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Zevenblad, krachtig, gezond
en niet uit te roeien…
Zevenblad… noem dit gewas en je
krijgt zeer verschillende reacties van
waarderend tot ‘hoe kom ik er vanaf?’

Opvallend is dat steeds meer mensen
ergens de klok hebben horen luiden dat
dit een gezonde groente is.
Wie zich echt een beetje heeft verdiept
weet ook nog te vertellen dat de
Romeinen dit gewas aan het begin van
onze jaartelling over Europa hebben
verspreid, zodat de soldaten altijd
voedsel tot hun beschikking hadden.
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De algemene ervaring is dat zevenblad
niet uit te roeien valt.
Kijk, dat is de link met onze site, de
nieuwsbrief en andere activiteiten.
Ook wij zijn niet uit te roeien en duiken
net als zevenblad overal op, tot in de
kleinste tuintjes, hoekjes en gaatjes; zo
vergaat het ons ook.
Kleine groepen, grote groepen,
studiegroepen en Gezond Verstand
Lezingen, een krachtig pakket dat we
met velen dragen en nog groter willen
brengen.
Achter de schermen zijn we steeds weer
aan het bedenken wat we kunnen
ondernemen, presenteren en delen, in
overleg met anderen en lezend in
boeken.
Via workshops en enkele lezingen laten
we ook van ons horen en we zijn er trots
op dat dit alweer de zesde nieuwsbrief is
met de naam Project7-blad.
December, wellicht voor velen geen
maand om zich bezig te houden met
wilde groenten en kruiden maar er valt
nog van alles te scoren zolang het niet
vriest, bovendien ontluikt er na een
vorstperiode al snel weer van alles dus
mogelijkheden genoeg je blik op de
gratis, gezonden wilde groenten en
kruiden te houden.
Via de studiegroepen delen we deze
kennis ook en hoe we deze groepen
graag zien staat verderop in deze
nieuwsbrief.
Het is van groot belang dat we de
praktijk met elkaar delen en
verspreiden, alles wat in vroegere tijden
zo normaal was om toe te passen, te
serveren, in te maken, te gebruiken bij
behandelingen als we over ziektes
spreken, kortom dat wat onze
voorouders als heel normaal achten
halen we met velen weer onder het
vloerkleed vandaan en via de
studiegroepen beleven we gezellige
waardevolle uurtjes.

Het recept van de speculaastaart
gemaakt door Marja Frederiks staat ook
in deze nieuwsbrief en ik kan deze van
harte aan bevelen. Marja serveerde deze
taart bij de thee in Exmorra waar één
van de groepen draait en het recept
deelt zij graag met jullie.
Er is weer een plant van de maand, er
zijn recepten en wie woensdag 9
december een middagje gezellig in
Exmorra zuurkool wil maken nodig ik
uit zich op te geven.
De informatie kun je ook in deze editie
lezen.
Wij zijn blij met de positieve energie die
van de studiegroepen uitstraalt en Geral
Overbeek van de groep in Woerden
presenteert op 7 januari een middag
over het snoeien van fruitbomen, ook
deze informatie kun je verderop lezen.
Graag wens ik allen een gezellige
decembermaand, we kijken terug op
positieve middagen met de
studiegroepen, op mooie wandelingen
en andere activiteiten passend binnen
Project7-blad en zien dit als een goede
aanzet om van 2016 een fantastisch jaar
te maken met veel zevenblad op alle
fronten van nieuwe studiegroepen tot
workshops, wandelingen en het delen
van mooie informatie. In Winsum,
provincie Groningen, zal een
studiegroep komen en zo ook in Essen
net over de Belgische grens.
Breda gaat van start op
woensdagmiddag 27 januari 2016.
Zodra de volgende data bekend zijn
geven we dit door.
Veel leesplezier en alle goeds voor
2016…
Anneke Bleeker
Gaasterland, 1 december 2015
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Nieuws van Studiegroep
"Het Groene Hart"

bomen gesnoeid moeten
worden om ze gezond te
houden en dat ze
voldoende vruchten
geven. Of het mogelijk is
om in de boomgaard te
kijken is afhankelijk van
het weer.

Thema studiemiddag:
Snoeien van fruitbomen en kleinfruit.

In de winterperiode geven we al een
aantal jaren deze workshop waarbij we
in een huisboomgaard voornamelijk
appel- en perenbomen gaan snoeien. We
starten eerst met theorie over de
snoeiprincipes en daarna gaan we het
snoeien in de praktijk leren en oefenen.
Het is een praktische cursus met
persoonlijke begeleiding
 Hoe oude fruitbomen vitaal
worden gehouden
 Het opknappen van
verwaarloosde hoogstam
fruitbomen
 Waar op te letten bij het
opbouwen van jonge fruitbomen
 Algemeen beheer van
boomgaarden
 Meest voorkomende ziektes

Programma 7 januari 2016
13.00 Inloop met koffie en thee
13.30 Aanvang Workshop fruit snoeien
15.30 Koffie-thee pauze
15.45 Vervolg workshop
17.30 Gezamenlijk biologische soep eten
18.00 uur afsluiting middag
Gastheer

: Geral Overbeek van
Overbeek-Gardendesign

Als zelfstandig tuinontwerper en liefhebber van planten deel ik
graag mijn kennis over alles
wat groeit en bloeit in de tuin
en in de natuur. In het groene
hart geef ik al een aantal jaren
met veel plezier cursussen en
workshops over
tuinontwerpen, snoeien,
tuinonderhoud en het beheer
van fruitbomen.
Gezond eten uit eigen tuin of
van wilde planten heeft al weer ruim een
jaar mijn interesse en ik leer nog iedere
dag bij. Door middel van deze
studiegroep wil ik de kennis en het
gebruik van planten graag delen.
Inhoud presentatie:
Snoeien van fruitbomen en kleinfruit
Door Geral Overbeek
Bij de workshop hoogstam fruitbomen
snoeien leer je in de praktijk hoe deze

Overige informatie:
Na de presentatie gaan we overleggen
welke onderwerpen in de volgende
bijeenkomst worden behandeld en
gedeeld. Denk daarbij aan workshops,
kruidenwandeling, excursie of zelf
gerechten bereiden.
De studiegroep komt 1 maal in de 2
maanden bij elkaar.
Opgeven kan door op de bestelknop te
drukken, ga naar de winkelwagen pas
het aantal deelnemers aan en bevestig,
vul uw gegevens in en bevestig uw
bestelling.
De reservering is gemaakt en u betaalt
aan de zaal.
Kosten deelname € 10,00 per persoon,
contant betalen bij de zaal.

3

Voor meer informatie: neem contact op
met Geral Overbeek via: 06-54614382

zevenblad, paardenbloem, brandnetels,
veldkers en vogelmuur.

Geef deze informatie gerust door aan
buur of vriend; hoe meer mensen over
planten leren des te beter wordt de
kennis over gezond eten verspreid.

Na de presentatie hebben we besproken
wat de volgende keer op het programma
komt en dat is geworden het “Snoeien
van fruitbomen en kleinfruit” wat
verzorgd wordt door Geral Overbeek.

Heb jij een bijzondere kennis of ervaring
op dit gebied die je in deze groep wilt
delen meld je dan ook aan of neem eerst
contant op met Geral Overbeek.
Deelname: € 10,00 per persoon
Organisatie: Studiegroep Het Groene
Hart
Locatie
: Coöperatie Synergos
Adres
: Gildenweg 7A,
3449 HT WOERDEN
Tel.
: 0348-795236 of
06-54614382
Verslag:
Eerste studiemiddag op 5 november
2015

De middag hebben we afgesloten met
een pittige tomatensoep die Anneke zelf
had gemaakt en meegenomen. Al met al
een leuke middag en direct al heel
positieve reacties van de deelnemers.
Geral Overbeek
Studiegroep Het Groene Hart

Twee soorten winterthee
o Gember met kaneel en steranijs
o Bergthee

De presentatie “Wat moet ik met
onkruid op mijn bord” werd verzorgd
door Anneke zoals gebruikelijk is bij de
aftrap van een nieuwe studiegroep. Na
een kop koffie of thee gingen we van
start in de sfeervolle locatie van
Synergos.
Eerst kon iedere deelnemer zich even
voorstellen en vertellen waar zijn
interesse ligt.
Tijdens de PowerPoint presentatie met
mooie foto’s vertelde Anneke veel
achtergrondinformatie over wilde
planten, bereidingstips voor een
gezonde maaltijd en nog veel meer
wetenswaardigheden over gezond eten.
Er zijn bijzonder veel planten en
bloemen die gebruikt kunnen worden
voor een kleurrijk en voedzaam gerecht.
De meeste planten groeien in overvloed
in onze directe omgeving zoals

Theetijd, heerlijk tijdens koude dagen.
Een verwarmende thee doet dan altijd
goed.
Gember is verwarmend en samen met
kaneel en steranijs geeft dit een goede
smaakcombinatie en is bij uitstek een
thee om te serveren tijdens koude
dagen.
Vers gesneden gember blokjes samen
met een staafje kaneel en steranijs kun
je met kokend water overgieten, direct
in een theeglas of in een theepot, daarna
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even laten staan zodat de smaak goed
tot zijn recht kan komen.

bakken en manden als winterversiering.
Het kan ook als blijvend heestertje in de
tuin geplant worden.
Tijdens de kerstdagen siert het ook
menige tafel in huis, het wordt
veelvuldig gebruikt in allerlei decoraties.

Studiegroep Nederweert:
een heerlijke middag
Zaterdagmiddag 21 november met
studiegroep Nederweert een heerlijke
middag beleefd…

Een andere winterthee is de bergthee
De takjes van de
Gaultheria
procumbens kun
je, nadat de
blaadjes enigszins gekneusd
zijn, met kokend
water overgieten.
Als de thee vervolgens de tijd krijgt goed
te trekken zal deze
steeds roder worden.
De thee past qua kleur
heel goed in de
decembermaand.
De Gaultheria is een
overbekend plantje
met rode besjes, dat in
de winter bij velen een
speciaal plekje krijgt in

Lieve dames en
heer, het was
weer gezellig,
waardevol en top!
Melanie Magnée
dank voor je
fantastische lezing
over de voedingsleer volgens de 5elementen vanuit
de Chinese
genees-kunde.
Op deze
zaterdagmiddag
stond de ‘Winter’
op het
programma. De
volgende keer, op
23 januari ga je
verder met de
lente. Je soep was
ook heerlijk,
samen met het
brood van Lamija Dzigal-Bektesevic.
Aan het begin van de middag genoten
we van cup cakejes van Annette Ochse
en plakjes cake van Marijke Stokking.
Berbie Vleeshouwers verraste ons met
een zelf gemaakte humus voor op het
broodje bij de soep.
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We mochten weer enkele nieuwe dames
verwelkomen. Heerlijk dat er veel
belangstelling blijkt te zijn voor deze
groepen.
Wie in Limburg nieuwsgierig is naar
meer mogelijkheden kan op 20 februari
terecht in Brunssum waar een nieuwe
groep van start gaat. Jacqueline
Mehallaui is de gastvrouw die het
initiatief heeft genomen mij te
benaderen. De eerste keer ben ik er
altijd bij. Dan geef ik mijn presentatie en
bespreken we met de aanwezigen wat er
zoal op de agenda kan komen in de
maanden erna.
Melanie Magnée komt op de sprekerslijst voor de Gezond Verstand Lezingen,
met als onderwerp: Voeding volgens de
5-elementen
vanuit de
Chinese
geneeskunde.
Zij is beschikbaar voor de
provincie Limburg.
Zo zie je maar
dat alles wat we
ondernemen
weer gevolgen
heeft want op
uitnodiging van
Anneke
Fokkema heb ik
gesproken op
haar Gezond
Verstand Lezingen locatie in Maastricht
afgelopen voorjaar en daar was Melanie
aanwezig om te luisteren. Daarna kwam
zij direct bij de groep in Nederweert (op
4 juli).
Nu komt zij zelf op de sprekerslijst en
gaan we samen mooie dingen
organiseren.
Op zaterdagmiddag 11 juni spreekt
Melanie in het Kasteel van Schoten waar
we die dag stil staan bij het feit dat wij

hier exact vijf jaar, vier keer per jaar,
met de Gezond Verstand Lezingen
aanwezig zijn.
Berbie kennen we ook al geruime tijd en
is een ongelofelijk enthousiaste dame
met veel mooie ideeën en zij weet velen
te inspireren.
Berbie had deze
zaterdagmiddag
jonge stekken van het
kaasjeskruid mee
voor de liefhebbers
en zo was het een
gezellige 'boel' waar
we tevreden op
kunnen terugkijken.
Gastvrouw Petra
Wilmsen uiteraard
ook dank,
traditiegetrouw reis
ik altijd op vrijdagavond af naar
Nederweert, we kletsen bij, de
zaterdagochtend is voor ons en we
zetten alles klaar voor de middag begint.
Een vaste traditie eens in de twee
maanden die ik voor geen goud zou
willen missen.
Alle groepen die
starten bezoek ik
alleen de eerste
keer maar naar
Nederweert en
Exmorra blijf ik
gaan omdat deze
middagen mij
inspireren en van
alles leren waar
ik mij niet in had
verdiept. Zo
delen we kennis
met elkaar en
kon ik al
diverse malen
zuurkool laten
maken omdat ik
dit van Berbie heb geleerd.
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En zo verspreiden we samen van alles
wat heel normaal is om in huis, tuin en
andere gelegenheden toe te passen.

Vogelmuur is eenjarig dus door zichzelf
uit te zaaien blijft het op dezelfde plaats
groeien.

Ik heb alweer zin in 22 januari, dan reis
ik weer af naar Petra om zaterdag 23
januari weer een middag te mogen
meemaken.
Anneke
Boeken die over de voedingsleer volgens
de 5-elementen vanuit de Chinese
geneeskunde gaan zijn o.a.:
Ook voor ons mensen is dit gewas een
geweldige aanvulling op de maaltijd.
Vogelmuur zit boordevol vitamine C en
bevat heel veel andere stoffen die
gunstig zijn voor ons lichaam.
Je kunt het rauw gebruiken als salade, of
in een gemengde salade, maar je kunt
het ook op het allerlaatste moment rauw
toevoegen aan (gebonden) soepen en
pasta’s of een andere warme maaltijd.
Door op de covers te klikken word je
gelinkt naar de website van
Succesboeken.nl, waar meer informatie
te vinden is over deze boeken.

Vogelmuur…

Wanneer we vogelmuur in de moestuin
tegenkomen is het gezien de
mogelijkheden die het ons biedt
helemaal geen gek idee deze plant te
laten staan en op gezette tijden te
oogsten.
Een heerlijke combinatie is vogelmuur
met basilicum, tomaatjes en mozzarella.

Vogelmuur, ook wel kippenmuur
genoemd, heeft deze Hollandse naam
omdat zowel vogels als kippen deze
groente ook enorm kunnen waarderen.
Wie een volière heeft zal wellicht
beamen deze plant als gezonde groente
aan zijn of haar vogels te geven.
Stellaria media is de Latijnse naam voor
dit gewas en het groeit en bloeit van
januari tot december, met andere
woorden: zolang het niet vriest, zal het
overal te vinden zijn.

Maar wanneer je onderweg bent, een
broodje kaas bij je hebt en toevallig
stopt op een plaats waar fantastische
grote hoeveelheden staan dan kun je op
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dat moment direct ‘oogsten’ uit de
natuurlijke saladebar.
Nu raden we nooit aan langs snelwegen
te oogsten.
Zo ook niet bij kruispunten waar automotoren stationair draaien voor
stoplichten, niet bij weilanden waar men
gif spuit of mest injecteert, maar er is
ook nog zoiets als een gulden
middenweg.
Waar liggen de biologisch-dynamische
tuinen? Op een andere planeet?
Nee, deze liggen ook langs wegen, in
gebieden waar van alles in de omgeving
gebeurt, dus we kunnen niet zwart/wit
denken als we uit de vrije natuur
oogsten.
Het lijkt wel eens, gezien de vragen en
reacties die ik tijdens mijn lezingen over
‘wilde’ eetbare groenten en kruiden
krijg, dat men bang is dat je ongezond
eet, omdat deze planten ‘zomaar in de
open lucht staan’.
Je kunt nog altijd beter de vogelmuur op
een flinke afstand van een snelweg
oogsten dan de paprika’s, tomaten en
andere groenten uit Spanje nuttigen die
niet biologisch zijn.
Als je deze groente eet, eet je een
pesticiden bom!
Vogelmuur en andere eetbare wilde
groenten en kruiden die je met gezond
verstand oogst op plekken waar het
goed voelt, zijn helemaal niet verkeerd.
En zo kun je wanneer je onderweg bent
en een broodje bij je hebt deze aanvullen
als het mee zit met vers geplukte
vogelmuur. Overigens zijn er veel meer
wilde groenten en kruiden die je op deze
wijze kunt toepassen.
Een gezonde salade, vers geplukt, een
super kwaliteit om te zien, gratis en voor
niets!
Weer een bewijs dat iedereen de
maaltijd kan aanvullen met gezonde
hoogwaardige groenten en kruiden,

passend bij het seizoen. Want zolang het
niet vriest, blijft alles gewoon
doorgroeien. Vriest het wel, dan begint
alles na een vorstperiode direct te
herstellen en kun je al snel de eerste
topjes van veel eetbare planten weer
oogsten.

Vogelmuur… de smaak is fantastisch en
de kleur maakt je blij.
Zolang de temperatuur het toelaat, is
deze groente uit de vrije natuur veel
waardevoller dan de duurste krop sla uit
een kas!
Eet smakelijk!

Brandnetel:
een super groente…
Brandnetels bevatten heel veel vitaminen en mineralen en als het moet
kunnen we overleven op brandnetels
en water.
Met brandnetels kun je veel gerechten
vervolmaken; je kunt de brandnetel in
de hoofdrol plaatsen, vers of gedroogd
en vanaf het prille voorjaar tot aan de
vorst kunnen we altijd wel ergens jonge
brandneteltoppen scoren.
Wanneer we volwassen planten
gebruiken dan oogsten we de bovenste
vier tot zes bladeren.
Voor de komende periode een heerlijke
smoothie waarmee je eindeloos kunt
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variëren, want de genoemde mango kun
je vervangen door zoveel andere
mogelijkheden.

Van de brandneteltoppen werd alleen
het blad gebruikt. Tijdens het blenden
werd water toegevoegd.

Brandnetelsmoothie
We beginnen met een algemene
opmerking over smoothies:
Een smoothie is heel gezond, maar
realiseer je goed hoeveel ingrediënten er
in gaan.
Daarom de tip: leg alle ingrediënten die
je van plan
bent te
verwerken
eerst bij
elkaar op
het
aanrecht.
Stel jezelf
de vraag of
je alles wat
daar ligt
ook rauw op kunt eten.
Zo niet, leg het teveel dan apart.
Het is reuze gemakkelijk om tien appels
in een blender te doen, of een kilo
spinazie, maar dit is voor ons te veel!
Je kunt geen tien appels opeten!
Doe ze dan ook niet in de blender.
Het is bovendien beter om één of twee
glazen smoothie te maken dan een kan
vol.
Hoe langer de smoothie staat, hoe meer
de voedingswaarde afneemt.
Brandnetels kunnen met heel veel
fruitsoorten worden gecombineerd.

Tip:
Gebruik een blender van goede kwaliteit
met een sterke motor. De motor mag
namelijk tijdens het blenden niet warm
worden. De warmte (hitte) van een
kwalitatief mindere motor wordt
doorgegeven aan de smoothie, wat ten
koste gaat van de kwaliteit.

Hier werd gebruikt voor vier
personen:
− 1 mango
− 3 appels
− 4 brandneteltoppen
− water

Nog een tip:
Als je een slok van deze smoothie
genomen hebt, kauw daar dan op.
Rauwe
plantendelen
zijn, ondanks
dat zij
geblend zijn,
wat lastiger
te verwerken.
Door het
kauwen
geven je
hersenen een seintje aan je maag,
waardoor deze alvast begint met de
aanmaak van maagsappen.
Bovendien begint het verteringsproces
al in de mond, door de vermenging met
speeksel, waarin enzymen hun werk
doen.
Meer recepten met de brandnetel vind je
in het boek:
Help, er groeit superfood in mijn tuin –
Drie ‘wilde’ groenten die oma al kende
Uitgeverij Succesboeken.nl,
ISBN-nummer: 9789079872787

Werkwijze:
De mango werd geschild, de appels
werden van het klokhuis ontdaan, maar
de partjes gingen met schil en al in de
blender.
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Zelf vogelvoer maken…
Als we weten dat wij zeer op onze
hoede moeten zijn bij het kopen van
kant-en-klaar producten voor de
mens, hoe is het dan met het
vogelvoer gesteld?
Welke vetten worden gebruikt bij de
productie van vetbollen, -taartjes en
dergelijke? Vaak gebruikt men voor de
commerciële productie van vetbollen
(die je bijvoorbeeld in de tuincentra
kunt kopen) gedeeltelijk
gehydrogeneerde vetten. Kort door de
bocht kun je zeggen dat deze vetten
slecht zijn voor de gezondheid van de
mens. Zij kunnen bijdragen aan allerlei
(ernstige) lichamelijke klachten.
Maar kunnen vogels deze vetten dan wel
aan?

Puur natuur voor onze
vogelvrienden.
Kokosvet, NIET de ontgeurde versie
maar gewoon
het geurende
kokosvet heel
langzaam laten
smelten.
Het mag beslist
niet borrelen of
pruttelen.
Daar doe je dan
een flinke
hoeveelheid vogelzaden doorheen; het
vet moet verzadigd zijn.
Papieren cakevormpjes werken
uitstekend. Voorzichtig volscheppen en
daarna buiten laten harden.
Als het weer niet mee werkt kun je dat
ook in de koelkast laten gebeuren.
Naast de papieren (cupcake-)vormpjes
kun je ook je servies ‘in de wilgen
hangen’. Kopjes zonder schotel, oude
mokken, sauskannetjes, zelfs een enkel
wijnglas, kun je vullen met het vet- en

zadenmengsel. Steek
een takje in het
mengsel, tegenover het
oor en de vogels
kunnen landen en
hebben houvast tijdens
de maaltijd.
Ook het servies moet in
een koude omgeving
even de tijd krijgen te
stollen.
Om nu de vraag te
voorkomen waarom ontgeurde
kokosolie niet goed is…
Deze is met 100 graden stoom ontgeurd
en daardoor is de samenstelling
veranderd; deze versie ziet glad. De niet
ontgeurde kokosolie is gemarmerd.
Net als gepasteuriseerde melk niet aan
te bevelen is maar rauwe wel, is dit ook
met kokosvet het geval.
Dan gaan we nog een
stap verder, namelijk
dat men soms ook
afgekeurde partijen
(bedorven) kokosnoten
gebruikt voor de
ontgeurde versie.
Bedorven noten ruiken
ranzig; wanneer je ze
echter bewerkt is dat
opgeheven. En zo
worden we weer voor
de gek gehouden.
Dus ook voor de vogels
puur natuur en
normaal vet gebruiken.
Reuzel van de biologische slager is een
optie, evenals biologische Ossewit.
Gebruik niet de
Ossewit uit het schap
van de supermarkt.
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Daar zit vaak het antischuimmiddel
E900 – Dimethyl-polysiloxaan ofwel
siliconenolie in.
E900 is een slecht E-nummer. Het is een
hulpmiddel voor glansmiddelen en geeft
groot risico op orgaanaandoeningen,
schade aan het zenuwstelsel en
allergieën. Ook zou het
kankerverwekkend zijn.
In de supermarkt kost deze Ossewit
ongeveer € 2,60 per kilo.
Biologische Ossewit kost ongeveer €
3,20 per 750 gram. Het is iets duurder,
maar voor onszelf en voor onze
gevederde vrienden stukken beter.

Een proef op de som bewijst het: in een
tuin hingen zowel de ‘standaard’
vetbollen als een mok met verantwoord,
zelfgemaakt vogelvoer.
Het was heel stil rond de standaardbol,
terwijl rond de mok een kleine revolutie
uitbrak onder de mezen. Ze weten wel
wat lekker en goed is!
Dank namens alle vogels die deze
lekkernijen mogen opsmikkelen.

Studiegroep Exmorra...
magisch...
Dat bleek woensdag 25 november
wederom tijdens de middag kerst
kokkerellen vanuit de zienswijze van
dokter Moerman...

Exmorra... noem deze naam en velen
reageren blij.
We draaien al geruime tijd in Exmorra
met een groep enthousiaste dames die
eens in de twee maanden bij elkaar
komt bij Centrum
Wilgenhoeve, onze vaste
thuisbasis.
Naast de vaste kern zijn
er de laatste tijd nieuwe
dames bij gekomen en op
25 november ook een
heer. Bij de andere
groepen in het land zijn
wel heren aanwezig, in
Exmorra zijn zij ook
welkom maar dit bleef
redelijk uit.
De onderwerpen die we
behandelen ontstaan uit
de groep zelf en deze
woensdag stond 'Koken
in kerstsfeer volgens
recepten van dokter
Moerman' op de agenda.
Maria Brukx (deelneemster van de
studiegroep) kwam met dit idee.
Samen met Jitske Meesters
(Ambassadeur van de
Moermanvereniging) heeft zij dit
verzorgd.
Lieve dames, wat was dit leuk en
gezellig.
We begonnen met een kort
voorstelrondje want er waren drie
nieuwe personen aangehaakt en het
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leuke is... men komt
overal vandaan: uit
Meppel, Lemelerveld,
Zuidwolde,
Amsterdam, Beets,
Warder, Schagen,
Julianadorp en toch
ook nog uit Friesland.
Exmorra is magisch...
Tijdens het voorstelrondje benoemden de
bekenden onder ons
ditmaal eens hoe zij in
contact waren
gekomen met dit
initiatief, hoe wij
elkaar hadden
ontmoet.
Dat was ook wel eens
leuk om te horen en
dan blijkt wederom dat
wat je ook organiseert er altijd weer
zaadjes geplant zijn voor in de toekomst
voor andere initiatieven.
Marja Frederiks had die ochtend thuis
nog een meer dan overheerlijke
speculaastaart gebakken voor bij de
thee.
Geslaagd! Met een lintje erbij!

tafels gedekt zijn en de volledige
maaltijd van A tot Z opgediend kan
worden.
Kerst op 25 november in Exmorra,
alles valt te
manipuleren dus wij
serveerden op deze
datum met de groep
onder leiding van
Maria in de keuken
een kerst-maaltijd.
En lekker dat het
was!
Van de soep tot het
toetje: een peer
gevuld met kaneelroom en banaan.
De rauwe bietensalade, de rode kool
salade, alles stond
even feestelijk en
zag er puur en
gezond uit.
De bundeltjes prei
met bieslook waren
een eigen leven gaan leiden tijdens het
koken, maar enfin, waar het komt is het
donker zeggen we dan maar. 
Nette bundeltjes in
de keuken en losse
slierten als eind
resultaat.
Als dat nu het enige
is!
Maria en Jitske dank
jullie wel.

In de loop van de middag gingen alle
deelnemers de keuken in met Maria
(bijna allen) er zijn diverse taken die
uitgevoerd moeten worden voor de

Volgende keer, op 20 januari, zijn we
weer in Exmorra en dan zullen Joke
Oosterbeek en Gea Eekman ons 'zoet
houden' met natuurlijke verzorging en
diverse soorten winterthee.
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Gevulde speculaas
Voor de bijeenkomst van de studiegroep op woensdag 25 november jl. in
Exmorra had Marja Frederiks een
heerlijk gevuld speculaastaartje gebakken.
Hieronder vind je het recept:

Speculaasdeeg
Ingrediënten:
250 gram speltbloem
175 gram roomboter
125 gram kokosbloesemsuiker
3 theelepels bakpoeder
(natriumbicarbonaat)
8 gram speculaaskruiden (= 1 ruime
eetlepel)
zout (Marja doet dit nooit; gebruik als je
dit wel wilt, een snufje Keltisch zeezout)
250 gram amandelspijs (recept
hieronder)
1 losgeklopt ei
2 eetlepels water
enkele halve amandelen ter decoratie

Amandelspijs
Ingrediënten
150 gram gepelde amandelen zonder
vliesje
150 gram kokosbloesemsuiker
1 klein ei
de geraspte schil van 1 citroen of 1
eetlepel citroensap
Werkwijze:
Maal de amandelen (met amandelmolen,
vleesmolen, of blender)
Meng ze met de andere ingrediënten.
Laat de amandelspijs het liefst 4 dagen
in een gesloten jampotje staan, dit
verhoogt de smaak.
Noot van Marja: Dit is niet persé noodzakelijk; ik vind het meteen al lekker !

Bereiding gevulde speculaas:
Verwarm de oven voor op 170°
Roer de bloem, de suiker, het bakpoeder,
de speculaaskruiden en eventueel zout
door elkaar.
Voeg de boter toe, snijd met 2 messen in
kleine stukjes en kneed met een koele
hand alles snel tot een soepele bal.
(Ik doe alle droge ingrediënten in mijn
keukenmachine en laat roeren. Dan de
boter erbij en alles goed laten mengen.
Ik heb namelijk bijna nooit koele handen

Bestuif het aanrecht en de deegrol met
bloem en rol het deeg uit tot twee even
grote plakken van ongeveer 3/4 cm dik.
Beboter de bakplaat of vorm en leg er
een plak deeg op/in.
Meng door de amandelspijs met behulp
van een vork (of keukenmachine) de
helft van het losgeklopte ei en twee
eetlepels water.
Strijk de amandelspijs uit over de plak
deeg en bedek met de tweede plak deeg;
de randjes een beetje aanduwen.
Bestrijk met ei, druk de amandelen in
het deeg en bestrijk deze ook met ei.
Plaats in het
midden van de
oven en bak in
35 á 45 minuten
de koek gaar.
De amandelen
zijn dan
goudbruin.
Laat de
speculaas op de bakplaat of vorm bijna
helemaal bekoelen en plaats het dan op
een rooster.
Eet smakelijk,
Marja Frederiks
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Wie heeft er zin?
Wie heeft er zin?
Zin in wat? zul je nu wellicht denken!
Zin in gastvrouw of gastheer zijn,
minimaal eens in de twee maanden,
dus zes keer per jaar om ruimte te
bieden aan een ‘studiegroep’ en zelf
uiteraard mee te draaien?
Er draaien nu enkele groepen en twee
daarvan, Nederweert en Exmorra,
draaien al twee jaar en met zeer
positieve ervaringen. Dit gunnen we
velen: dat zij dit ook zo mogen beleven.
Wat verwachten we van een gastvrouw
of gastheer?
Dat zij of hij een ruimte heeft, bijvoorbeeld een huiskamer, een andere ruimte
thuis, of de mogelijkheid heeft ergens
een ruimte te gebruiken maar we
verwachten niet dat zij iets gaan huren.
Zesmaal per jaar draaien is het
minimum.
Dat komt neer op eens in de twee
maanden, maar wie vaker samen wil
komen is vrij het aantal middagen naar
eigen inzicht uit te breiden. Wij vragen
minimaal zesmaal per jaar.
Het zijn altijd middagen en dat heeft een
reden, of liever gezegd: enkele redenen.
Allereerst is dit handig als men van ver
komt. In Exmorra en Nederweert zijn we
het gewend dat men van behoorlijk ver
komt zelfs, uit Haarlem naar Nederweert
is heel normaal en van Lemelerveld naar
Exmorra ook, maar ook vanuit vele
plaatsen uit Noord Holland en
Zuidwolde in Drenthe.
Middagen zijn handig in verband met
heen en terug reizen.
Maar ook zijn de middagen fijn als we
kijken naar de onderwerpen die voorbij
kunnen komen. Als je buiten wilt kijken
wat er zoals groeit en bloeit dan is het
fijn om dit bij daglicht uit te voeren.
Maar gezamenlijk kokkerellen is ook
handiger op de middag dan op de avond.

Wie zich afvraagt hoe dit dan onder de
aandacht van studenten en de werkende
medemens kan komen krijgt het
antwoord dat zaterdag- en
zondagmiddagen ook ingezet kunnen
worden, oftewel: alle dagen van de week
zijn geschikt.
Wie gastvrouw of gastheer is hoeft niet
speciaal kennis te bezitten over wilde
groenten en kruiden, over de geneeskrachtige kant van planten of andere
onderwerpen die passen binnen
Project7-blad.
De kennis komt uit de groep, uit de
personen die aanhaken. Samen vullen zij
de middagen. Wanneer men bij elkaar is
vragen wij wel het onderwerp voor de
keer erna samen af te spreken.
De gastvrouw of gastheer serveert thee
en/of koffie en water maar verder
komen de bijdragen uit de groep.
Alle deelnemers betalen altijd 10 euro
als basisbedrag en een deel hiervan is
voor de gastvrouw of gastheer en een
deel is blijvend voor Project7-blad. Dit
laatste is noodzakelijk om onze
werkzaamheden te ondersteunen en
lange autoritten te helpen bekostigen bij
het opstarten van de groepen.
De eerste keer komen wij namelijk altijd,
dus de eerste datum geschiedt ook in
overleg met onze agenda.
Dan presenteer ik mijn lezing over de
wilde groenten en kruiden. Tevens
kunnen we de revue laten passeren
welke onderwerpen een groep op de
agenda kan plaatsen.
Wanneer er ingrediënten ingekocht zijn
voor een onderwerp dat iemand uit de
groep presenteert, vergoeden we de
kostprijs altijd aan die persoon. Dat kan
een paar euro zijn. Denk dan
bijvoorbeeld aan het volgende
voorbeeld:
Als er een natuurlijk verzorgingsproduct
gemaakt wordt kost dit meestal tussen
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de € 2,50/€3,50 extra naast het
basisbedrag van 10 euro.
Maar geef ik mijn presentatie dan blijft
het bij de 10 euro als basisbedrag.
Wanneer kokkerellen op de agenda
staat, worden de inkopen hoofdelijk
omgeslagen over het aantal deelnemers.
Om het helemaal gezellig te maken is het
leuk om bij de thee en/of koffie wat
lekkers te presenteren en minstens af te
sluiten met een kopje soep met
eventueel iets lekkers erbij.
Deze bijdragen komen uit de groep en
laten we ook over aan de groepen.
De ene keer bakt iemand iets voor aan
het begin van de middag en zorgt
iemand anders voor de soep en weer
iemand anders neemt iets anders mee.
Dit vergoeden we niet aan elkaar, het is
juist leuk om dit om de beurt spontaan
te laten gebeuren.
Recepten delen is dan uiteraard altijd
leuk en het enige dat we wel vragen is
om alles verantwoord te presenteren.
De speculaastaart in de deze
nieuwsbrief heeft Marja Frederiks
gemaakt voor zij woensdagmiddag 25
november naar Exmorra afreisde en zo
verraste zij ons allen.
Zelf heb ik al diverse malen een pan
soep meegenomen met bijvoorbeeld
crackers met zelfgemaakte pesto of
kruidenboter voor het eind van de
middag, maar ook anderen hebben dit
verzorgd, tot verantwoord brood aan
toe.
We slepen met van alles en dat maakt
een middag zo speciaal, huiselijk en
super gezellig.
Het woord ‘studiegroep’ klinkt schools
maar deze middagen zijn allesbehalve
schools. Deze naam is ooit ontstaan toen
we alleen nog in Nederweert en
Exmorra draaiden. “We delen kennis, we
halen oude kennis onder het vloerkleed
vandaan,” zeg ik regelmatig.
We hebben al zuurkool gemaakt,
smeerwortelzalf, thee van gedroogde
ingrediënten samengesteld, een lezing

over Permacultuur beluisterd, samen
gekokkereld met wel of geen thema.
Diverse gezonde verzorgingsproducten
zijn hier en daar al voorbij gekomen als
onderwerp voor een middag.
Maar samen mondeling een uurtje van
alles delen mag ook op zijn tijd en dit
gebeurt ook tijdens het kokkerellen.
Want de tips en handreikingen vliegen
dan heen en weer en ook allemaal
automatisch passend bij Project7-blad.
Omdat de groep bestaat uit
gelijkgestemden zijn de gesprekken als
vanzelf gericht op dat wat van belang is
om zelf uit te dragen, te delen met onze
kinderen en anderen, oftewel we laden
elkaar op!
Deze middagen kunnen altijd doorgaan,
ook wanneer er door omstandigheden
een keer weinig deelnemers komen.
Want je hebt geen extra onkosten als
gastvrouw of gastheer. De koffie/thee
die je serveert wordt betaald uit een
deel van de vaste bijdragen en je hoeft
geen sprekers van buitenaf te vergoeden
omdat dit een formule is van kennis
delen vanuit de groep.
In de praktijk zal er een vaste kern
ontstaan en daarnaast zullen diverse
personen dan eens wel en dan weer
eens niet komen; sommigen bezoeken
zelfs meerdere groepen.
Er is alleen één ding dat we wel aan de
gastvrouw of gastheer vragen, naast de
zesmaal per jaar draaien, en dat is een
commitment.
Stop niet na één of twee keer, dat is
zonde! In sommige delen van het land
moet iets wel eens langer draaien om tot
grotere resultaten te komen qua aantal
deelnemers, maar kleine groepen
brengen de grootste dingen voort.
Dit is inmiddels al vele malen bewezen
als wij terugkijken op de afgelopen
jaren.
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Exmorra en Nederweert draaien
fantastisch met een flinke vaste kern
maar het is daar ook wel eens gebeurd
dat een middag door diverse
omstandigheden een keer weinig
deelnemers had.
De keer daarna was het dan weer volle
bak, dus dat is het enige dat wij vragen.
Als we starten met een leuk aantal
bezoekers en de keer daarna valt in
jouw ogen de opkomst tegen dan kan de
keer daarna wel weer helemaal goed
zijn.
Waarom vragen wij dit?
Wij geven onze volledige dag om een
groep op te starten.
Als wij uit Friesland naar Zeeland
moeten afreizen dan kan een ieder wel
begrijpen dat we vroeg weg moeten en
heel laat thuiskomen.
Dat hebben wij er graag voor over want
hoe meer blije groepen in het land, des
te meer zal men delen met de eigen
bekenden.
Als wij dan rijden voor een redelijke
groep maar de onkostenvergoeding is
niet dekkend voor deze dag, zien wij dat
als… je moet alles door elkaar gooien en
de keren erna blijft er een ‘inkomen’ uit
deze groep komen en op deze wijze is
het voor ons mogelijk alle groepen op te
starten ook als we een enkele reis van
rond de 300 kilometer of meer moeten
maken… uit en thuis loopt dan
behoorlijk op.
Wij kijken op de langere termijn, dus
niet naar die ene middag maar naar wat
kan er ontstaan.
Want het doel is dat ‘heel Nederland’
weer zelf zuurkool gaat maken,
smeerwortelzalf als normaal gaat zien
en dit ook nog eens zelf maakt en wilde
groenten en kruiden als normaal gaat
bekijken, om maar even een paar
voorbeelden te benoemen.
Dat bereiken we alleen als alle groepen
doorgaan.

Dus wij zijn op zoek naar…, nee zoeken
doen we niet, maar verspreiden dat we
graag gastvrouwen en gastheren
verwelkomen die het minstens zesmaal
per jaar gezellig vinden om een middag
te helpen dragen.
Niets meer en niets minder! Zelf leer je
er ook heel veel van. Vorige week in
Exmorra begonnen diverse personen
spontaan op te noemen wat deze
middagen hen al hadden gebracht.
Dat was niet mis! Een beetje trots ben ik
dan ook wel op dit concept… en wat
schenkt het mij?
Kennis van anderen waar ik mij niet
eerder in had verdiept en bergen
vitamientjes!
Vitamientjes om de medemens om mij
heen de weg te blijven wijzen naar de
juiste informatie, om de Gezond
Verstand Lezingen tak te ondersteunen,
om… zoveel te doen wat in mijn ogen
belangrijk is. Daarom ga ik eens in de
twee maanden naar Nederweert en
Exmorra, de twee groepen waar ik blijf
komen.
Zo heb ik bijvoorbeeld in Nederweert
zuurkool gemaakt onder leiding van
Berbie Vleeshouwers. Dit heb ik zelf
weer gepresenteerd in Exmorra en
Alkmaar.
Een voorbeeld van kennis delen, simpel,
waardevol en dit onderwerp heeft al
velen blij gemaakt.
Sluit zo’n middag af met een kop soep en
je hebt met weinig voorbereiding een
paar waardevolle uren.
Dus… wie heeft er zin? 
Vraag vrijblijvend om de uitleg door een
mail te zenden aan Marja Frederiks:
Marja.studiegroepen@project@7blad.nl
We hopen op veel reacties!
Anneke
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Plant van de maand:
De aardpeer
Aardperen zijn knollen die in het
najaar geoogst kunnen worden.
Net als de pastinaak zijn aardperen in
de vergetelheid geraakt.
Aardperen hebben een ietwat
nootachtige smaak. Hazelnoten passen
dan ook goed bij deze knol bijvoorbeeld
geroerbakt met prei en gebroken

hazelnootjes.
De bloemen van aardperen lijken op
helianten, gele zonnebloemachtige
bloemen waar de aardpeer dan ook
familie van is.
De bloemblaadjes zijn een eetbare
garnering en de jonge groene bladeren
zijn culinair te gebruiken als spinazie
maar de aardpeer is toch bekender om
zijn knollen.
Aardperen zijn, als je ze niet in de eigen
tuin hebt staan, te koop bij de
natuurvoedingswinkels en de
groentespeciaalzaken.

Romige aardpeersoep
Benodigdheden:
 1 kilo aardperen
 2 teentjes knoflook, eventueel
gerookte knoflook
 2 dl slagroom







Keltisch zeezout
ongeveer ¾ liter water
witte peper
kerrie
paar druppels truffelolie

Extra opmerking:
Truffelolie is een combinatie van olijfolie
en truffels. Truffels zijn kostbare
zwammen die onder de grond op de
wortelen van verschillende bomen
groeien. De prijzen van truffels zijn extreem hoog en het gevolg is dat de olie
met een truffeldestillaat qua prijs niet in
verhouding is.
De gangbare truffelolie die in winkels en
supermarkten gekocht kan worden,
bevat zelden echte truffel (hooguit om
juridische redenen een flinter), maar
wel chemische smaakstoffen;
vermoedelijk een bijproduct van de
petrochemische industrie.
Producenten van deze zogenaamde truffelolie geven doorgaans geen inzage in
het productieproces.
Goed om te weten, want wanneer we
met aardse goede gewassen onze
maaltijd bereiden, is het tegenstrijdig
om daar verkeerde gekochte producten
aan toe te voegen.
Als alternatief voor de truffelolie kun je
een scheutje olijfolie
gebruiken met
kruiden naar eigen
smaak.
Paddenstoelen aan
de basis van de soep
toevoegen is een
goede variatie, dan
maak je aardpeerpaddenstoelensoep.
Werkwijze:
Schil de aardperen
en snijd ze in
plakjes, kook ze in
het water waar het Keltisch zeezout aan
is toegevoegd tot ze zacht zijn. (Als de
aardperen een dun schilletje hebben kun
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je ook volstaan met goed schoon schrobben. Het is zonde om dan de schil weg te
gooien met het risico dat je er te veel af
schilt).
Pureer de inhoud van de pan in de
blender, keukenmachine, of met de
staafmixer.
De gedroogde kruiden mogen
toegevoegd worden en zo ook de fijn
geperste knoflooktenen. De peper,
kerrie en slagroom goed door de soep
roeren.
Laat het geheel even goed doorwarmen.
Voeg tot slot een paar druppels
truffelolie of een goed alternatief toe.
Wij garneerden de soep met goudsbloemblaadjes.

Hoe kun je helpen Project
7-blad te ondersteunen?
Extra noot:
Aardperen kun je, wanneer je de smaak
te pakken hebt, zelf op diverse manieren
verwerken in romige soepen.
Vervang de aardappel in een gerecht ook
eens door aardperen.
Aardpeerpuree is ook leuk om te
serveren.

Net als overal en met alles wat je
onderneemt zijn er geldelijke middelen nodig om onkosten te dekken die
gemaakt worden.
Ook wij maken onkosten voor de
studiegroepen en Gezond Verstand
Lezingen.
Naast de nodige activiteiten de we thuis
uitvoeren reizen we door het hele land
om o.a. studiegroepen op te starten.
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Veelvuldig zijn de vergoedingen
die op dat moment uit de groep
komen, als we dit zakelijk
zouden bekijken, niet
kostendekkend.
Toch starten we deze groepen op
omdat zij allen een kans
verdienen.
Uit de groepen gaat ook blijvend
een vergoeding komen voor
Project7-blad, mits zij blijven
draaien.
Om die reden gaan wij het liefst
in zee met gastvrouwen en
gastheren die het voornemen
hebben deze middagen minstens
zes maal te ervaren want dan is
de kans heel groot dat zij blijven
draaien omdat er een band is
ontstaan met een vaste kern die
graag kennis met elkaar blijft
delen.
Deze ervaringen hebben wij
inmiddels opgebouwd in
Nederweert en Exmorra: een
vaste kern blijft komen en daar
omheen zijn er personen die te
hooi en te gras meedoen maar
soms ook andere groepen
bezoeken. Weer anderen
bezoeken vast twee
verschillende groepen en door al
deze ervaringen weten wij dat er
behoefte is aan dergelijke
mogelijkheden.
Wat we ook voor ogen hebben is
dat wanneer de geldelijke
middelen meer zijn dan we
daadwerkelijk nodig hebben, we
ook kleine initiatieven willen
ondersteunen, van de grond
helpen tillen.
Bijvoorbeeld: wanneer er een
groep gezamenlijk wil gaan
tuinieren, of iets doen dat voor
kinderen educatief is, kortom er
leven genoeg ideeën onder de

mensen die het waard zijn om serieus
genomen te worden.
Nu is het heel gemakkelijk om te
vragen… wie wil ons helpen en een
vrijwillige bijdrage storten?
Natuurlijk zijn we daar blij mee ;-) maar
we bieden hieronder ook een paar
andere mogelijkheden aan:
Ansichtkaarten…
Een set ansichtkaarten kost inclusief
verzendkosten € 12,50
Als aanbieding presenteren we nu twee
sets inclusief verzendkosten € 17,50

Het boek:
Help, er zit een pastinaak in mijn soep
Of:
Help, er groeit superfood in mijn tuin
Samen met een set ansichtkaarten
inclusief verzendkosten € 22,50
Deze boeken kosten per stuk € 14,95
(nu met kaarten inclusief verzenden €
22,50)
Boekje uit de ‘Nooit geweten’…-serie’
Deze boekjes kosten € 9,95 per stuk.
Een boekje naar keuze plus een set
kaarten verzorgen wij als aanbieding nu
voor € 17,50 inclusief verzendkosten.
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Samengevat:
Een boek uit de ‘Help’…-serie
plus kaarten kost inclusief €
22,50
Een boekje uit de ‘Nooit
geweten’…- serie plus kaarten
kost inclusief € 17,50
Een set kaarten inclusief
verzendkosten € 12,50 en
twee sets € 17,50
Wil je meer boeken dan komt
de prijs van een boek erbij of je
kiest voor de optie nogmaals
met een set kaarten.
Interesse?
Mail mij je adres en je
bestelling, je krijgt de
bankgegevens om het bedrag
over te maken en zodra wij dit
hebben ontvangen verzenden wij je de
bestelling toe.
Anneke
anneke@project7-blad.nl

Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Geral Overbeek / Marja Frederiks
Foto’s:
Anneke Bleeker / Geral Overbeek
Aanmelden/Afmelden voor deze Nieuwsbrief:
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
Informatie over het starten van een Studiegroep Project 7-blad:
Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
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