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Onze invalshoeken zijn te verschillend gebleken… 
 
We hadden het anders bedacht en anders verwacht maar soms lopen bepaalde zaken nu 
eenmaal anders dan je denkt. 
De Stichting Gezond Verstand Avonden is overgedragen en wij wilden de focus op Project7-
blad richten met alle informatie die we kunnen delen rond wilde groenten en kruiden en 
alles wat komt kijken bij gezonde voeding, natuurlijke producten, de geneeskrachtige kant 
van planten, kortom: we zagen ons een bloemrijke toekomst tegemoet gaan. 
Mijn persoonlijke pad loopt niet anders dan langs bloemen, planten, bomen en struiken en 
al het schoons wat Moeder Natuur ons te bieden heeft. 
Van jongs af aan sta ik al bekend als ‘bloemenmeisje’ en na diverse takken binnen de 
bloemenwereld naar buiten gebracht te hebben via bloemschikcursussen, workshops en 
boekjes schrijven ging de interesse een aantal jaren geleden over naar de eetbare kant en 
opeens is zevenblad een supergezonde groente in plaats van de welbekende plaaggeest in 
de tuin. 
Deze informatie moeten we met velen breed verspreiden! 
Na het Gezond Verstand Avonden concept te hebben opgestart, daar van alles mee beleefd 
te hebben en van mening te zijn dat anderen dit verder mogen dragen, brak voor ons de tijd 
aan om werkelijk andere dingen te gaan doen maar wel via het geven van lezingen, het 
opstarten van studiegroepen waar men de praktijk deelt, samen kokkerelt, kennis deelt op 
alle fronten binnen dit brede scala aan onderwerpen. 
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Wij hadden de focus gezet op 26 september en daarna konden we Project7-blad compleet 
beetpakken zoals we dat wensten en hadden bedacht. 
 
Maar… 
Vlak voor, op (de 26e september in Tiel) en na de overname bleek dat ‘onze invalshoeken te 
verschillend zijn’, wat niet bij alle locaties goed is ontvangen. 
Zonder verder in detail te treden kan een ieder begrijpen dat dit geen leuke ervaringen 
waren. 
Frits van der Blom en Wim en Ellen Pet hebben zich terug getrokken uit het nieuwe GVA-
bestuur. Samen met hen en anderen zullen wij de locaties van dienst zijn die per mail aan 
John en mij tegelijk hebben aangegeven dat zij onder onze vlag verder willen gaan. 
Dit is de praktijk gebleken en wij zien nieuwe kansen. 
 
Drie deuren dicht en vijf open voor beide partijen. 
Want, bedenk zelf, jij hebt andere visite op je verjaardag dan je buren. Oftewel: een ieder 
trekt daar naar toe waar hij of zij zich prettig voelt. 
Wie de veranderingen door John aangekondigd op 26 september graag wil volgen, prima! 
Vrijheid, blijheid. Wij wensen niet alle locaties bij ons terug op de agenda, beide organisaties 
kunnen verder groeien. 
Wie zich wel al heeft gemeld staat op onze site onder het landelijk overzicht. 
Wij blijven draaien zoals we draaiden met dat verschil dat wij, Frank en ik, nu veel meer hulp 
hebben en alle taken die wij juist uit handen hebben gegeven niet meer bij ons terug zullen 
komen. 
De locaties verzorgen lezingen, de studiegroepen presenteren de praktijk, oftewel deze 
kunnen elkaar aanvullen en juist versterken. 
We hadden al het plan op gezette tijden voor Project7-blad zondagmiddagen te organiseren 
waarbij we een spreker wilden uitnodigen, passend binnen de onderwerpen bij 7-blad. 
 
Nu kunnen we de onderwerpen wat breder trekken en wij noemen de tak nu Gezond 
Verstand Lezingen. 
We danken Rob du Rieu heel hartelijk voor het ontwerpen van de logo’s voor 7-blad en de 
lezingentak. 
Rob heeft ons eerder een dienst bewezen door dit voor de GVA te ontwerpen en vorige 
week heeft hij alles op alles gezet om ons snel van dienst te zijn voor de posters, site en alles 
wat we nodig hadden. Dankjewel Rob! 
Wij wensen dat het GVA-concept groot gaat worden en wij ondersteunen graag de locaties 
die zich bij ons aangesloten hebben en ook hier is groei welkom. Net als de wens dat het 
aantal studiegroepen groeien zal, mag het aantal locaties voor lezingen ook groeien. 
Beide takken gaan we met diverse personen begeleiden; we zijn blij met iedereen die gaat 
helpen. 
Wij hebben al onze taken van de afgelopen vijf jaar kunnen onderbrengen bij: 
 
Frits van der Blom Hij zal de persoon zijn waar nieuwe sprekers zich kunnen melden. 
 
Josee van Dooren  Zij zal elke belangstellende voor een nieuwe locatie de eerste uitleg 

zenden en als men verder wenst te gaan telefonisch te woord staan. 
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Marja Frederiks  Zij helpt via de tak Project7-blad en zal de eerste uitleg zenden aan hen 
die interesse hebben in een studiegroep en als men verder wenst te 
gaan zal Marja hen telefonisch nader inlichten. 
Marja is tevens de persoon die de aanvragen voor de nieuwsbrief voor 
Project7-blad ontvangt en altijd de laatste versie doorzendt.  
 

Wim en Ellen Pet  Zij maken de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de lezingenkant. Zij 
ontvangen de kopie, zetten alles netjes in elkaar en wij zijn de laatsten 
die er naar kijken want de praktijk is dat je met meerderen over een 
tekst moet gaan om zoveel mogelijk tikfoutjes te verwijderen. 

 
Barbara Smit  We zijn al enkele jaren blij met de hulp van Barbera ten aanzien van de 

posters. Dit zal zij blijven verzorgen maar tevens zal zij een stuk 
administratie overnemen tussen locatiehouders en ons. De afwikkeling 
van een avond of middag, etc. Er zijn diverse handelingen die steevast 
weer terugkomen. 
Barbera zal zich ook over de aan- en afmeldingen ontfermen van de 
GVL-tak ten aanzien van deze nieuwsbrief. 

En wij? 
 
Frank en Anneke  Wij gaan doen wat we al in het hoofd hadden voor de overname. Dat 

wil zeggen: Frank zal de site beheren en uiteraard nu voor beide 
takken alles op de agenda plaatsen. De aanvragen voor de posters 
gaan de locatiehouders in de nabije toekomst rechtstreeks bij Barbera 
doen. Dit scheelt hier ook weer diverse handelingen die voorgaande 
jaren allemaal via ons liepen. 
Frank gaat alle lezingen op de site plaatsen, alles wat geboekt is komt 
er steeds zo snel mogelijk op.  
We gaan samen de planten in de diverse groeistadia op de site 
plaatsen zodat deze gemakkelijker herkenbaar zijn voor wie op het pad 
van eetbare wilde en groente en kruiden begint te ‘wandelen’. 
De nieuwe studiegroepen starten wij op, zo zijn we zaterdag a.s. in 
Oirsbeek, zuidelijk Limburg. 
Ook zullen wij landelijke tijdschriften benaderen om Project 7-blad en 
Annekes boekjes te promoten. Zo zal het grote geheel ook extra 
aandacht krijgen.  

 
En… nu het een feit is dat er rond de 20 locaties bij ons terug gekomen zijn – overigens 
geheel uit eigen vrije wil – zien wij echt nieuwe kansen en zijn wij zo blij met alle eerder 
genoemde hulp om zo nog meer locaties te laten ontstaan. 
Wie terug is gekomen is van harte welkom, het is werkelijk drie deuren dicht en vijf open. 
Want zowel de GVL-tak met locaties voor de lezingen als de studiegroepen mogen groeien 
en zullen elkaar zeker gaan aanvullen en ondersteunen; een lezing is luisteren en de 
studiegroepen bieden de praktijk. 
We hebben samen goud in handen om dit concept groot te maken maar zijn nogmaals wel 
heel blij dat we nu niet alleen veel taken moeten uitvoeren. 
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Vlinders… 
Op 26 september kreeg ik een bronzen beeldje van een hand met vlinders die wegvlogen… 

Dank aan allen die meegedaan hebben met dit cadeau. 
Heel symbolisch zie ik nu… vlinders vliegen weg en komen terug, 

onze tuin zit er dagelijks bij mooi weer nog steeds vol mee. 
 

We blijven twee nieuwsbrieven presenteren, dat is 
inmiddels wel duidelijk. Wie dit wil kan in beide 

adresbestanden opgenomen worden. 
De site heet www.project7-blad.nl en beide takken zijn 
hier onderverdeeld. 
Het zevenblad is ook heel symbolisch bij de locaties 
met de lezingen op de agenda want het zevenblad 
groeit als een malle, is niet uit te roeien en het is een 
heel belangrijke groente, dus voeding voor allen. 
 
De GVA wensen wij ook alle goeds en om meteen 

even duidelijk te zijn, wij hebben ons van de 
sprekerslijst bij hen laten halen, niet omdat we niet bij 

die locaties willen spreken, die locaties zijn ons nog 
steeds even lief, maar om te voorkomen dat we onszelf 

gaan overvoeren. 
 

Als de GVL-tak groeit, de studiegroepen groeien, we soms op 
uitnodiging elders spreken, wat ook weer goed is voor de PR van onze 

eigen activiteiten, dan lopen wij de kans onszelf te overvoeren. 
Dus mocht dit opvallen in de nabije toekomst, puur uit eigen belang om ook nog wat tijd 
over te houden voor andere dingen die belangrijk zijn, onze kinderen bijvoorbeeld ;-) hebben 
wij dit besloten. 
En… we gaan in Nederland enkele zondagmiddagen door het jaar heen organiseren net zoals 
in het Kasteel van Schoten. 
Deze locatie is uiteraard nu ook bij ons aangesloten, ik help het zelf organiseren. 
Daar zijn we komend jaar, in juni om precies te zijn, exact vijf jaar. 
 
En ook ik heb een periode afgesloten. 
In een grote mooie witte doos zitten alle kaarten, lieve brieven en andere dingetjes die ik 
kreeg vanaf 17 februari 2009 tot en met 26 september 2015. 
Deze datums staan op de deksel geschreven en de doos heb ik in de kast gezet. 
Tijd voor een nieuwe periode… 
Afgelopen zaterdag 10 oktober zijn we met diverse locatiehouders en sprekers bij elkaar 
geweest. Er was daar een spreker die zei: “Dit geeft mij weer ‘vechtlust’.” En dat doet het 
ons ook! Kom maar op… groeien met zijn allen! 
 
Vijf jaar geleden in oktober 2010 bedacht ik het GVA-concept, nu is het weer oktober en wel 
2015. 

http://www.project7-blad.nl/
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Een lustrum is afgesloten en we staan aan het begin van nog veel meer mooie ervaringen, 
uitdagingen en van alles wat we met onze locatiehouders en gastvrouwen en –heren van de 
studiegroepen zullen delen, beleven en organiseren. 
In de volgende nieuwsbrief plaatsen we alle mailadressen van de bovengenoemde personen, 
deze zullen zij nu eerst zelf invoeren en gebruiksklaar maken. 
 
En net als vijf jaar geleden zeg ik… 
Op naar de 100 locaties, vooruit… eerst totaal, beiden takken bij elkaar opgeteld en dan 
ieder apart!  
Dank aan hen die al hebben bewezen graag te willen helpen en er zijn nog een aantal 
personen die al hebben aangereikt ‘het één en ander’ te willen uitvoeren. 
 
Wij worden zo niet meer begraven onder het werk van onze eigen ideeën.  
 

In elk einde fluistert een begin 
T.S. Eliot 

 
Anneke Bleeker 
Gaasterland, 15 oktober 2015 
www.project7-blad.nl  
Anneke@project7-blad.nl  
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