligheid zoekt, interesse heeft in dat wat groeit en bloeit en in de keuken verwerkt kan
worden.
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Mijn liefde voor de planten had ik al als kind. Ik
woonde aan de kust en was betoverd door de duinen en de planten die daar groeide. De heerlijke
geuren en kleuren van de duinviooltjes, hertshooi
en de andere planten in de zomer. De koningskaars
met de zachte fluwelen blaadjes die als een grote
bloem stonden te stralen. Dat is mijn lievelingsplant en daar voel ik zoveel liefde voor, het raakt
mijn hart. Bramen zoeken en daar jam en sap van
maken. De bramen uit de duinen smaken heerlijk.
Als jonge vrouw en moeder kon ik het niet laten om zelfs op vakantie allerlei determinatie
boeken mee te nemen en wilde planten te bekijken. Bloemen plukken, drogen en vruchten
natuurlijk.
Zelfs in de tent werd er in de zomer jam gemaakt tot vermaak van mijn familie.
Ook wilde paddenstoelen plukken, kruiden en van alles werd er gebrouwen waar mijn familie niet zo blij mee was. De kinderen durfden het niet te eten.
Het breidde zich uit tot geneeskrachtige kruiden. Ik ging alleen naar de huisarts voor een diagnose en daarna zocht ik zelf de kruiden erbij. Zoals blijkt is het een soort “ziekte” waarmee
ik besmet ben.
Zo kwam ik erbij om te gaan werken bij antroposofische huisartsen als doktersassistente. Dit
nieuwsgierige Aagje wilde zoveel leren en weten.
Eigenwijs gewerkt met dansvormen om bewustzijn te ontwikkelen en door te geven als docent, daarnaast ook nog sociaal betrokken als maatschappelijk werkster aan de gang geweest.
Nu met pensioen en werkzaam als transformatie energie healer.
Dit is in vogelvlucht iets van mij.
Het is fijn om als gastvrouw voor project7-blad mee te helpen om bewustzijn en liefde voor
de wilde planten te verspreiden.
Hannahma Keur,
Gastvrouw voor de wandelende studiegroep in Noord Holland.
Zelf woon ik in Hoofddorp
Wil je zaterdag 14 september meewandelen en je aansluiten bij deze groep?
Je bent van harte welkom, opgeven is verplicht!
anneke@project7-blad
De volgende wandelingen staan gepland voor zaterdag 5 en zaterdag 26 oktober.
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Vaxelis – vaccin met zwarte driehoek

Stel er is een vaccin dat vervangen wordt door een ander vaccin. Zouden artsen en ouders dan
niet geïnformeerd moeten worden over de reden waarom dit gebeurt?
Infanrix-Hexa is het vaccin tegen DKTP-Hib-HepB dat werd toegediend met 2, 3, 4 en 11 maanden. Op 7 December 2018 is in het ‘RVP-nieuws’ voor professionals bekend gemaakt dat het
vaccin per 1 januari 2019 werd vervangen door ‘Vaxelis’. Ouders werden niet specifiek geïnformeerd en de overgang verliep geruisloos en de reden waarom ‘Infanrix-Hexa’ werd vervangen door ‘Vaxelis’ hebben consultatiebureau-artsen niet te horen gekregen.
En veel kwalijker is het dat consultatiebureau-artsen er ook niet over geïnformeerd lijken te
zijn dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft bepaald dat dit vaccin ‘onder
extra toezicht staat’ (het CBG had kennelijk haar vraagtekens bij het onderzoek dat de fabrikant van Vaxelis heeft aangeleverd). Het vaccin kreeg een zwarte driehoek; dat wil zeggen met
de volgende aantekening:
“Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht.
Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.”
We hebben het dus over een nieuw (en nog nergens grootschalig toegepast) vaccin waarover
onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen zeggen dat het veilig is. We zouden als
consument dus mogen verwachten dat de Nederlandse overheid ons hier zeer duidelijk over
voorlicht, maar helaas is dat niet het geval. Heeft de zwarte driehoek überhaupt enige invloed
op de ‘intensieve veiligheidsbewaking’ van het Rijksvaccinatieprogramma?
Bijwerkingen dienen gemeld te worden bij het bijwerkingen centrum Lareb. Dit is een verplicht
protocol voor CB-medewerkers, maar gebeurt het ook? Tot op heden, 16 juni en dus 6 maanden na invoering, is dit vaccin nog altijd niet opgenomen in de online database bijwerkingen
van het Lareb. Ouders tasten in het duister en worden in het ongewisse gelaten wanneer ze
zich willen informeren over het aantal en soort gemelde bijwerkingen van dit nieuwe vaccin
dat bij hun kindjes wordt ingespoten.
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De bijsluiter van Vaxelis vermeldt nochtans hoge percentages van bijwerkingen die werden
gemeld bij kinderen die het experimentele zesvoudige vaccin in klinische onderzoeken kregen:
prikkelbaarheid (≥ 55 procent), huilen (≥45 procent), pijn op de injectieplaats (≥44 procent),
slaperigheid (≥ 40 procent), erytheem op de injectieplaats (≥25 procent) verminderde eetlust
(≥ 23 procent), koorts ≥38,0 ° C (≥19 procent), zwelling op de injectieplaats (≥ 18 procent) en
braken (≥ 9 procent).”
We kunnen ons dan ook nauwelijks voorstellen dat er in de afgelopen vijf/zes maanden geen
meldingen zouden zijn ontvangen en genoteerd door het Lareb.
En wat veel ouders niet beseffen is dat een groot deel van het onderzoek naar veiligheid bestaat uit ‘intensieve veiligheidsbewaking’ wanneer het vaccin eenmaal op de markt is.
Onze (gezond geboren) babietjes in de proeftuin van de farma-industrie...
Lees verder: https://stichtingvaccinvrij.nl/vaxelis-het-vaccin-met-een-zwarte-driehoek-enverborgen-bijwerkingen/
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

_____________________________________________
Gezond Verstand Lezingen
Zondagmiddag 26 mei kwam Juglen Zwaan naar de Gezond Verstand Locatie Sneek voor een lezing over het onderwerp ‘De Supermarktleugens, leer gezonde keuzes te maken in de supermarkt’.
Waar moeten we rekening mee houden als we boodschappen
doen? Jaarlijks komen er meer dan een miljoen medische onderzoeken uit, waardoor het een hele klus is om bij te blijven. Juglen
maakt het je gemakkelijk door deze kennis kant-en-klaar aan te
reiken en te vertalen naar de supermarkt.
Juglen nam ons met behulp van een powerpoint presentatie en
veel mondelinge toelichting mee door de supermarkt.
Een mooi begin. Waarom vind je als eerste groente en fruit in de
supermarkt? Dan heb je de ‘gezonde’ boodschappen vast in je
karretje en ‘voelt’ het niet zo erg als je verderop bijvoorbeeld een
zak chips in de boodschappenkar legt.
Een valkuil als je boodschappen doet is de beweringen en reclames die in je hoofd blijven
hangen van marketeers, zij stellen niet onze gezondheid voorop, maar de bedrijfsresultaten
in de vorm van financiële winst.
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Juglen heeft een onbedwingbare honger naar nieuwe inzichten en je merkt tijdens de lezingen
iedere keer opnieuw wat een ongelooflijke kennis hij heeft.
Hij deelt deze kennis graag en is dan ook spreker en schrijver over voeding en gezondheid en
hij combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van
puur natuur. Het mooie vind ik dat Juglen geen enkel voedingsgeloof aanhangt, hij heeft het
niet over diëten, maar combineert vele visies.
Hij schroeft je kennisniveau op en inspireert om met plezier gezonder te
leven.
Juglen is nu drie keer in Sneek geweest en we nodigen hem zeker nog
een keer uit. Ieder keer hoor je ook weer nieuwe dingen en word je getriggerd na te denken over wat belangrijk is als we het hebben over voeding!
Juglen heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Zijn laatste boek
is ‘De Receptenwijzer’. Dit boek staat vol met recepten voor ontbijt,
lunch, diner, toetjes, tussendoortjes, soepen, salades, groentespreads,
sappen, ijsjes, dranken, sauzen, dressings en meer.
Alle recepten zijn vrij van koemelk, gluten, E-nummers en geraffineerde
suiker. Het receptenboek is te gebruiken voor iedereen die gezond en/
of gezonder wil eten en drinken en tevens door de meeste voedingsstromen te hanteren.
Zijn boek ‘De voedingswijzer’ is een supermooi en zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Nieuwe Gezond Verstand Locaties
In het najaar komen er hoogstwaarschijnlijk weer een paar locaties voor
de Gezond Verstand Lezingen bij.
Lijkt het jou ook leuk een locatie voor Lezingen te beginnen of wil je er eerst meer over weten
stuur dan een mail naar
barbera@project7-blad.nl
We helpen je met het opstarten van een locatie.
De Gezond Verstand Lezingen staan de zomermaanden even stil. In september staan er weer
lezingen in de planning. Deze zullen wij in een van de volgende nieuwsbrieven vermelden.
Barbera
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Gratis Kruiden wandeling
Aankomende zondag 23 juni is er een gratis kruidenwandeling in Bergen op Zoom.
Je bent van harte welkom! Wel even aanmelden! Project7bladboz@ziggo.nl
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Dat was supergezellig, superwaardevol en
Superinformatief . . .

Studiegroep Alkmaar vallend onder Project7-blad beleefde
een fantastische zondagmiddag op de 2e juni van dit jaar.
Toen we allemaal aanwezig waren, we genoten van de heerlijke vlierbloesemthee en/of het smakelijke water met vlierbloesem en citroen, kon de middag beginnen.
Deze groep in Alkmaar viel vanaf september 2015, de eerste
keer tot heden onder mijn, noem het, verantwoording.
Met heel veel plezier ben ik elke eerste zondag van de maand
afgereisd naar Alkmaar, vanaf dat moment uit Friesland en
vanaf begin februari 2013 tot en met juni 2015 vanuit Bergen
maar toen lieten we geen studiegroep draaien op deze locatie
maar een lezingenlocatie.
Elke eerste zondagmiddag van de maand een andere spreker
uitgezonderd juli en augustus.
De studiegroep per september 2015 ging automatisch op dezelfde manier van start namelijk elke eerste zondagmiddag
van de maand op juli en augustus na.
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En om 14.00 uur, welkom 13.30 uur, als enige uitzondering; alle studiegroepen beginnen een
half uur eerder en de 'Wandelende' studiegroepen om 11.00 uur, verzamelen vanaf 10.30 uur.
Alkmaar is dus een beetje een uitzondering, altijd zo gelaten. Het kwam mij wel fijn uit dat
half uurtje later, anderhalf uur rijdend vanuit Friesland.
En zo ontstaat er weleens wat . . .
Tienmaal per jaar gelijkgestemden bij elkaar die verschillende onderwerpen behandelen.
Deze zondag nam ik even het woord aan het begin van de middag en spraken we over de
voortzetting per september.
Jenny Stam zal vanaf nu de gastvrouw zijn en Irene Schotten draaide al die jaren samen met
mij, vanaf 2013. Via Irene zijn we in deze kantine terecht gekomen.
Irene zal met de anderen samen met Jenny per september verder gaan.
Een mooie gelegenheid deed zich zo voor om Irene te bedanken en Jenny te verwelkomen in
mijn plaats.
De dames kregen beiden een aardigheidje en daarna mocht Jenny het overnemen.
De brandnetel was 'de plant van de middag' en allen hadden thuis daar wat over opgezocht en zo deelde men een
compleet verhaal rond deze bijzondere plant. De Koning
der planten!
Heel gezond en veelzijdig in te zetten voor het lichaam en
de tuin.
De kantine ondergaat een metamorfose, werkelijk top
hoe alles aangepakt wordt en daarmee krijgt deze groep
een nog leuker onderkomen.
De nieuw aangebouwde serre zal in koudere seizoenen
veel plezier verschaffen en deze zondag konden we naast
de serre aan picknicktafels zitten waar we samen genoten
van diverse gerechten.
Een heerlijke afsluiting voor de twee zomermaanden
waarin de groep niet bij elkaar komt.
Vlierbloesempannenkoekjes, gebakken in de keuken van
de kantine, pesto's, een tapenade, crackers, magnesiumrijke hapjes, een vruchtensalade, kortom er was door diverse personen thuis van alles gemaakt en dat samen met
de pannenkoeken leverde een genoeglijk uurtje op als afsluiting van een fijne middag.
Lieve dames, heren zijn ook welkom, van studiegroep Alkmaar, we blijven contact houden, ik kom vast een keer
een middag meedoen maar ik laat het vanaf nu aan jullie
over hoe de middagen een invulling krijgen.
De eerste zondagmiddag in september staat het maken
van een theemengsel op de agenda.
Alle deelnemers drogen thuis een ingrediënt.
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Als iemand een flinke bos braambladeren droogt, iemand anders een grote bos brandnetels,
weer iemand anders bessenbladeren, of kamille, of... genoeg om te drogen en te gebruiken,
denk ook aan bloemen: korenbloemen, goudsbloemen en nog veel meer, dan kan iedereen
een mengsel maken en naar huis gaan met een potje thee.
En wie wat gaat drogen is handig om aan Jenny door te geven.
Niet fijn als er veel van één soort is en bijna niets van andere prachtige mogelijkheden.
September, theemengsel maken en... de verdere invulling zal zich ontvouwen, Jenny gaat dat
samenstellen.
Dank allemaal, heel veel plezier op deze mooie locatie en ik zeg tot ziens.
Jenny presenteert bovengenoemd onderwerp op 1 september in Alkmaar, de eerste zondagmiddag van de maand.
Op vrijdagochtend 20 september in Schagen waar zij eveneens gastvrouw is samen met Corien
Poland van de groep in Schagen eveneens vallend onder Project7-blad.
Zie bijdrage Jenny met haar mailadres.
Anneke Bleeker
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Studiegroepen Alkmaar en Schagen
Op 1 september, studiegroep Alkmaar en 20 september, de studiegroep Schagen, willen we
gemengde thee melanges gaan maken en daarvoor is nu al de voorbereiding nodig!
Als iedereen de komende maanden zelf van alles gaat drogen
wat hij/zij onder andere in de tuin heeft kunnen we mooie theemelanges maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan bramenblad,
frambozenblad, gedroogde appeltjes, sinaasappeltjes, kaneelstokjes, zoethoutstukjes, korenbloem, goudsbloem, munt, kamille, weegbree, citroenverbena, passiebloem, haver, paardenbloem, duizendblad enzovoort.
Deze zomer geeft vast veel kruiden en bloemen!
Graag vast in een mail doorgeven wat je mee wilt nemen,
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jenny-stam@hotmail.com, zodat er van alles wat is en geen driedubbele portie brandnetel!
In plaats dat we de plant van de maand mag je van een of twee soorten die je meeneemt
belangrijke eigenschappen erbij vermelden, ook belangrijk wanneer je dit kruid niet mag, zoals
bijvoorbeeld vrouwenmantel tijdens een zwangerschap.
Neem ook twee of drie potjes mee waar je je eigen kruidenmengsels in gaat doen en misschien een leuk stukje
stof om de pot te versieren!! Of neem etiketjes mee, je kan
ook kleine potjes meenemen om cadeau te geven, bedenk
wat je mee kan nemen en hoe meer gedroogd bloem en
kruid hoe meer soorten en mengsels we kunnen maken!!
Wil je meedoen met een of beide studiegroepen?
Stuur dan een mailtje naar jenny-stam@hotmail.com
Alvast allemaal een fijne zomer en heerlijk genieten.
Groetjes Jenny

Verslag Wandelende Studiegroep Zuid-Holland
Zondag 16-6-2019 Eiland Tiengemeten
Weet je elke keer vind ik het spannend, elke wandeling is ergens anders en zo ook afgelopen
zondag de 16de juni. Ik had de deelnemers van de Wandelende Studiegroep uitgenodigd om
samen met mij het eiland Tiengemeten in Zuid-Beierland te ontdekken.
Het is altijd leuk om met medewildplukkers een gebied in te
gaan en te ontdekken wat er eetbaar is. Zo ook hier op het
prachtige eiland. We hebben heel veel gezien en geproefd: rolklaver, lijnzaad, vlierbloesem, groot kaasjeskruid, brandnetels,
valeriaan en nog veel meer.
Mijn grootste verrassing was het zien van de helaas niet eetbare Bijenorchideeën, geloof me het waren er veel. De een
nog mooier dan de andere. We zagen zelfs nog lepelaars overvliegen!! Het werd tijd om aan de lunch te gaan, een wildpluklunch wel te verstaan. Er was wat klaargemaakt door verschillende deelnemers. Zoals quiche met zevenblad, zevenbladsoep, brandnetelpesto met gebakken brood, harskauwgom en
natuurlijk mijn eigen gemaakte kruidnagel-mispellikeur. Heerlijk smikkelen en genoten van elkaars gerechten.
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Het was tijd om de pont terug te nemen en het eiland
achter ons te laten. Wat was het een fijne dag met fijne
deelnemers die allen geïnteresseerd zijn in het gebruiken van de wilde natuur in de voeding en gezondheid.
De volgende keer gaan we op 14 juli naar Het Zuiderpark
in Den Haag.
Jochem
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Wat zijn studiegroepen bij Project7-blad?
Studie, wat is studeren?
Studeren, bij dat woord denken we wellicht aan school, aan voortgezet onderwijs,
aan jaren studeren, de eeuwige student maar er hangt iets omheen van je ‘moet’
leren, je ‘moet’ een diploma halen.
Niets van dat alles bij Project7-blad.
Studie met een knipoog.
Een studiegroep klinkt als naam ietwat serieus maar het is wel serieus gezellig, serieus waardevol en . . . serieus heel belangrijk.
Jaren geleden ontstond bij mij dit idee, een idee. Dat idee, die gedachte kwam voort uit het
zoeken naar een andere mogelijkheid om samen kennis te delen over natuurlijke onderwerpen.
Samen kennis delen over de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Samen kennis van onze voorouders delen over kokkerellen en andere zaken dichtbij de
etenstafel, het aanrecht, de eigen tuin, familie en alles wat daarbij hoort.
Al snel ontstond er een groep in Exmorra en Nederweert.
In Nederweert heeft ‘de’ groep enkele jaren samen gezellig gedraaid. Sommige gastvrouwen
gaan onbeperkt door en anderen zeggen na een paar jaar dat zij het stokje willen overdragen.
Dat overdragen kan goed gaan, niets aan de hand en een groep draait gewoon weer verder
maar het kan ook gebeuren dat de locatie een eind een andere kant op is, trouwe bezoekers
afhaken, er nieuwe komen en dan kan dat wel of niet via een onderlinge klik doordraaien.
Het loopt zoals het loopt!
De groep in Exmorra (dichtbij Bolsward) draait voor het zesde
jaar.
Zesmaal per jaar een middag, in Exmorra op woensdagen, komen we bij elkaar bij Centrum Wilgenhoeve.
Deze middagen starten om 13.30 uur, de deelnemers verzamelen vanaf 13.00 uur.
Iemand uit de groep zorgt voor iets lekkers bij de koffie of thee.
Wel verantwoord natuurlijk en recepten worden regelmatig
per mail aan iedereen nagezonden.
De onderwerpen zijn divers: van spreken over Permacultuur
tot kokkerellen, van het maken van een bloemenlabyrint tot
medicijnwiel, van het maken van natuurlijke verzorgingsproducten tot… van alles wat met puur natuur te maken heeft.
De zes datums worden van tevoren door de gastvrouw gepland; in Exmorra plan ik met de eigenaresse van Wilgenhoeve
en daar ben ik de gastvrouw voor de groep.
Elders zijn andere dames (heren mogen ook) de gastvrouw.
Elke groep heeft een vaste dag gekozen door de gastvrouw.
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Alkmaar draait altijd op zondagmiddagen, elke eerste zondagmiddag van de maand, uitgezonderd juli en augustus, dus tien
keer. Minimaal zesmaal is wat we als ‘regel’ hanteren maar
meer mag altijd.
In Schagen draait een groep op vrijdagochtenden. Even een paar
voorbeelden.
De ‘leden’ van een groep bepalen met elkaar wat zij de volgende
keer samen gaan ondernemen.
Op deze wijze is er altijd een rode draad qua onderwerp. We
vragen ook altijd een vrijwilliger uit de groep die de ‘plant van
de middag’ behandelt. Op deze wijze kijkt die persoon thuis anders tegen een plant, boom of struik aan en deelt de wetenswaardigheden in de groep.
Dat kan zijn door informatie op het internet opgezocht te hebben, boeken er op nageslagen te hebben, het maakt niet uit,
maar door op deze wijze samen aandacht aan een plant te besteden komen daar verrassende reacties uit voort, kijk je er wellicht anders naar en de opgedane kennis kun je thuis weer toepassen.
Als door zo’n middag iemand geleerd heeft dat je de bloemen van de teunisbloem kunt eten
dan kan hij of zij daar thuis wellicht eens iets leuks mee ondernemen. Simpel voorbeeld, maar
op deze wijze vullen we de middagen of ochtenden.
Geen avonden denk je wellicht?
Nee, de reden daarvan is dat het in het grootste deel van het jaar donker of vroeg donker is,
je dan niet een rondje buiten kunt maken als dat past bij het onderwerp en kokkerellen in de
avond is ook geen goed plan.
Want na het samen kokkerellen gaat de groep natuurlijk ook samen gezellig eten. Dat doe je
niet om 11 uur in de avond.
Wel aan het eind van de middag.
Door de onderwerpen die voorbij kunnen komen zijn de middagen ontstaan en de ochtenden
een aanvullende mogelijkheid voor wie dat wenst.
Alle deelnemers vragen we wel zoveel mogelijk de zesmaal in de agenda in te passen want het
is niet leuk als er een te groot verloop is; er ontstaat een onderlinge band, een vriendschappelijk gevoel en dat kun je niet opbouwen als je te hooi en te gras komt en maar tweemaal
per jaar deelneemt.
Samen creëer je de sfeer, samen bedenk je de onderwerpen en samen draag je deze middagen
of andere momenten.
De bijdrage is standaard 10 euro.
De gastvrouw krijgt op deze wijze een vergoeding voor haar ruimte; er zal ook weer schoonmaakwerk achteraf zijn. Koffie en thee presenteren de groepen inclusief dus komt voor rekening van de gastvrouw.
Een klein deel van die 10 euro draagt zij (of hij) af aan Stichting Project7-blad.
Want als Stichting lopen wij nergens te leuren maar er zijn wel centjes nodig voor bepaalde
zaken.
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De constructie met de studiegroepen is leuk, het kan namelijk altijd uit, of je nu met een paar
bent of met 10 of meer personen.
Kleine groepen brengen grote dingen voort. Het is belangrijk dat allen gehoor vinden binnen
de groep.
Dat is bijna nog belangrijker dan de onderwerpen: luisteren naar elkaar, gelijkgestemden ontmoeten en weten dat wat je deelt ook serieus genomen wordt.
Als iemand zijn of haar verhaal kan delen binnen een groep waar de stemming vertrouwd voelt
dan kan dat enorm positief doorwerken in het dagelijkse leven.
Ook dat hoort bij deze groepen.
Naast de 10 euro vaste bijdrage vergoeden de deelnemers de gemaakte onkosten aan elkaar.
Als één van de deelnemers een onderwerp begeleidt en daar materiaal voor heeft gekocht
dan gaat dat bedrag hoofdelijk omgeslagen worden over de deelnemers. Maar… niet
zwart/wit, wanneer men uitgaat van 10 personen en het kost dan 2,50 dan blijft dat zo als er
toch een paar personen meer komen.
We houden niet van muggenziften maar hanteren geen workshopprijzen.
Zo maken we het mogelijk dat we laagdrempelig fantastische middagen of ochtenden kunnen
presenteren.
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Iedereen kan gastvrouw of gastheer worden, je hoeft helemaal geen specifieke
kennis over te dragen; dat ontstaat door samen aan de slag te gaan.
Belangrijker is dat iemand gastvrij is, een ruimte heeft en het gezellig vindt om zesmaal per
jaar een dagdeel overdag met een aantal personen samen te komen, kennis te delen en elkaar
te ondersteunen als dat aan de orde is.

Door deze groepen en de wandelingen langs ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen ontstonden de ‘Wandelende studiegroepen’ . . .
Wandelende studiegroepen . . . door de incidentele wandelingen waarbij de planten centraal
stonden bleek op een gegeven moment dat je altijd dezelfde informatie deelt als je altijd met
nieuwe personen te maken hebt die voor de eerste keer meegaan.
Dat is geen probleem. Maar . . . het begon op te vallen dat een aantal personen regelmatig
meeging en voor hen ging je dan niet verder met de informatie.
Eureka! Wandelende studiegroepen.
Wandelen en dan zesmaal van maart tot in oktober op een vaste dag samen genieten en de
blik op de planten, kruiden, bomen en struiken hebben.
Zesmaal vanaf 11.00 uur, verzamelen vanaf 10.30 uur ergens in de provincie, of over ‘de grens’
in een buurprovincie en dan vervolgens genieten van de omgeving, dus je leert je eigen provincie of die van ‘de buren’ beter kennen en samen kijk je naar wat er groeit en bloeit wat
eetbaar is.
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Moet daar iemand met kennis de gastvrouw of gastheer zijn?
Het is leuk als dat aan de orde is maar er zijn zoveel boeken, we zijn allemaal ooit ergens
begonnen en samen kom je ver.
Deze dagen lopen, letterlijk lopen tot ergens in de middag. Dat kan 16.00 uur zijn maar ook
later, maar net waar de groep wandelt, hoe het weer is en hoe de omgeving blijft ‘trekken’.
Verzamelen doet de groep in principe bij een horecagelegenheid en kan als men wil ook samen
eindigen bij of dezelfde of een andere gelegenheid.
Allemaal eigen idee en maar net wat er aanwezig is.
De vaste bijdrage is ook bij deze groepen 10 euro.
De gastvrouw of gastheer blijft buiten deze zes dagen om per
mail de groep informeren over de volgende ontmoeting, is op
tijd aanwezig op de locatie waar de groep samenkomt en
draagt ook een bijdrage af aan Stichting Project7-blad.
De deelnemers betalen zelf de consumpties die worden genoten bij het verzamelpunt en wellicht daar waar men nog meer
wil opsteken.
Allemaal eigen idee en niets moet maar alles mag.
Deze groepen behandelen ook een ‘plant van de dag’. Hoe
leuk is het om staand bij een plant leuke informatie te delen?
Al wandelend kom je ook nog eens tot gesprekken met elkaar
en ook deze groepen hebben dus een dubbele functie, namelijk leren wat we kunnen eten uit de vrije natuur of de eigen
tuin en… luisteren naar elkaars verhalen werkt ondersteunend maar ook helend en inspirerend.
En zo studeren we wat af, al enige jaren met Project7-blad.
Zin om de informatie te ontvangen om zelf gastvrouw of gastheer te worden?
Mail heel gewoon even met de opmerking dat je de informatie
wenst.
Wij gaan van 8 tot en met 12 juli met gastvrouwen van studiegroepen en enkele andere medewerksters bij Project7-blad
naar Willingen in het Sauerland.
Een midweek verzorgd door Project7-blad.
Wie zich in de komende tijd aansluit als gastvrouw of gastheer kan volgend jaar ook mee naar
een gebied om samen te brainstormen, elkaar te inspireren en bovenal te genieten van de
omgeving, van elkaar en daardoor gevoed met plannen de maanden daarna weer anderen
inspireren eens anders te kijken naar bijvoorbeeld de madeliefjes in het gras (ze staan supergezellig op een maaltijd), of welk natuurlijk onderwerp dan ook.
Onderschat de positieve invloed van de studiegroepen niet! Mijn persoonlijke wens is dat wat
we nu aan ervaringen hebben opgedaan in de afgelopen jaren dat dit velen zal prikkelen een
eigen gezellige groep op te starten en mee te laten draaien via Project7-blad om zo samen nog
meer te kunnen zaaien, zaaien, zaaien en daarna . . . OOGSTEN!
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Oogsten wat?
Voldoening, blije mensen, bedank mailtjes, leuke herinneringen en bovenal nog meer bewuste
mensen die het belangrijk vinden de natuur weer in hun leven toe te laten zoals onze voorouders dat als heel normaal ervoeren.
Voel je welkom!
Interesse om gastvrouw of gastheer te worden?
Mail en geef aan of je een groep bij je thuis wilt of een wandelende groep.
De kracht van klein in grote hoeveelheden kan ervoor zorgen dat nog meer personen in contact komen met gelijkgestemden.
En dat noemen wij nu studiegroepen . . .😊
Anneke Bleeker, anneke@project7-blad.nl

Agenda

aanmelden bij

Juni
Zondag 23 juni: gratis kruidenwandeling Bergen op Zoom
Woensdag 26 juni: Studiegroep Exmorra. 13.30 uur
Zaterdag 29 juni: Wandelende studiegroep in Friesland, 11.00 uur

project7-bladboz@ziggo.nl
anneke@project7-blad.nl
anneke@project7-blad.nl

Juli
Zondag 14 juli: wandelende studiegroep Zuid-Holland, 11.00 uur
Vrijdag 19 juli: Studiegroep Siebengewald, 13.30

jochumhaagwinde@gmail.com
riet.kool.rk@gmail.com

Augustus
11 augustus: Studiegroep Huijbergen: 13.30 uur
30 augustus: Studiegroep Siebengewald, 13.30 uur
31 augustus: Wandelende studiegroep in Friesland, 11.00 uur

project7-bladboz@ziggo.nl
riet.kool.rk@gmail.com
anneke@project7-blad.nl

Colofon:
Redactie:
Teksten en foto’s:

Barbera Smit, Frank Bleeker
Anneke Bleeker, Cocky Nette, Anita Alleman, Hannahma Keur, Ellen Vader, Jenny Stam,
Jochum Hagoort, Barbera Smit

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
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Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief
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Starten Studiegroep Project 7-blad
(Marja Frederiks)
Interesse in starten GVL-locatie of spreken voor
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(Barbera Smit)
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad
Junior
(Anneke Bleeker)
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NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl
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naar:
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