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Geweldig, in korte tijd vijf studiegroepen… 
 
Project7-blad groeit als het zevenblad zelf, oftewel: je draait je om en er zijn alweer 
blaadjes bij gekomen. 
Dit zien wij bij Project7-blad, maar ook in onze tuin. 
Al eerder heb ik eens geschreven dat we ooit een tuin hebben laten afgraven omdat 
deze, voor wij op de bewuste plek gingen wonen, compleet van de ene tot de andere 
kant vol stond met zevenblad. 
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In die tijd hield ik mij wel met bloemen, planten 
en alles wat daarbij hoorde bezig maar dan in 
de decoratiesfeer en in ‘mijn’ tuin hoorde 
absoluut geen zevenblad! 
Nu, vele jaren later, recent afgelopen voorjaar 
verhuisd, heb ik zevenblad meegenomen en 
zeer bewust geplant. 
Vandaag ontdekte ik twee blaadjes een aardig 
stuk verwijderd van de oorspronkelijke plek 
waar het begin ‘plantje’ staat. Deze begint 
overigens ook al redelijke vormen aan te 
nemen. 
Hoe leuk loopt dit samen op? 
Twee blaadjes elders in de tuin, maar er komen 

ook twee studiegroepen bij binnen Project7-blad, te weten in Oirsbeek (de gastvrouw, 
Lilian Schmitz, stelt zich voor in deze nieuwsbrief) en in Zwijndrecht bij Rineke van den 
Berg. De startdatum bij Rineke wordt eerdaags op de site gemeld. De groep in Oirsbeek 
begint op zaterdagmiddag 17 oktober. 
 
De groepen in Exmorra en Nederweert draaien al twee jaar en Alkmaar gaat op 
zondagmiddag 6 september beginnen. Daar ben ik de gastvrouw. We draaien al enige 
tijd in deze kantine. Tot en met juni 2015 was dit een locatie onder de vlag van Gezond 
Verstand Avonden. 
 
Exmorra begon na de zomerstop als eerste op woensdagmiddag 2 september en 
Nederweert staat voor zaterdag 19 september op de agenda. 
Op deze drie locaties zal ik aanwezig zijn, bij alle andere die starten ben ik er alleen de 
eerste keer. 
Het is de bedoeling dat deze locaties zelfstandig draaien, wel onder de vlag van Project7-
blad, maar men kan zelf de middagen met elkaar indelen, zelf bepalen of zij eens in de 
maand of eens in de twee maanden bij elkaar komen. 
Exmorra en Nederweert draaien eens in de twee maanden. 
Alkmaar en Zwijndrecht eens in de maand. 
 
De groepen draaien allemaal op middagen, dit is gemakkelijk ten aanzien van het reizen, 
maar ook ten aanzien van wat je wilt gaan ondernemen. 
Als je wilt kijken naar wat er zoal groeit en bloeit wat eetbaar is, is het niet handig om dit 
in de avonduren te plannen omdat het tijdens de meeste maanden in de avond donker 
zal zijn. 
Kokkerellen in de avonduren is ook niet slim als je daarna met elkaar de maaltijd wilt 
nuttigen, kortom deze groepen draaien het best op de middag. 
 
Ondertussen is de uitleg om zelf gastvrouw of gastheer te zijn al naar diverse 
belangstellenden gemaild, dus het kan zomaar gebeuren dat we eerdaags weer kunnen 
aankondigen dat er op andere plekken in het land weer één of meerdere groepen 
ontstaan. 
Je mag altijd vrijblijvend de uitleg via de mail bij mij opvragen, deze ook doorzenden 
naar wie jij maar denkt dat hij of zij wellicht interesse heeft. 
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Van Exmorra (Friesland) tot Oirsbeek (zuidelijk Limburg)  
Kijk, we hebben de lijnen al uitgezet en beslaan meteen al een flink stuk met Nederweert 
(noordelijk Limburg) en Zwijndrecht (Zuid Holland) daar tussenin in en Alkmaar 
(Noord-Holland). 
Volgende maand zijn er wellicht weer plaatsen bij … op naar de 100 studiegroepen! 
 
Marja Frederiks heeft het mailadres gekregen voor de nieuwsbrief. 
Marja verwelkomt alle nieuwe belangstellenden; wie mij mailt geef ik aan Marja door en 
wie op de site kijkt naar wie men moet mailen voor de nieuwsbrief komt automatisch bij 
Marja terecht. 
Vlak voordat we de nieuwsbrief verzenden krijg ik het volledige bestand, dat ook groeit 
als… zevenblad.  
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
 
Frank Bleeker heeft ook een apart mailadres 
en deze is voor degenen die informatie 
willen over het meedraaien op onze agenda. 
De agenda van Project7-blad is open voor 
iedereen die activiteiten presenteert die 
passen bij datgene waar wij mee bezig zijn. 
Wel betaalt men 10% van de opbrengst van 
de activiteit aan Project7-blad, in ruil voor 
het plaatsen op de site en het meeliften. 
Project7-blad moet ook financiële middelen 
opbouwen en 10% is in verhouding van het 
bedrag dat men ontvangt, dus geen vast 
bedrag. 
We hebben de inkomsten nodig om alle 
studiegroepen te kunnen laten opstarten, ook wanneer de afstand groot is en de groep 
de eerste keer klein. We willen dit allemaal door elkaar gooien zodat we allen een kans 
kunnen geven. 
Zodra de inkomsten dusdanig worden dat er van over blijft willen we ook initiatieven 
gaan ondersteunen of zelf uitzetten met wie daar weer bij wil helpen. 
Denk aan gezamenlijk tuinieren met volwassenen en/of kinderen. 
Hoe leuk is het een groep op weg te helpen door wellicht een spreker met kennis een 
lezing te laten geven alvorens zij gaan starten? Of om te helpen dat een paar een 
workshop kunnen volgen om die opgedane kennis weer toe te passen bij de eigen groep. 
Of om te helpen het eerste tuingereedschap, zaden en andere benodigdheden aan te 
schaffen? 
Of om een stuk grond te huren waar men zich kan uitleven?  
Dit zijn allemaal gedachten waar we al langer mee rondlopen. 
Project7-blad zal t.z.t. ook een Stichting worden, net zoals we met de Gezond Verstand 
Avonden hebben gedaan. 
 
Plannen genoeg. Nog meer ideeën zijn welkom, dus heb je zin om te helpen? Sluit je eerst 
aan bij een studiegroep of begin er zelf eentje, zo kom je vanzelf met anderen in contact 
en kunnen de mooiste ‘dingen’ ontstaan. 
Mailadres van Frank: info@project7-blad.nl 
 

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:info@project7-blad.nl
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Per oktober… 
Per oktober gaan we, Frank en ik, volop aan de website werken van Project7-blad. 
Eerst moet 26 september voorbij zijn, de overdracht van de Gezond Verstand Avonden. 
Tot die tijd sta ik met één been nog volop in het oude en ook één been volop in het 
nieuwe. 
 
Wat zijn we van plan? 
We willen zoveel mogelijk eetbare (wilde) planten op de site plaatsen met foto’s in de 
verschillende groeifasen/seizoenen. 
 
Even uitgaande van het zevenblad: het blad net boven de grond na de vorst, het blad in 
oudere versie zonder bloemen, met knoppen, met bloemen en na de bloei. 
Ook gaan we alle recepten die wij in de afgelopen jaren hebben gemaakt plaatsen. 
Voordat ik alles in boeken heb verwerkt ben ik minstens driemaal terug geweest op 
aarde bedacht ik mij laatst, want er zijn honderden planten en van velen hebben wij ook 
al het nodige gegeten en dus kon ik dat fotograferen. 
Salades, warme maaltijden, hapjes, drankjes, etc. 
En de praktijk zal zijn dat we de komende maanden in rap tempo nog veel meer zullen 
creëren. Komend jaar verhuizen wij niet en kan ik daarom de focus ook op planten 
richten die maar een korte periode eetbaar zijn. 
Nu het GVA concept over gaat naar anderen, wij in rustiger vaarwater terecht zijn 
gekomen kan ik mij volledig richten op alles wat eetbaar is, kennis delen, boeken 
schrijven, lezingen geven over de wilde groenten en kruiden en activiteiten zoals 
wandelingen in het bos, bij de weilanden, in tuinen en langs andere gebieden waar we 
kunnen verzamelen. 
Het doel van Project7-blad is om in korte tijd nog meer kennis te delen met velen door 
het hele land en wellicht ook bij onze zuiderburen. 
 
Tot zover deze informatie na een mooie start, met nu de derde nieuwsbrief. 
Veel leesplezier, wellicht tot ziens bij één van de studiegroepen of op andere momenten. 
 
Anneke 
Gaasterland, 31 augustus 2015. 
 

 
 

Lilian, gastvrouw van Goudsbloem 
 
Sinds 2014 woon ik, samen met Peter, na meer dan 30 jaar in de stad Maastricht, nu in 
een landelijke omgeving. Met een voor- en achtertuin.  
Weliswaar niet groot, maar nu reeds met een veelheid aan bloeiende planten, bloemen 
en kruiden. In een omgeving die doet beseffen dat niet alles op eigen grond hoeft te 
groeien om ervan te mogen genieten.  
Een nieuwe ontdekking, dat er zoveel bloeit wat eetbaar, zeer voedzaam en zelfs 
geneeskrachtig voor ons is.  
Daar wil ik meer van weten en gaan integreren in mijn levensstijl. 
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Het organiseren van bijeenkomsten en samenbrengen van 
gelijkgestemden is ons vertrouwd. In Maastricht droegen we 
onze passie uit voor nieuwe tijds bewustzijn in combinatie met 
oosterse mystiek.  
We gaven invulling aan thema-, film-, meditatie- en 
ontmoetingsavonden, die plaatsvonden in huiselijke sfeer.  
Incidenteel organiseerden we op locatie gastsprekers voor 
grotere groepen. 
Na 10 jaar tijd voor een nieuwe fase... 
 
En zo kwam ik via de mailing van Gezond Verstand Avonden, 
terecht bij Project 7-blad. Mijn interesse was meteen gewekt. Het 
concept past in ons beeld van samen delen, elkaar inspireren en 
kennis uitwisselen. Leven in harmonie met de natuur.  
Ik verheug me op nieuwe ontmoetingen en warme 
vriendschappen. 
We beginnen deze studiegroep op zaterdagmiddag 17 oktober 

2015. Welkom vanaf 13.00, aanvang om 13.30 uur.  
Opgeven bij Lilian: lilian@goudsbloem.eu. 
 
Hartegroet, 
 
Lilian 
 

 
 

Dinsdagmiddag 18 augustus... SLOTEN 
Een rondje eetbare planten en cultuur in het prachtige Sloten (Fr.)... 
 

 
Een stadse wandeling door het kleinste stadje van de wereld waar we eetbaar en cultuur 
combineerden. 

 

mailto:lilian@goudsbloem.eu
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Eetbare planten, bloemen, kruiden, bessen en bladeren, er valt van alles te scoren, je 
hoeft niet per se naar de bossen, weilanden en andere natuurgebieden om eetbare 
gewassen te bewonderen. 

 
Een stadse wandeling geeft weer een heel andere kijk op dit onderwerp en zeker als je 
dan ook nog naar de mooie omgeving kijkt, een molen uit 1755, een prachtige kerk, 
huizen met oude gevels, kortom je hebt een paar uurtjes plezier met elkaar waarin van 
alles 'voorbij komt'.  
 

 
 
Met een aantal enthousiastelingen vermaakten we ons uitstekend en als afsluiting 
'pikten we een terrasje' waar ieder zelf dat bestelde waar hij of zij zin in had. 
Ook dit zijn activiteiten die we met www.project7-blad.nl op de agenda plaatsen. 
Denk je nu dat je hier bij had willen zijn? 
 
Wellicht organiseren we dit nog een keer. 

 
 

Wandelen in de Tuin bij de Wildernis in Sondel  
Dagje Project 7-blad... 

Woensdag 19 augustus waren we te gast bij Tuin bij de Wildernis te Sondel in het 
Gaasterland. 

http://www.project7-blad.nl/
https://www.facebook.com/pages/Project-7-blad/870328323059625
https://www.facebook.com/tuinbijdewildernis
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We waren met 17 personen en men kwam uit diverse windstreken tot uit het zuiden van 
het land aan toe. 
 

 
Eetbare planten stonden centraal maar we hadden het 'over van alles en nog wat': de 
goede vetten, de energiewaarde van planten, hoe toe te passen in de keuken, kortom de 
uurtjes vlogen voorbij. 

 
We begonnen met thee, gingen daarna 'lopen' langs de tuinen, wat eigenlijk meer 
stilstaan en vertellen was. De lunchstop was een goede aanleiding even te gaan zitten. 
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De courgettesoep was een succes want de pan ging leeg.  
 
De kruidenboter en pesto vielen ook 'in het pulletje' en de crackers erbij maakten het 
geheel compleet. 
Na deze onderbreking gingen we weer verder met kijken en kennis delen. 
Aan het eind was er nog thee voor de liefhebbers en kon men eventueel een boek kopen. 
Ook wij hadden een gezellige dag. Dank aan allen en graag organiseren we weer 
dergelijke dagen. 

 
 

Kruidenboter... 
Roomboter op kamertemperatuur laten komen. 
Het blad van Oost-Indische kers fijn zeer gesneden door de boter gemengd, samen met 
een paar bloemen. 

 
 
Daarvoor gebruikten we een flink bosje (stuk of 8/10 zonder de stelen) bladeren en drie 
bloemen van de Oost-Indische kers, een stuk of 8 goudsbloemen en 3 afrikaantjes. 
 

Courgettesoep... 
Gepresenteerd op 19 augustus 2015, tijdens het dagje in de Tuin bij de Wildernis te 
Sondel met www.project7-blad.nl 
Uitgaande van de pan die vol was, 11 liter. 
Nu kun je zelf bepalen wat je nodig hebt voor andere porties. 
Persoonlijke noot: Ik ‘doe maar wat’ met ingrediënten en verhoudingen, oftewel dit gaat 
altijd op het gevoel, dus leef je uit. 
 

 Courgettes (vier stuks, flink formaat) 
 Uien (plus/minus 10) 
 Brandneteltoppen (7 stuks) 
 Boomspinazie (flink bosje, je kunt ook een meldesoort uit de vrije natuur nemen 

of iets anders. Andere optie is meer brandnetels) 
 Twee theelepels kurkuma 
 Twee theelepels zwarte peper 
 Drie theelepels gedroogde oregano 
 Half pakje roomboter 
 Drie scheppen Keltisch zeezout 

http://www.project7-blad.nl/
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Roomboter langzaam laten smelten, uien grof gesneden in de pan doen en even goed 
roeren. 
Keltisch zeezout plus de drie gedroogde kruiden toevoegen en weer goed roeren. 
Wanneer de uien glazig zijn, de brandnetels en boomspinazie (blaadjes en hele dunne 
steeltjes, geen dikke hoofdstelen gebruiken van de boomspinazie) samen met water in 
de pan doen en weer alles even goed mengen. 
 
De courgettes met schil in plakken snijden. Grote plakken door de helft en alles in de pan 
net onder water zetten. Laat de soep garen tot de courgettes beetgaar zijn. 
Met een staafmixer krijg je een mooie gladde soep. 
 
Extra tip: Je kunt daarna koffieroom, slagroom of crème fraîche toevoegen. 
 

 
 

 
 

Natuurlijke recepten naar Bosnië en Turkije… 
 
En zo helpen Lamija Dzigal-Bektesevic en F.T. Smajlovic mijn recepten verspreiden... 
Hier vertaald in het Bosnisch. 
Geweldig en dan te bedenken dat wij in de jaren 80 driemaal hebben genoten in 
voormalig Joegoslavië en daar zeker weer naar toe gaan.   
Sterker nog, daar zal ik ook gaan kokkerellen en foto's maken, want wilde groenten en 
kruiden groeien overal! 
Lamija schakelt andere dames in die de recepten in het Turks delen. 
Hieronder de vertaling voor Bosnië, even om te laten zien wat Lamija organiseert als 
deelneemster van de studiegroep in Nederweert: 
 
S U P A  O D  T I K V I C A... 

POTREBN E NAMIRNICE ZA 4 OSOBE: 
MASLAC 20-50 GR 
TIKVICE 2-3 KOMADA 

https://www.facebook.com/lamija.dzigal
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CRNI LUK 1/2 GLAVICE 
ZARA; VRHOVI 3 KOM 
PAR LISKI SPINATA "CHENOPODIUM GIGANTEUM" BOOMSPINAZIE 
CRNI BIBER 
SUHI OREGANO 
1 KASIKA MORSKE SOLI 
KURKUMA 
VODA 

PRIPREMA: 

OTOPITI MASLAC U TAVI. LUK PRETHODNO ISJECI "NA GRUBO" I SPUSTITI NA VRELI 
MASLAC DA SE PRZI. DODATI MALO SOLI DA OMEKSA I NASTAVITI SA DINSTANJEM. 
ZATIM DODATI SITNO ISJECKANE VRHOVE ZARE I SPINAT OD KOJEG STE ODSTRANILI 
DRSKE (STABLJIKE). PROMIJESATI I DODATI MALO MLAKE VODE. 
U MEDJUVREMENU TIKVICE DOBR OPRATI, IZVADITI SREDINU I ISJECI NA KOCKE NA 
ZELJENU VELICINU. DODATI KOCKICE TIKVICA U TAVU. NAKON KRACEG VREMENA 
DODATI JOS MLAKE VODE I PUSTITI DA KUHA 15-20 MINUTA. PRI KRAJU KUHANJA 
DODATI NAVEDENE ZACINE. KURKUMA SE DODAJE ZADNJA KAKO BI SACUVALA 
LJEKOVITA SVOJSTVA. GOTOVU SUPU IZMIKSATI STAPNIM MIKSEROM, SERVIRATI I PO 
ZELJI DODATI KISELO VRHNJE. 

PRIJATNO! 

RECEPT I SLIKE: Anneke Bleeker 

 

 
 

Een fotoreportage maken… 
Vanaf nu is het mogelijk om jezelf, je gezin, je vriendengroep, noem maar op… te laten 
fotograferen. 
 
Anneke maakt niet alleen foto’s van (eetbare) planten, kruiden en bloemen, ze maakt 
ook andere reportages.  
Daarom doet ze het volgende voorstel: 
 
Ze neemt je/jullie ruim een uur lang mee naar allerlei mooie plekken in en bij het 
Rijsterbos in Rijs (Gaasterland, Friesland). Daar maakt zij in een ontspannen sfeer een 
fotoreportage van rond de honderd foto’s. Deze foto’s krijg je via We Transfer, op een 
(zelf meegenomen) USB-stick of op een cd gebrand thuisgestuurd. 
 
Wil je dat Anneke bij jou/jullie op locatie komt? Dat kan ook! Daar hangt echter wel een 
ander prijskaartje aan!  
 
Zo snijdt het mes aan twee kanten: Jij heb een mooie fotoserie en je ondersteunt het 
werk van Project 7-blad. 
 
Tarieven: 
Prijs € 75,00 (Alleen in Gaasterland). 

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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Een reportage op locatie kost € 150,00 plus reiskosten (€ 0,25 per kilometer) 
Afspreken kan op alle dagen behalve maandag en vrijdag. 
Voor meer informatie of het boeken van een reportage kun je contact opnemen via het e-
mail adres: anneke@project7-blad.nl. 
 
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl  
 

 
 

De eerste ervaringen met het maken van reportages… 
Wat leuk dat er belangstelling is voor dit initiatief! 
Er staan een aantal afspraken in de agenda en we hebben een cadeaubon gemaakt voor 
een aantal personen die deze cadeau geven aan een collega voor hun huwelijk. 
We maakten de afspraak voor een arrangement dat 100 euro kost. 
Bij aankomst drinken we eerst koffie of thee met wat lekkers dat wij meenemen naar de 
afgesproken plek. 
Na het fotograferen krijgt het koppel soep voor zij weer vertrekken of nog wat in de 
omgeving willen ondernemen. 
Ook krijgen zij het boek: Help, er zit een pastinaak in mijn soep… mee. 
 

Wat ook heel leuk was… 
Laatst op een zaterdagmiddag in Stroe (kop van Noord Holland) met een leuke dame, 
Karin genaamd, heerlijk een paar uur aan het fotograferen geweest. 
Eerder die week zou zij naar hier komen. Dit kwam goed uit met haar reisschema, maar 
het hoosde op het moment dat zij door Friesland reed. 
Voor alles is echter een oplossing: die zaterdag erna moest ik naar Noord Holland, dus 
meteen aangeboden dat we ons dan in Stroe bij de Waddenzee, het zeekraal, andere 
gewassen en mooie vergezichten konden uitleven. 
En… dat hebben we gedaan. 
Karin heeft tussen de bloemen gelegen, gestaan, op een tafel een nonchalante pose 
aangenomen, op boomstammen gezeten, oftewel, we zagen vele mogelijkheden. 
Het eindresultaat was dat Karin via We Transfer meer dan 200 foto’s kreeg. 
In grote lijnen selecteer ik ze eerst zelf. Als iemand net de ogen dicht heeft, net een tak te 
veel voor het gezicht heeft hangen, kortom foto’s die echt weg kunnen heb ik gedeletet 
maar de verdere selectie laat ik graag over aan de persoon in kwestie omdat over smaak 
niet te twisten valt en men op deze wijze een royale hoeveelheid foto’s tot zijn of haar 
beschikking heeft. De reden van Karin om een afspraak met mij te maken was dat zij een 
foto wilde voor haar site en onze activiteiten op deze wijze meteen kon ondersteunen. 
Maar wat het allerbelangrijkste was, we hadden een paar heerlijke uren en Karin kan nu 
voorlopig kiezen uit een enorme voorraad foto’s. 
En… Project7-blad moet middelen zoeken om ondersteund te worden als we 
studiegroepen door het hele land willen opstarten en in de toekomst projecten willen 
gaan ondersteunen. 
Ik kijk uit naar de volgende afspraak, hier in de buurt, in het bos en de weide ervoor. 
Ook een prachtige omgeving. 
 
Anneke 

mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/
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12 augustus 2015:  
Zilte groenten wandeling nabij Stroe op Wieringen  
 
 

 

 

 

 

 

Goede temperatuur, beetje bewolkt en een lekker windje. Dat waren de omstandigheden 
op 12 augustus. We hebben gewandeld langs het wad en door het dorp en daarbij weer 
heel wat eetbare planten gespot. 
 
Door de hevige storm die een aantal weken geleden over 
het land is geraasd stond menig plant er niet zo heel 
vrolijk meer bij. De zeekool was herstellende en liet 
weer een paar prille blaadjes zien, we hebben hem 
vriendelijk aangemoedigd. 
 
Ook de zee postelein had een aardige knauw gekregen 
maar deze taaie doorzetter gaat het wel redden.  
 

Ze zijn ook wel enigszins 
gewend om extreem 
weer te overleven dat zie 
je als je de planten goed bekijkt. Hun compacte bouw, 
stevige stelen en vlezige blad kan wel wat hebben. 
 
De zeekraal hebben we bewonderd en de bramen 
geproefd, heerlijk zoet en een lekkere afwisseling na de 
zilte smaak van de zoutmelde. 
 
In het dorp zagen we nog veel meer "lekkers" groeien 

zoals onder andere de stokrozen, goudsbloemen, sedum en paardenbloemen.  
 
Na afloop dronken we gezamenlijk een kop verse kruidenthee waarna iedereen weer 
huiswaarts keerde.  
Het was weer een heel gezellige middag met een groep 
volwassenen en een handvol leuke, leergierige kinderen. 
 
Woensdag middag 9 september wandel ik weer, dan ga 
ik door de weilanden bij Hensbroek.  
Ook een prachtig gebied waar je weer heel andere 
planten kunt vinden. 
 
Wil je mee? Geef je dan op bij mij: 
info@marjafrederiks.nl  
 
De info vind je ook in de agenda van  
www.project7-blad.nl 
en op mijn FB pagina  
https://www.facebook.com/marja.frederiks 
 

mailto:info@marjafrederiks.nl
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Woensdagmiddag 2 september  
weer studiegroep in Exmorra  

Leuk!! Ik heb er al weer zin in.  

 
Het is zeker al twee jaar geleden denk ik dat studiegroep Exmorra begon.  
Exmorra.. sjonge, ik had geen idee waar dat was, nog noooit van gehoord! 
Nadat ik me opgegeven had om mee te doen met de studiegroep kreeg ik een mail van 
Anneke met e-mail adressen van de andere deelneemsters zodat we eventueel met 
elkaar konden meerijden naar Exmorra, ha ha ha in de ‘middle of nowhere’.  
 

Zo gebeurde het dat ik samen met Joke uit Warder op 
reis ging naar Friesland. 
Wildvreemden voor elkaar en toch meteen 
vertrouwd; gelijkgestemd met een gezamenlijke 
interesse. We zijn inmiddels al heel wat keren heen 
en weer getuft, het liefst missen we geen middag. 
 
Het is zo leuk om iedereen 
weer terug te zien na twee 
maanden, verhalen te delen, 
gezamenlijk eten te 
bereiden of andere dingen 

te frutselen. Verscheidene mensen uit de groep hebben al 
middagen gevuld door het delen van kennis bijvoorbeeld 
vertellen over aardbeien en geneeskrachtige kruiden.  

 
We hebben gezien hoe je 
een brood kan bakken 
zonder gist.  
Het inmiddels welbekende "Hennie brood". Heerlijk, 
want proeven hoort er natuurlijk bij en dat samen 
met een kop soep, meegenomen door Anneke of ter 
plekke bereid.  
En niet te vergeten de kruidenboter gemaakt met 
bloemen en kruiden uit de tuin.  
Super lekker, leerzaam en gezellig.  
Door zo samen bezig te zijn in een ongedwongen 
sfeer groeien er mooie contacten en ideeën. 

 Je moet ons soms bezig zien, allemaal enthousiast kool aan het snijden om zuurkool te 
maken of gedroogde bloemen en bladeren, die iemand meegenomen had, te vermengen 
tot heerlijke thee mengsels.  
 
Recepten worden uitgewisseld zodat je thuis ook lekker aan de gang kunt gaan en het 
een en ander kunt maken. Ooohhh ja, we hadden ook een keer van die heerlijke 
zelfgemaakte bonbons mmm mmm, ha ha ha… jammer geen foto van gemaakt. 
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Nou hier kijk ik dus elke keer weer naar uit!! 
 
Tegelijkertijd met de start van de groep in Exmorra is er in 
Nederweert ook een groep gestart, zij draaien dus ook al twee 
jaar. En nu kan je ook in Alkmaar terecht waar Anneke op de 
eerste zondagmiddag van september een derde groep start. 
De kosten voor de middagen zijn altijd €10,00 om de onkosten 
te dekken. 
We delen de kosten van materialen die moeten worden 
aangeschaft, deze worden betaald aan degene die het 
onderwerp begeleidt, kostprijs dekkend is voldoende. Wil je ook naar een groep komen 
dan kan je mailen naar anneke@project7-blad.nl want zij regelt dit voor deze groepen. 
 
Marja Frederiks 
 

 
 

Een jongen van 12 jaar met een passie… 
 
Dinsdag 1 september, in de loop van de middag, liepen wij even Lemmer in. 
Een paar boodschappen hier en een paar daar en omdat de zon scheen liepen we nog 
even naar de haven in het centrum dat zoveel gezelligheid uitstraalt. 
Via een ander paadje naar de auto terug en zo liepen we regelrecht af op de ‘Culinaire 
Huiskamer’, een winkel vol met kookspullen, producten, heerlijkheden, kortom veel te 
leuk . Moet je al veel servies hebben staan om te gebruiken voor de verschillende foto’s 
en over kleedjes en theedoeken spreek ik ook maar niet, ik kan zo een winkel beginnen 
al zal het een bijzonder allegaartje zijn. Enkele stuks borden, schalen, kommetjes en de 
rest, ik zou een half dorp kunnen laten eten bij wijze van spreken, maar dan wel onder 
de titel: De bonte boel! 
Dus dergelijke winkels zijn uit den bozen voor mij, maar toch… 
Voor wie nieuwsgierig is en naar Lemmer gaat, of dat nu 
speciaal wil doen, staat het adres onderaan dit verhaaltje. 
Het was even genieten van alle mooie dingen en natuurlijk 
bezweken wij ook voor een paar dingen, o.a. de kaas van 
‘Buurvrouw Durkje’. 
Kaasjes zonder toevoegingen, gemaakt van rauwe melk. 
Wij kozen voor de kaas met fenegriek en deze is fantastisch. 
We hebben nu hier tenminste ook een adres voor kaas van rauwe 
melk. 
Naar Lemmer zullen we vaker gaan, daar de natuurwinkel daar 
mooi is, de sfeer in en rond de haven heerlijk en de groenteboer 
biologische citroenen verkoopt tegen een zeer leuke prijs. 
Althans deze week was die zeer aangenaam. 
Even terug naar de prachtige winkel waar we de kaas zagen, 
maar ook potjes jam op de toonbank. 
Nu zul je wellicht denken, wat is er zo bijzonder aan potjes 
jam? 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Het waren potjes kersenjam, puur gemaakt en met minder suiker dan menigeen 
verwerkt. 
Is dat apart? 
Nee, maar wel als je weet wie deze fabriceert. 
Olivier de Vries, wonend in Lemmer. 

Deze jongeman is pas 12 jaar en heeft een enorme 
passie. Naast zijn eigen groenten verbouwen maakt 

hij o.a. ook heerlijke jam, eerdaags zal de 
bramenjam op de markt komen vertelde de 
eigenares van de kookwinkel. 
Toen Olivier een jaar of 8/9 was kwam hij al 
buurten en nu hij 12 is, is hij Directeur van zijn 
eigen onderneming. 
Bekijk zijn visitekaartje en de link naar zijn 
Facebookpagina voor de groentetuin staat ook 
onderaan. 

We zullen hem even helpen om nog bekender te 
worden en wellicht zijn deze mooie voorbeelden voor anderen een stimulans om ook 
zelf aan de slag te gaan met gezonde voeding. 
Jong geleerd is oud gedaan! 
Goed voorbeeld doet goed volgen! 
Olivier, in mijn ogen doe je het geweldig! 
En wij liepen alleen met een paar eetbare producten de deur uit. Het romantische 
theekopje met roze rozen heb ik netjes laten staan   
 
Anneke 
 
Adres van de kookwinkel: 
Culinaire Huiskamer 
Lijnbaan 8 
8531 JR Lemmer 
 
Website kaas: 
www.buurvrouwdurkje.nl 
 
Facebookpagina Olivier de Vries: 
https://www.facebook.com/OliviersGroentenTuin?pnref=story  
 

 
 

Zondagmiddag 6 september: Alkmaar… 
 
Zondagmiddag 6 september zal in Alkmaar voor de eerste keer een studiegroep draaien. 
Leuk, want de kantine in de omgeving van de volkstuinen is hier schitterend voor. 
Deze eerste middag zal ik samen met de aanwezigen langs de tuinen lopen om te kijken 
wat er zoals groeit en bloeit.  
In het geval van slecht weer heb ik een presentatie achter de hand voor binnen. 
 

http://www.buurvrouwdurkje.nl/
https://www.facebook.com/OliviersGroentenTuin?pnref=story
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We gaan na het ‘rondje eetbare gewassen’ in de kantine thee drinken en met elkaar 
brainstormen wat we de keren erna op de agenda zullen zetten. 
Inventariseren wie welke kennis wil delen rond eetbare gewassen, natuurlijke 
producten maken, gezond tuinieren en van alles en nog wat, uiteraard wel passend bij 
dit uitgebreide thema wat we met Project7-blad willen verspreiden. 
 
Elke eerste zondagmiddag van de maand zal in Alkmaar op deze locatie een middag voor 
deze activiteiten op de agenda staan, uitgezonderd in juli en augustus. 
Voor zondagmiddag 6 september zal ik een pan soep meenemen met wat lekkers daarbij 
als afsluiting. 
 
Bijdrage in de onkosten: 10 euro. Daar blijft het deze middag bij.  
Gaan we producten maken of kokkerellen, dan betalen we aan elkaar de kostprijs.  
Zo blijft het laagdrempelig en niemand hoeft erbij in te schieten. 
Dat wat we samen presenteren voor bij de thee en/of als afsluiting gaat op de wijze: 
‘over en weer’, oftewel als een groep dat om de beurt regelt dan kan dit in een 
ongedwongen sfeer zonder de portemonnee te pakken plaatsvinden. 
De 10 euro is overal standaard het basisbedrag, wat daar eventueel bij komt is 
afhankelijk van wat we op de agenda plaatsen maar de ervaring in Exmorra en 
Nederweert is dat dit altijd om enkele euro’s gaat, tot maximaal 20 euro (inclusief de 10 
euro basis) is een keer betaald maar dan ga je ook na een gezamenlijk bereide maaltijd 
naar huis. 
In Alkmaar zal ik de gastvrouw zijn op deze locatie. 
 
Adres: 
Volkstuinen naast huisnummer 63 aan de Helderseweg in Alkmaar. 
Aanvang: 14.00 uur, welkom vanaf 13.30. 
 
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Zaterdag 19 september Nederweert: 
 
Zaterdag de 19e komen we weer bij elkaar in Nederweert met bekenden en nu ook 
enkele nieuwe personen dankzij de enorme groei van Project7-blad. 
We komen met een aantal zeker al twee jaar bij Petra Wilmsen thuis waar we in haar 
prachtige ruimte speciaal voor dergelijke doeleinden al heel wat mooie dingen hebben 
gedeeld en bereid. 
Deze zaterdag gaan we een film bekijken welke Petra in huis heeft namelijk: Power of 
the heart.  
Lamija zal ons informeren over: Bloesemremedies, een mooi onderwerp wat meer 
bekendheid mag krijgen. 
Petra zorgt als gastvrouw voor de koffie en thee. 
Verder zullen een paar van ons voor andere versnaperingen zorgen.  
Deze vergoeden we niet aan elkaar, het is leuk als we om de beurt ergens voor zorgen 
puur voor de gezelligheid en saamhorigheid. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Zaterdag 19 september zal Berbie voor een zadenbrood zorgen, Mien heeft dan 
koriandercake mee voor bij de thee of koffie en voor het eind van de middag heeft 
Anneke een pan venkelsoep en Lamija lekker brood zoals zij dat noemt, maar wel tarwe- 
en glutenvrij. 
Kruidenboter maken we ook nog even en zo is deze middag ook weer gevuld. 
 
Adres: 
Petra Wilmsen 
Gerrisstraat 2 
6031 NT Nederweert 
Opgeven: anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Exmorra, 2 september 2015 
 
Exmorra, altijd een soort toverwoord, zo lijkt het wel en dat bleek ook uit de reacties van 
de dames die kwamen. 
Exmorra, we mogen weer heen, we hebben er zin in… 
Regen? 
Jazeker, onderweg naar Exmorra een enorme bui, de ruitenwissers moesten op volle 
kracht werken, maar… in Exmorra is het altijd prachtig weer als wij er zijn en ‘wat nu 
valt, valt straks niet!’ 
Zo dacht ik toen de regen met flinke kracht op de ruiten van onze auto kletterde, 
sommigen noemen mij soms een ras optimist, maar je kunt altijd nog aan doemdenken 
doen, na regen komt weer zonneschijn, schreef mijn opa ooit in mijn poëziealbum. 
En het was waar, in de richting van Exmorra werd de lucht blauw en ja hoor, de zon 
scheen. 
Zie je wel, we hadden het verdiend! 
 
Zelf was ik vroeg aanwezig, eerst even een ‘rondje erf’, wat een standaard actie is met 
het fototoestel in de hand. Heerlijke sfeerfoto’s kun je hier maken. 

 
Langzaamaan kwamen de dames en we waren uiteindelijk met 21 personen. 
Ditmaal veel nieuwe gezichten in verhouding, leuk en dat schept ook weer andere 
inzichten en reacties. 
Gila Edler en Ariana Lamberts, beide verbonden aan Centrum Wilgenhoeve, namen de 
middag voor hun rekening en hoe… 
Na afloop alleen maar positieve reacties en een voldaan gevoel. 
 
Onderstaande tekst kregen we als uitleg voor de promotie van deze middag: 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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In de natuur vind je onze oudste voorouders: - dieren - bomen - planten - stenen  
- mineralen… Daar komen we vandaan. Al die miljoenen jaren werken nog steeds 
via de DNA in onze genen. Uiteindelijk komen we allemaal uit hetzelfde voort en zijn 
daardoor nog steeds met elkaar verbonden.  
 
Het persoonlijk onbewuste is gevoed door wat je persoonlijk hebt meegemaakt. Dit 
is echter niet beperkt tot je eigen leven. Je wordt beïnvloed door zeven generaties 
voor je en je beïnvloedt op jouw beurt zeven generaties na je.  
 
Van de generaties voor je heb je heel wat meegekregen op genetisch, karmisch en 
energetisch gebied. Soms is dat ballast en shit. Je krijgt echter ook je kracht mee, je 
medicine, dat waar je uniek en goed in bent, dat wat je vertelt wat je hebt te doen. 
Dat is de schat van je voorouders. Daar ligt je magie. 
 
De ballast mag je uiteindelijk teruggeven. Soms moet je er eerst nog wat mee doen 
zodat hij kan transformeren. Naarmate je meer opruimt, zal het andere deel, wat 
jouw medicine is, krachtiger in je en door je heen werken. Dan werk je voorbij de 
emoties met de ziel. 
 
Achter je ligt de historie. Voor je ligt het mysterie. Die twee ontmoeten elkaar in het 
heden. Hier en nu sta jij en leef je je leven. Het gaat erom te zien dat je in een lijn 
staat. Dat er een verbinding is naar dat wat is geweest en naar dat wat nog komt. 
Leven vanuit verbondenheid betekent dieper contact met je ziel en van daaruit 
verbinding met al wat is. 
 
Deze middag maken we verbinding met onze eigen levenslijn en met onze 
voorouders. We doen dit in de natuur die ons perfect spiegelt en informatie geeft 
over wat in het hier en nu belangrijk voor ons is. 

 

 
We doorliepen drie verschillende oefeningen. 
Het was een heel bijzondere middag met voor een ieder totaal andere inzichten, wellicht 
boodschappen of wat ook maar kon bijdragen om diverse gebeurtenissen in je leven 
beter te begrijpen, anders te benaderen, je familieachtergronden duidelijker te bevatten, 
of juist op een ander vlak helderheid te hebben gekregen. 
De oefeningen gebeurden buiten, deze ga ik niet beschrijven want zij waren toegespitst 
op ieders persoonlijke belevingen. Wat ik wel kan zeggen is dat je dit gewoon een keer 
moet meemaken. 
Wie weet kan dit bij voldoende belangstelling nog eens door Gila en Ariana 
gepresenteerd worden. 
Want als de groep in Exmorra blijft groeien zoals dat nu gebeurt dan komt daar eerdaags 
een stop op qua aanmeldingen. 
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Ten eerste omdat de ruimte met 25, hoog op 30 personen vol is als we binnen zijn en we 
ook niet met veel personen nog samen kunnen kokkerellen. 
Een andere optie is extra middagen plannen of uitwijken naar andere locaties, in 
Stavoren komt bijvoorbeeld over een aantal maanden ook een studiegroep in Friesland. 
Wat niet wil zeggen dat Gila en Ariana deze middagen op andere locaties gaan 
presenteren want hun eigen omgeving is daar meer dan geschikt voor; een extra middag 
voor belangstellenden kan een ander verhaal zijn. 
En zo werd het 17.30 uur en moesten we nog afsluiten met van ieder een eigen korte 
persoonlijke toelichting ten aanzien van deze middag. 

 
Daarna was er soep. Het recept staat hier onderaan, Marja Brekeveld had iets lekkers 
mee voor bij de thee en brood met heerlijke smeersels voor bij de soep. 
Hennie de Kruijk kwam onverwachts voor ons ook met heerlijk eigen gebakken brood 
en Linda Kreike had sla, vruchten en daarbij passende heerlijkheden meegenomen.  
Ik had voor de liefhebbers muntsiroop meegenomen. Deze had ik vlak voor deze middag 
gemaakt.  

 
En zo ging een ieder voldaan naar huis met als laatste opmerking: Tot 14 oktober. 
 
Op 14 oktober gaan we kokkerellen in herfstsfeer en zal ik diverse decoraties laten zien 
om een tafel gezellig aan te kleden. 
Deze middag is er ook weer wat meer tijd om elkaar te spreken; zo houden we het 
evenwicht erin. 
 
Dames, hartelijk dank. Ook ik heb genoten van ons samenzijn. 
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En ja… dames, in Exmorra komen tot heden geen heren maar zij zijn ook welkom 
uiteraard. 
 
Anneke 
02-09-2015 

 

 
 

Courgette – venkelsoep 
 

We hadden een flinke pan soep nodig (11 liter) dus de ingrediënten zijn voor eigen 
gebruik allemaal terug te rekenen. 
 
Wij hadden nodig: 
 
4 grote gele courgettes 
7 à 10 uien 
Stengels en blad van de venkel 
2 Takjes van de kerrieplant 
Flink bosje blaadjes van de verse tijm 
Kokosvet 
Keltisch zeezout 
2 royale theelepels kurkuma 
1½ tot 2 theelepels zwarte peper 
3 theelepels gedroogde oregano 
 
Werkwijze: 
Doe royaal kokosvet in de pan en zet deze op het 
vuur.  
Maak de uien schoon en snijd ze in grove stukken. 
Ze hoeven niet al te klein te worden gesneden, 
omdat de soep uiteindelijk gepureerd wordt.  
Doe de uien in de pan en fruit ze.  
Voeg het zout en de gedroogde kruiden toe.  
Als de uien glazig zien, voeg je de gesneden venkel 
en alvast wat water erbij.  
 
Was de courgettes. Snijd ze in de lengte 
doormidden en snijd ze vervolgens in plakken. Doe de plakken ook in de pan.  
Voeg dan zoveel water toe, dat de courgettes net onder staan. 
Breng aan de kook.  
Laat de inhoud van de pan op gematigd vuur een poosje koken, tot de courgettes 
beetgaar zijn. 
 
Met de staafmixer mix je de inhoud van de pan tot een mooie egale soep ontstaat. 
 
De soep werd heerlijk gevonden en ging schoon op! 
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Plant van de maand… Porseleinzwam 
 
Eetbare paddenstoelen, er zijn er genoeg. Alleen… er zijn maar een paar soorten die ik 
aanreik en waar ik ook 100% achter sta, omdat je deze gemakkelijk kunt herkennen. 
Er zijn namelijk zoveel eetbare soorten die een soort van dubbelganger hebben die niet 
eetbaar is, maar dan vaak ook ‘zo niet eetbaar’ dat ze zwaar giftig zijn. 
Niet op mijn verantwoording is steeds mijn motto! 
Bovendien hebben we de handen al vol aan het simpel overbrengen wat eetbaar is 
binnen de wilde groenten en kruiden. 
Zolang er nog zoveel twijfel bij het zevenblad bestaat of men wel of niet het juiste soort 
te pakken heeft waag ik mij er niet aan de eetbare paddenstoelen onder de aandacht te 
brengen. 

Maar de porseleinzwam 
is één van de soorten die 
gemakkelijk herkenbaar 
is. 
Dus deze presenteer ik 
met plezier. 
De hoed is glazig, lijkend 
op porselein, doordat 
deze vochtig is. Als je 
onder de hoed kijkt naar 

de lucht met een mooie dag weer lijkt het net of je thee drinkt uit een porseleinenkopje. 
De hoed is eetbaar, niet spectaculair, maar heel goed te combineren met andere 
paddenstoelen, champignons en bijvoorbeeld zuurkool. 
Een heerlijke zuurkoolschotel met diverse gebakken paddenstoelen brengen je direct in 
najaar sfeer. 
 
De hoed van de 
porseleinzwam is 
in een jong stadium 
bolvormig en kan 
vanaf dat moment 
tot de uitgegroeide 
hoed 3 tot 10 cm 
doorsnee zijn. 
Porseleinzwammen 
kunnen we van 
augustus tot november tegenkomen op takken en stammen van beuken die of richting 
afbraak gaan of al om liggen. 
 
Beukenbomen zijn de uitgesproken plaatsen waar we de porseleinzwam tegen zullen 
komen. 
Deze paddenstoel ziet er schitterend uit tijdens een zonnige najaar dag in een gekleurd 
bos. 
 
Genieten!  
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Jan Balk, collega in mijn buurt... 
 

Jan Balk woont al langer in Friesland. Hij komt van oorsprong ook uit 
Noord Holland en wandelt net als ik langs bloemen en planten, wilde 

groenten en kruiden en vertelt over van alles en nog wat ten 
aanzien van Moeder Aarde. 
Deze collega schuif ik graag wat naar voren binnen Project7-
blad omdat we samen meer mensen kunnen bereiken dan één 
persoon in zijn of haar eentje. 
Zelf wandel ik ook op andere locaties dan alleen in Rijs en 
daarom reik ik de wandelingen van Jan ook graag aan, want zo 
zijn er meer mogelijkheden voor liefhebbers. 
Naast Rijs wandelt Jan ook in Lemmer. 
 

Hieronder een bijdrage van Jan. Je kunt de agenda volgen op 
www.project7-blad.nl. 

 
Samen wandelen leek mij ook een leuke optie om een keer te 

presenteren en daarom een duo wandeling op Prinsjesdag, oftewel een 
Prinsheerlijke wandeling met thee als afsluiting uit de ‘Gouden koets’. 
 

 

Duo wandeling op Prinsjesdag... 
 
Dinsdagmiddag 15 september een Prinsheerlijke wandeling in en 
bij het Rijsterbos.  
(Rijs - Friesland) met Jan Pieter Balk en Anneke Bleeker. 
 
We eindigen met een beker thee, gepresenteerd uit de 'Gouden 
koets' van de familie Bleeker .  
Welkom vanaf 13.30 uur en start om 14.00 uur. 
 
Adres omschrijving volgt na opgave en na afloop vragen wij een 
vrijwillige bijdrage die wij samen delen. 
Wat was de middag je waard? 
Dat bepaal jij zelf! 
 
Aanmelden: anneke@project7-blad.nl of balkjp@gmail.com 
 

 

Kruiden en Natuurwandelingen 
 
Altijd al willen weten wat de natuur ons te bieden en te vertellen heeft? 
Ga mee op pad zou ik zeggen en laat je verassen. 
 

http://www.project7-blad.nl/
mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:balkjp@gmail.com
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Al doende leert men, is een gezegde en dit geld zeer zeker als we al struinende in de 
natuur in contact gaan komen met wilde planten en haar eigen-aardigheden. 
 
Bij de Kruidenwandeling ga ik je wat meer vertellen over de magie en de 
geneeskrachtige eigenschappen van wilde planten en hoe je ze kan gebruiken. 
 
Bij de Natuurwandeling ga ik het aspect meer op de samenwerking tussen moeder aarde 
en ons mensen leggen, aangezien ons lichaam is opgebouwd uit elementen van moeder 
aarde hebben wij ook een sterke energetische verbinding met Haar.  
Tijdens de wandeling gaan we deze nauwe band aanhalen en inzichtelijk maken.  
 
De wandelingen vinden op de zondag plaats en de start is om 14.00 uur. 
 
Op 13 en 27 september op locatie Rijsterbos te Rijs. 
 
Op 20 september op locatie Wielewei 5/zuiveringsinstallatie te Lemmer 
 
In overleg kan met de locatie en datum geschoven worden. 
 
De kosten voor deelname zijn € 10,00 p.p. 
De duur van de wandeling zal ca. 1,5 – 2 uur zijn. 
 
Extra wandeling: 
Op 23 september is het de Herfst – equinox, op deze dag geef ik een Gaia wandeling in 
het Rijsterbos waarbij de verbinding met moeder aarde centraal staat. 
De wandeling start om 09.30 uur. 
 
Voor aanmelding en informatie: 
Jan Pieter Balk 
Mob. : 06-12820313 
Mail : balkjp@gmail.com  
 

 
 

Muntsiroop... 
De muntsiroop die ik maakte was qua hoeveelheid nogal veel omdat deze siroop de 
komende tijd voor verschillende doeleinden gebruikt zal worden, maar je kunt de 
ingrediënten zelf aanpassen. 
Voor het aantal flessen, 2 grote en 2 kleine, gebruikte ik de volgende hoeveelheden: 

 Verschillende soorten munt uit eigen tuin, stelen, bladeren, bloemen, alles deed 
mee want je zeeft het na verloop. 

 Een flinke bos, ergens tussen de 400 en 500 gram. 
 Drie pakken rietsuiker van 500 g 
 Kokosbloesem, zakje 280 g plus een restantje in een glazen pot 
 8 citroenen (in plaats van citroenen kun je ook kiezen voor 100 ml. appelazijn op 

1 liter water) 
 2 liter water 

mailto:balkjp@gmail.com
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Suiker en water in een pan goed roeren en verwarmen tot het aan de kook is gebracht, 
vuur dan laag zetten. 
De 8 citroenen, met schil en al omdat zij biologisch waren, in plakken gesneden en aan 
het kokende water toegevoegd samen met de in stukken gesneden munt. 
Laat het geheel even een klein kwartiertje mee verwarmen en vervolgens laat je de pan 
ruim een uur staan zonder warmtebron. Voor een sterkere siroop kun je de inhoud van 
de pan ook tot 24 uur laten trekken. 
Tijdens deze periode kunnen alle ingrediënten op elkaar in werken. Daarna zeef je de 
inhoud van de pan. 
 

 
 
Ik liet alles via een vergiet in een grote kom lopen en vervolgens legde ik een linnen 
theedoek in de vergiet die weer op de pan ging en zo ging de vloeistof voor de tweede 
maal door de vergiet en bleven nu de kleine deeltjes achter in de vergiet met theedoek. 
Na deze handelingen giet je alles in schone glazen flessen en laat je ze afkoelen. 
 
Op de flessen heb ik etiketjes geplakt met de bereidingsdatum en uiteraard het woord 
'muntsiroop'. 
 
Je kunt de siroop ongeveer een half jaar bewaren in de koelkast. 
In plaats van munt kun je veel andere soorten gebruiken. 
 
Mijn volgende actie is: salie, tijm en verder bedenk ik het nog. 
 
Dit soort leuke huisgemaakte heerlijkheden zijn ook leuk om cadeau te geven met een 
leuke decoratie aan de fles voor de gezelligheid. De siroop werd heel goed ontvangen in 
de Exmorra-studiegroep. 
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