De kom
mende maaanden in
n het teken
n van wild
de groenten en kruuiden…
Er gebeuren veel raare dingen…
…
Lees dagelijks wat er gaande is en je blijftt je
verbazeen.
Zaden d
die gemanip
puleerd worrden,
gewasseen die daardoor zodan
nig veranderren
dat zij n
niet meer geezond voor ons zijn.
Allerlei zogenaamd
de onderzoe
eken om weeer
farmaceeutische pro
oducten te kunnen
slijten. O
Onderzoekeen in de vorrm van:
vrijwilliggers gezoch
ht voor diabetes
onderzo
oek, of voorr…
Genoegg te bedenkeen, creatieff zijn ze wel .
Vaccins, hoe gek willen
w
we het
voorgesschoteld krijjgen? Of we
e zonder deeze
gifspuiteen geen kan
ns van leven
n meer
hebben!
Hoeveel meer van hetzelfde moeten
m
we blijven versspreiden? Evven anders verpakt maaar de
strekkin
ng is steeds weer dezelfde.
Je kunt honderden
n artikelen verspreiden
v
over vaccin
ns, maar de kern is datt elk vaccin schade
aanrichtt en het nieet uitmaakt over welkee variant je spreekt.
s
De angsst regeert en de mening van burenn, familie en
n de gaande
e en komennde ‘man’ wegen
w
zwaar w
want als je anders
a
zou beslissen,
b
hhoor je er niet bij.
Hoelangg nog moeten we deze
elfde antwooorden per mail
m blijven geven?
Alles op
p een rijtje zettend
z
en de
d interessee van velen volgend, heb ik beslotten het de
komend
de maanden
n drastisch anders aan te pakken.
even maar…
…
Lezingen over vacccinaties…, ikk zeg niet daat ik ze niet meer zal ge
Maar is geen excuu
us, maar… het
h kan and ers.
En dat ‘anders’ gaaan we in praaktijk brenggen.
b velen dee behoefte dat
d men wil weten watt eetbaar is uit de
De laatsste tijd zie ikk dagelijks bij
eigen om
mgeving.
EEn zeg nu ze
elf: paarden
nbloemen, zzevenblad,
bbrandnetelss, hondsdraf, kleefkruidd en vele an
ndere
‘‘wilde’ gewassen kunnen zij niet ggrootschaligg
m
manipuleren zodat we deze nergeens meer ku
unnen
ooogsten.
W
Wanneer we
w er, daarnaast, steedss meer voor open
sstaan om de
eze eetbare
e heerlijke w
wilde
ggroentesoorten en kruiden in de eeigen tuin toe te
llaten, same
en met beke
ende soorteen zoals koo
ol,
ssnijbiet en nog
n veel me
eer, dan benn je helemaaal niet
m
meer afhankelijk.
SSterker nogg, we zijn nie
et afhankeliijk van wat men
oons van hoggerhand op wil leggen, absoluut niet!
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W
We kunnen
n heel goed onze eigen boontjes doppen
een dat begint bij onze voeding.
v
W
Wanneer we
w massaal alle
a rotzooi vermijden bloedt
ddie industrie vanzelf do
ood. Punt eerachter, de
euren
ggesloten.
LLach je nu? Denk ik te groot? Te iddealistisch??
H
Hmmm, daccht het niett!
G
Grijp ik even terug naa
ar 17 februaari 2009. Alss ik toen
aaan een gro
oot publiek had verteldd wat ik van
n plan
w
was (door te
t beginnen met waarsschuwen teggen
vvaccinaties)), was ik wa
aarschijnlijk hartelijk
uitgelacchen.
Maar ikk had mijn plan
p niet gro
oots verspreeid, ik ben toen
t
gewoon begonnenn en al snel vormde
zich een
n groep; dezze groep gro
oeide, deel de zich, me
et sommigen
n blijf je ‘waandelen’ en
n met
anderen
n ‘wandel’ je maar even.
Gelukkigg ben ik altiijd onafhankelijk gebleeven en toch
h verbonden met velenn. Maar ik kan
k en
kon ookk altijd op eigen titel sp
preken.
Er gebeurde veel wat
w je niet alleen kunt ddus allen die aanhaakten hadden hun rol in het
h
geheel.
En dat ggaan we nu
u weer doen
n maar dan anders…
Je kunt blijven verttellen tot ‘Sint Juttemiss’ dat de verkeerde invvloeden onss meer schaaden dan
goed do
oen.
Voor dee komende maanden heb ik mijn sstrategie be
epaald!
De wilde groenten en kruiden staan centtraal en daar omheen creëren
c
we activiteiten
n.
Er staan
n de komende maande
en diverse leezingen omtrent dit on
nderwerp opp de agendaa via de
locatiess van de Gezzond Verstaand Avondeen/Middage
en.
Gezelligg!
Tijdens de lezingen
n wordt een
n PowerPoinnt presentatie getoond
d met veel ddia’s; de
et ware, zitt end op hun
n stoel, langs veel eetbaare gewassen.
aanwezzigen ‘wandelen’ als he
Steeds iis er ook een flink aanttal voorbeellden verwerkt dat hoort bij de perriode van het jaar
waarin d
de presentaatie verzorggd wordt, m
maar ook komen er gew
wassen voorrbij uit ande
ere
jaargetijden.
l
komen ook dee goede
Via dezee gezellige lezingen
vetten aaan bod, du
us wordt ook meteen dduidelijk
wat niett goed is.
De goed
de kookbron
nnen en andere zaken worden alss
vanzelf ook behand
deld. Als we
e die links laaten liggen
kunnen we nog zo gezond aan
n de slag ga an met
goede vvoeding maaar dan dweilen we mett de kraan
open.
Wie opeen staat voo
or datgene wat om hem
m of haar
heen grroeit en de kern
k
van he
et hele verh aal snapt
voelt zicch daar velee malen pre
ettiger bij.
Wie dit ervaart ziett ook dat vaaccins en pi llen niet
2

passen binnen dit verhaal.
v
Dus mijn strategie is via de leu
uke verhaleen speels tonen wat je mogelijk beeter kunt
vermijden.
Wandellingen…
We wan
ndelen ook en dan kom
men we van alles tegen
n. Wandelen
n is bijna eeen groot wo
oord
want wee staan ookk zeer regelm
matig stil enn er ontstaaan spontaan
n halve lezinngen; er is ook
o
zoveel tte vertellen… ;‐) Ook daan komen dde goede ve
etten en and
dere belanggrijke zaken vanzelf
‘voorbij’; staand on
nder de bom
men in het bbos, of langgs mooie velden waar pplekken zijn om
h
je vverhaal kwijt.
rustig tee blijven staaan, kun je heerlijk
De volgende wandeling in Berrgen op 19 m
mei is volge
eboekt maar er komen meer kanse
en.
We gaan de komen
nde zomer ook
o met de locatie ‘Peel en Maas’’ deze activiiteit op de agenda
a
plaatsen
n. Dus liefhebbers in het zuiden k unnen aanh
haken bij die gelegenheeden die ee
erdaags
op de agen
nda komen.
Na 19 mei zal ik met Yvon
Y
van Pu ur & Pittig in
i
Bergen weer een datu
um plannen . Bij Yvon eindigen
we met een proeverijttje. We hebbben beslote
en dit in
de zomerm
maanden ook een keer op een avo
ond in de
week op de
e agenda te
e plaatsen.
Maar ik zal nog een pa
aar mogelijkkheden plan
nnen en
dan kunnen
n we eindig
gen in een hhorecageleggenheid
voor een ko
op koffie off thee en moogelijk nog even
napraten.
Deze eerste
e gelegenhe
eid is op wooensdagmid
ddag 29
mei.
We verzam
melen op een plaats diee je in de we
eek voor
de wand
deling per mail
m krijgt aangereikt vvanaf 13.15 uur, we sta
arten met w
wandelen om
m 13.30
uur. (Ietts andere tijjd dan 19 mei).
m
De prijs bepaal je zelf,
z
namelijjk 10 of 15 eeuro afhankkelijk van he
et boek datt je wilt ontvvangen.
Dit boekk krijg je in ruil voor ditt bedrag enn de wandelling krijg je dus eigenlijjk cadeau.
Dit ‘grap
pje’ kan ik alleen
a
in Bergen uithaleen want de auto blijft staan
s
en heet kost mij geen
g
reistijd.
Door heet geven van
n veel lezinggen heb ik dde afgelope
en jaren gen
noeg langs dde wegen
‘gezwalkt’ en de affstand is ech
ht hetzelfdee, of jij uit het noorden
n of zuiden nnaar Bergen
n komt
of ik naaar jullie.
Proefon
ndervindelijk vastgesteld de afgeloopen jaren, heen en terug was alt ijd dezelfde
e
afstand, met anderre woorden
n: ik zou niett weten waarom we de
e zaken niett eens kunn
nen
omdraaaien.
Er is hieer zoveel om
m te tonen: de wilde m
marjolein ofttewel oregano, de velddsalie, de
teunisbloemen, heet boerenwo
ormkruid, dde overbeke
ende soorten als brameen, bottels en
e
brandneetels, maar ook de wild
de venkel a ls we een keer een and
dere route nnemen, korrtom
een scala aan eetbare gewassen.
In verho
ouding staat er zo veel dat dit eigeenlijk een su
uper oplosssing is.
En jij alss bezoeker hebt een leuke middaggvulling en verder
v
kun je hier alle kanten op. De zee,
de bossen, de duin
nen, maak er een feestjje van en pllan hier een
n paar dage n bijvoorbe
eeld.
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Kom meet collega’s,, zussen en schoonzusssen, organisseer vriendiinnendagenn, verzin een
n dag,
ook herren zijn altijd van de paartij, wie ee n groep hee
eft van minimaal tien ppersonen kaan ook
een apaarte afspraaak maken. Een beslotenn groep zoggezegd.
Na de w
wandeling eindigen we dan in een gelegenheiid waar een
n ieder op eeigen kosten
n wat
kan drin
nken en we de middag leuk kunneen afsluiten, waar je ee
en boek kunnt uitkiezen en we
nogg even kunn
nen naprate
en.
Da arna gaan we
w ieders ons weegs, hheb ik geen reistijd
om
m thuis te ko
omen maar loop in enkkele minute
en naar
hu is, wat me natuurlijk
n
enorm veel sscheelt om alle
nnen blijvenn uitvoeren
n.
anddere activiteiten te kun
Da arom een le
euk ‘geprijsd’ arrangem
mentje waarin de
nattuur centraal staat!
Wiilde Woensdag…
Va naf een paaar weken ge
eleden is heet elke woen
nsdag
‘W
Wilde Woenssdag’.
Bri gitte Habetts, een Nede
erlandse daame, wonen
nd in
Widdau
u bij Monsch
hau, kwam met deze k reet.
Zij had b
bedacht datt we de woe
ensdag maaar moeten introducere
i
en als ‘Wildee Woensdagg’ om
dann eens bew
wust bezig te
e zijn met allles wat om
m ons
heeen groeit en
n ons kan dienen.
Bri gitte verzorrgt ook wan
ndelingen e n gaat tevens
koookworkshop
ps geven.
Toeen ze mij vrroeg of ik da
aaraan meee wilde werken was
datt niet tegen
n dovemanssoren gezeggd en we hebben
wooensdag 21 augustus nu als Nationnale Wilde
Wooensdag bedacht om la
andelijk meet veel collegga’s iets
te oorganiseren
n wat je and
ders ook nieet onbekend is
maaar als we dan allemaal tegelijk waat op de age
enda
hebbben staan versterken we elkaar.
Opp deze woen
nsdag zal ik een middagg‐ en
avoondwandeling in Bergen op de ageenda plaatssen.
Maar w
wie wil kokkeerellen of an
ndere activ iteiten wil presenteren
p
n, ga je gangg, passend bij de
eetbaree gewassen uit je eigen
n omgeving. Collega’s in
n het groen… meld je zzodat we dit samen
meet Brigitte kunnen pressenteren.
Ko kkerellen…
…
Oook wij bieden gelegenheid om te kkokkerellen met
willde groente
e en kruiden
n.
Sam
men met de
e dames van
n Centrum W
Wilgenhoevve
hebbben we zo
ondag 23 jun
ni weer in hhet vooruitsschiet
om
m informatie
e te delen en samen tee eten na ee
erst de
maaaltijd te he
ebben bereid.
Ce ntrum Wilggenhoeve is te vinden inn Exmorra, vlakbij
Maakkum in Frriesland. Het thema vooor deze mid
ddag is:
‘Zoomerse bufffetten’. Dit is de vierdee keer dat we
w een
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dergelijke middag ten
t uitvoer zullen brenngen; de voorgaande waren
w
allem
maal zo geslaaagd,
we kond
den nog nieet stoppen.
Op de aagenda van de site gezo
ondverstanddavonden.n
nl kun je me
eer informaatie vinden.
Op mijn
n locatie in Alkmaar,
A
de
e eerste zonndagmiddagg van de
maand, ga ik in juli en augustu
usdoor en ddan staat vo
oor
beide keeren deze activiteit
a
ook op de ageenda. Kokke
erellen!
We gaan dan tweee soorten so
oep koken, eeen paar salades
maken een gezamen
nlijk heerlijkk buiten eteen als het weer
w
meewerkt want deeze locatie ligt in het voolkstuinencomplex
‘De Rekkere’.
Onze lezingen passsen hier uite
ermate goeed qua sfeerr en de
beiden zondagen, 7 juli en 4 augustus, zijjn middagen
n in het
teken vaan ‘de theo
orie in praktijk brengenn’.
Deze middagen kossten 15 eurro, zelf graa g bord, soe
epkom
en besteek meenem
men.
Wij zorggen voor dee basis ingre
ediënten, grroentesoortten uit
het groeentewinkelccircuit en we
w plukken vvers wat we
e
kunnen verwerken
n om de maaaltijd te verrvolmaken.
Tevens zetten we heerlijke
h
verse kruidennthee.
Dit zijn zomaar een
n paar opsommingen vvan wat we in de
planning hebben.
De komende maan
nden staan duidelijk
d
in het teken van
v
datgenee wat om on
ns heen gro
oeit en onzee gezondheiid
positieff kan beïnvlo
oeden.
Volg ons op diversee Facebook pagina’s vooor dagelijkks tips
met verrs verwerktee wilde groe
ente en kruuiden.
Graag w
wens ik je eeen wilde we
eek met veeel gezonde
maaltijd
den! ;‐)
Anneke Bleeker
Bergen NH
1 mei 20013
www.geezondversttandavonde
en.nl
Faceboo
ok:
•
•
•
•
•
•
•

A
Anneke Bleeker
SStichting Geezond Versttand Avondden
W
Wilde Woensdag
G
Gezond Verrstand in No
oord‐Hollannd
V
Verontrustee Moeders
G
Gezond Verrstandavonden
((Elke dag naatuurlijke tips op diverrse pagina’s met receptten)
5

