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Winter of niet, het zevenblad tiert welig…
Winter of niet… hoewel… is het echt
winter?
Volgens de kalender wel en terug
denkend hebben we wel vaker met dit

soort zachte maanden te maken gehad in deze tijd van het jaar maar zodra het december is dan gaan veel
gedachten toch richting vorst, wellicht
sneeuw en lagere temperaturen.
Dat lijkt wel een automatisme te zijn, kerst,
einde jaar en dan januari, dus: koude dagen,
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vogeltjes die af een aan vliegen bij het voer
dat we ophangen en oppassen voor gladde
wegen.

Januari 2016
Ook traditioneel wensen we elkaar een mooi
jaar, een goed jaar, een inspirerend jaar of
welk woord we daar ook maar voor willen
gebruiken.
Graag wil ik iedereen een inspirerend, creatief
en harmonieus 2016 toewensen.
Inspirerend opdat we met alle activiteiten die
we samen delen elkaar wederom mogen inspireren, of dat we dat dit jaar voor het eerst
gaan doen omdat we nog niet eerder bij elkaar in beeld waren geweest.
Creatief, ook dat woord mag breed gedeeld
worden, laten we creatief zijn, creatief denken
en handelen met datgene wat we voor handen hebben, wat in onze nabijheid groeit en
bloeit en laten we creatief elkaars kennis gebruiken.
Harmonieus, ja in harmonie, gewoon gezellig
samen de uren vullen.
Dan denk ik aan de studiegroepen… minimaal
eens in de twee maanden, of sommige elke
maand, een middag samen kennis delen.
Deze vorm heeft zich al flink bewezen in Exmorra en Nederweert en de laatste maanden
zijn er een paar locaties bijgekomen.
Mijn focus ligt op heel veel van deze groepen.
In de praktijk is gebleken dat, wat we tijdens
deze middagen op de agenda plaatsen, door
velen als zeer waardevol is ervaren tot heden.
Zelf zuurkool maken, natuurlijke huidverzorgingsproducten maken, samen gezond kokkerellen of les krijgen in hoe je kunt tuinieren
volgens de principes van Permacultuur, om
maar een paar voorbeelden aan te halen.
Smeerwortelzalf maken, gezonde pizza’s bakken en terwijl de handen gaan, vliegen ook de
leuke tips, adresjes en andere wetenswaardigheden over tafel.
Zelf bezoek ik Exmorra en Nederweert en deze
middagen wil ik voor geen goud meer missen.
In Alkmaar ben ik om die reden gastvrouw en
ook deze groep waar Irene Schotten ons helpt

laten we graag groot groeien, wat sinds afgelopen september al aardig lijkt te lukken.
Elke eerste zondagmiddag van de maand zijn
we daar en wat ik in Exmorra en Nederweert
van anderen leer deel ik daar graag weer en
omgekeerd delen anderen hun kennis in Alkmaar en kan ik dat weer doorgeven bij de
andere twee groepen.
Mijn expertise is de eetbare gewassen in combinatie met kokkerellen. Van de geneeskrachtige kant van planten weet ik wel iets, maar
niet in die mate als iemand die zich daarop
heeft toegelegd. Omgekeerd weten deze personen regelmatig niet altijd wat eetbaar is.
Sommigen hebben dit ook als belangstelling,
maar je kunt je voorstellen dat we elkaar dus
aanvullen.
Weer iemand anders is vanuit interesse altijd
bezig met natuurlijke middeltjes; alles zelf
maken, dat komt mooi van pas binnen deze
groepen.
Moet je per se ergens kennis van hebben?
Welnee, gewoon meedoen en je komt er vanzelf achter waar jij weer meer over kunt vertellen, passend binnen de onderwerpen van
Project7-blad.
Wie zich heeft verdiept in de financiële wereld
mag zijn of haar kennis delen op de locaties bij
de Gezond Verstand Lezingen, om even het
verschil aan te duiden.
Project7-blad groeit en dat vieren we op 17
januari in Exmorra met de eerste keer ‘Eten
wat de pot schaft’.
Een uitleg over dit nieuwe initiatief vind je
verderop in deze nieuwsbrief.
Ook daar kunnen velen aan mee gaan doen;
gewoon thuis als jij van kokkerellen houdt, van
gezonde informatie delen en van gezelligheid
dan is dit wellicht ook iets voor jou.
De tak ‘Eten wat de pot schaft’ mag ook groeien net zoals de studiegroepen en dan kunnen
we in 2016 velen bereiken en inspireren rond
gezonde voeding, wilde groenten en kruiden
en andere mooie onderwerpen.
Laat het zevenblad maar weelderig uitbreiden!
Naast Exmorra komt er in Siegerswoude een
locatie ‘Eten wat de pot schaft’, op elke tweede vrijdagavond van de maand.
Verderop meer informatie over Exmorra en
Siegerswoude rond dit onderwerp.
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Kinderen…
Kinderen zijn de toekomst; jong geleerd is oud
gedaan…
Hoe leuk is het om kinderen de weg te wijzen,
te inspireren?
Mijn boek voor kinderen begint nu vorm te
krijgen: het wordt een boek met daarin allerlei
informatie over eenvoudig tuinieren in potten,
bakken, het maken van decoraties waar je ook
wat aan hebt in de tuin, kortom er is genoeg
om kinderen de weg naar de natuur te wijzen.
Het bevat daarnaast verwijzingen naar boeken, websites etc. voor de ouders, opa’s en
oma’s of andere volwassenen die dichtbij het
kind staan en hem of haar helpen.
Dit bracht mij op het idee elk kind die dat
boek in handen krijgt uit te nodigen een keer
mee te wandelen met een wandeling langs de
eetbare bloemen en planten, oftewel de wilde
groenten en kruiden.
Wellicht plannen we dan een datum in het
voorjaar, eentje in de zomer en eentje in het
najaar speciaal voor dit doel.
Kinderen als onze gast… we maken er een
gezellige middag van en in harmonie kunnen
we hen wellicht inspireren om creatief met
een eigen tuintje om te gaan, in de eigen omgeving de brandnetels te plukken voor een
soepje, kortom: mogelijkheden genoeg.

Mijn idee is, als dat lukt, een middag te plannen zoals we altijd doen.
We beginnen dan in de Kruidenwei bij het
Rijsterbos, lopen via het bos naar het IJsselmeer. Hemelsbreed is het niet ver maar we
stoppen veel, een middag ben je dan wel onder de pannen met mij.
Zevenblad, 2016, laten de wortels zich maar
goed verspreiden. De Romeinen krijgen dan
eer van hun werk!
Zevenblad is door hen aan het begin van onze
jaartelling over Europa verspreid zodat de
soldaten altijd groenten konden oogsten.
Wij oogsten met Project7-blad veel blije mensen die de studiegroepen bezoeken, mee
wandelen, wat overigens ook met anderen
kan.
Wie zich met zijn of haar activiteiten bij ons
wil aansluiten kan contact opnemen om te
vragen hoe dit in de praktijk zal verlopen.
Hoe mooi kan het zijn als we in elke provincie
een aantal personen actief weten met mooie
wandelingen? Hoe mooi kan het zijn als in elke
provincie studiegroepen elkaar inspireren, van
‘jong tot oud’, om even aan te duiden dat dit
voor iedereen is bedoeld.
En hoe leuk is het als we in elke provincie veel
punten op de kaart weten met ‘Eten wat de
pot schaft’? Dat is leuk!

Wandelen voor en met Friesland Post…
Eerdaags zal ik met een datum komen in de
maand maart om in onze omgeving te wandelen langs de wilde groenten en kruiden. (Gaasterland-Friesland)
Die eerste keer in het seizoen 2016 mag je
onze gast zijn als je mee wilt wandelen.
Graag ontvang ik een grote groep want er zal
een journaliste meegaan om een reportage te
maken voor het maandblad ‘Friesland Post’.
Wellicht is de datum bekend als de volgende
nieuwsbrief begin februari komt. Als je geïnteresseerd bent, houdt dit dan in de gaten of
mail mij rond die tijd, in de loop van februari.
Wel opgeven als je mee wilt, want tussen een
flinke groep of een te grote groep zit nog een
heel verschil. Vol is vol. Bovendien krijg je na
opgave een dag of twee voor de bewuste datum de uitleg per mail aangeleverd waar we
verzamelen.

En om op de kinderen terug te komen…
Naar aanleiding van het nieuwe boek in wording willen we op de site ook een bladzijde
voor kinderen inrichten waar zij met hun verhalen en foto’s komen te staan. Kinderen kunnen hun ervaringen delen uit hun eigen tuintjes, met dat wat zij kokkerellen of met iets
dat anders past bij Project7-blad.
Zo kunnen we ook hun bijdragen in de
nieuwsbrief plaatsen.
Wie met het nieuwe boek aan de slag gaat
nodigen we daarin uit, hun ervaringen met
ons te delen zodat wij dit weer verder kunnen
delen met andere kinderen.
Project7-blad, voor alle leeftijden!
Veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief
in 2016.
Anneke
Gaasterland, Januari 2016
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Studiegroep
Nederweert…
De groep in Nederweert komt zaterdagmiddag 23 januari
weer bij elkaar in de
gezellige ruimte bij
Petra Wilmsen.
Ditmaal verwelkomen we weer een
nieuw persoon en het mannenaantal
begint daarmee te groeien, wat we
uiteraard toejuichen.

Eten wat de pot schaft komt vermoedelijk op
korte termijn ook in Limburg, zodra daar meer
over bekend is vermelden we dat uiteraard.
Zaterdagmiddag in Nederweert geeft Melanie
Magnée uitleg over de voedingsleer volgens
de 5-elementen vanuit de Chinese geneeskunde.
Op deze zaterdagmiddag zal de ‘Lente’ centraal staan.
In de maanden daarna zal er steeds een bijdrage van Melanie op de agenda verschijnen
want alle vijf elementen tegelijk behandelen is
niet handig: elk seizoen heeft weer een andere invalshoek.

Deze groepen zijn voor zowel dames als heren
bedoeld, samen kennis delen op allerlei gebied als we spreken over gezonde voeding,
tuinieren, natuurlijke producten en van alles
wat past binnen Project7-blad.

Deze zaterdagmiddag laten we verder open,
zaterdagmiddag 21 november vulde zich ook
vanzelf.
Ervaringen delen met elkaar is ook waardevol
naast een afgesproken thema of workshop.
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur.
Interesse om naar Nederweert te komen?
De naam zegt het al, we willen alles flink verspreiden zoals het zevenblad ook uitstraalt,
steeds een stukje grond erbij, wij steeds weer
studiegroepen erbij maar ook locaties binnen
de Gezond Verstand Lezingen en Eten wat de
pot schaft.

Mail mij, Petra is de gastvrouw maar voor
Nederweert, Exmorra en Alkmaar ben ik de
contactpersoon voor wie mee wil doen.
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Zo krijg je van mij op gezette tijden een mail
met de datums, toelichting en het lijstje deelnemers per locatie met hun woonplaats en
mailadres erbij.
Dit laatste is handig want wie bij elkaar in de
omgeving woont kan samen reizen.
Er komt ook steeds iemand uit Haarlem naar
Nederweert, het zou wel onhandig zijn als er
iemand uit diezelfde regio interesse heeft dan
apart te laten reizen.
Deze drie locaties verwerk ik altijd in één mail
omdat diverse personen naar meerdere middagen komen, zelfs uit Limburg zijn ze al in
Exmorra geweest.
Voel je welkom! De middagen zijn heel gezellig, inspirerend, gewoon waardevol.
Anneke

Anneke@project7-blad.nl

Eten wat de pot schaft…
Eten wat de pot schaft is een nieuw
initiatief van Project7-blad.
Waarom? Er zijn toch eetgelegenheden genoeg in het land?
Dat is waar, er zijn er heel veel en in sommige
dorpen of steden denk je weleens: is er ook
nog iets anders dan horeca?
Toch verwachten wij via ‘Eten wat de pot
schaft’ aan een behoefte te voldoen.
Er zijn genoeg personen die kokkerellen als
hobby hebben. Je kunt nu eenmaal niet meer
eten dan je nodig hebt op een dag en daarnaast is het ook nog eens extra gezellig een
heerlijke maaltijd voor anderen op te dienen.

Dit biedt dus vele hobbykoks onder ons de
mogelijkheid zijn of haar ‘kunnen’ te delen,
zonder daar financieel zelf bij in te schieten.
Hoe leuk is het dan om van je hobby een leuk
evenement te maken?
Dan hebben we ook te maken met heel veel
personen die een mogelijkheid zoeken gelijkgestemden te ontmoeten, eens een praatje
met anderen te maken over dat wat hen bezighoudt. Misschien wel op zoek zijn naar
nieuwe contacten om wellicht eens samen
naar een lezing te gaan, samen eens over datgene te spreken wat je regelmatig in je eigen
omgeving beter niet ‘op tafel kunt leggen’.
Zo kan men elkaar inspireren.
Wanneer we nu op heel veel plaatsen in het
land, van het noorden tot het zuiden, van dergelijke punten hebben, kan eenieder via onze
agenda kijken wie waar, op welke dag een
maaltijd serveert.
Deze maaltijden zijn vriendelijk geprijsd. Wie
mee wil eten dient zich altijd op te geven.

Kan iedereen meedoen met het serveren
van een maaltijd bij hem of haar thuis?
In principe wel, mits…
De kok kookt volgens de richtlijnen waar wij
waarde aan hechten.
Dat wil zeggen: door gebruik te maken van de
goede vetten, niet de verkeerde soorten verhitten en door biologische producten te gebruiken.
Biologisch wil niet altijd zeggen dat dit label
eraan moet hangen, want als een kweker in je
buurt groente verbouwt volgens de op en top
biologische manier maar niet dat label voert,
zijn we natuurlijk niet zo mal deze kweker te
omzeilen.
Biologisch is ook ‘maar’ een aanduiding maar
wie op de hoogte is van deze zaken begrijpt
wel wat we bedoelen.
De maaltijden dienen puur te zijn, dus zonder
pakjes en/of zakjes.
Eenvoudige gerechten, netjes opgediend, de
tafel leuk gedekt of aangekleed… wie hier lol
in heeft kan zich uitleven.
Kort samengevat: wie verantwoord kookt,
netjes en ook schoon werkt, liefde heeft voor
puur natuur, wellicht wilde groenten en kruiden gebruikt in combinatie met bekende
groentesoorten, eetbare bloemen als extra
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ziet om toe te voegen, past helemaal binnen
ons beeld.
Uiteraard gebruiken we ook geen magnetron,
koken we bij voorkeur op gas en/of op buiten
kooktoestellen.
Deze regels hanteren we strak, anders is het
meten met twee maten en zijn we ongeloofwaardig als één van onze sprekers tijdens een
lezing in het kader van Gezond Verstand Lezingen uitlegt waarom ‘dit of dat’ beter vermeden dient te worden.

Is elke ruimte geschikt?
Als jij van kokkerellen houdt, het gezellig vind
dat je ‘eters over de vloer krijgt’ en je kunt
‘maar’ een paar personen in je kamer of een
andere ruimte een plaats aanreiken, waarom
niet?
Wellicht heb jij een manier van presenteren
waar men verrukt van zal zijn.
Het gaat niet om de grootte van de groepen,
het gaat erom dat je samen een paar gezellige
uurtjes beleeft waar men met plezier op terug
kijkt.
Wel vragen wij aan alle gastvrouwen en heren om onze activiteiten even onder de
aandacht te brengen, de website door te geven, te attenderen op de lezingen en studiegroepen. Op deze wijze, via een diner bij iemand anders, kunnen de leukste contacten
ontstaan en is men misschien ook nog blij met
de aangereikte informatie.
Wie onze nieuwsbrief wil ontvangen kan het
mailadres aan de gastvrouw of -heer doorgeven en zo groeit de groep met belangstellenden door het hele land.
In Friesland starten op korte termijn twee
locaties, Siegerswoude in februari en Exmorra
in januari.
Om de sfeer van beide locaties weer te geven
staat deze informatie apart in deze nieuwsbrief.
Voel jij je aangetrokken tot dit nieuwe initiatief?
Waag er een mailtje aan naar mij; we spreken
elkaar even telefonisch als je interesse hebt
om te starten.
Jij bepaalt zelf welke momenten je dit gaat
presenteren, op welke dag, eens in de week,
eens in de maand, eens in de zoveel tijd, op
welke avond, of wellicht is tussen de middag

voor jou een beter alternatief, alles valt uit te
proberen.
De prijs van de maaltijd bepaal je ook zelf.
Van die prijs is een klein gedeelte altijd voor
Project7-blad. Wij verkopen geen producten
om geen belangenverstrengeling in het leven
te roepen, maar voor niets de PR voor iedereen verzorgen is een ander verhaal.
Niemand betaalt een vast bedrag om mee te
gaan op de site in de agenda, dit is naar verhouding van het aantal gasten dat je zult ontvangen, dus je kunt dat bedrag in de prijs verrekenen en op deze wijze help je jezelf, anderen en Project7-blad.
Oftewel: het mes snijdt aan alle kanten, om in
spreektaal te blijven.
En wat ik in mijn gedachten heb om in Exmorra te presenteren lees je elders…
Anneke

Anneke@project7-blad.nl

Raapsteeltjes met zevenblad en daslookblad
(Gezonde voorjaarsstamppot)
Wanneer je boodschappen doet in de
natuurwinkel kunnen de raapsteeltjes
je soms echt toelachen: heerlijk vers
en knapperig zien zij dan!
Een stamppot met raapsteeltjes in het voorjaar is een traktatie!
Nog lekkerder wordt deze maaltijd wanneer je
jong zevenblad en daslookblad toevoegt.
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den waar men mest injecteert, of kwistig met
de gifspuit spuit) kan een plant zich optimaal
ontwikkelen en schenkt ons dan weer een
hoge energiewaarde, dus: optimale levenskracht.
Daarom kan het slim zijn, wilde groenten te
combineren met de bekende groentesoorten
die wij kunnen kopen.
De mens heeft de groentewinkel bedacht, de
bloemenzaak en het tuincentrum, maar alles
wat ‘om de hoek’ tussen de tegels groeit,
noemen wij onkruid.
Wat is onkruid? Dat is het oordeel van de
mens! Met andere woorden:
de natuur laat zich niet in vakjes opdelen.

Snijd de raapsteeltjes, het zevenblad en het
daslookblad in smalle reepjes. Verwerk de
aardappels zoals je dat gewend bent smeuïg
met roomboter.
Voeg de rauwe groenten aan de puree toe en
meng alles goed dooreen.
Giet er naar smaak enkele scheutjes azijn
doorheen.

Hieruit blijkt dat het assortiment in de groentewinkel niet
compleet is.
Meer recepten met zevenblad
kun je vinden in:
Help, er groeit superfood in
mijn tuin (Drie ‘wilde’ groenten
die oma al kende), van Anneke
Bleeker.

Eten wat de pot schaft in
Exmorra…

Tip: Daslook komt lang niet overal in Nederland voor en niet iedereen heeft de plant in
zijn tuin staan, maar hij kan uiteraard vervangen worden door allerlei andere ‘wilde’ groenten (denk bijvoorbeeld aan look-zonder-look).
Elk seizoen biedt zijn mogelijkheden.
Wilde groenten en kruiden kunnen groeien
zoals zij willen groeien omdat de mens niet
ingrijpt tijdens het groeiproces. Als zij in een
gunstige omgeving staan (dus niet bij weilan-

Exmorra, een klein plaatsje in Friesland dichtbij Makkum. Als we dat zeggen is het vaak al wat
bekender, vlakbij de
Friese kust, bij het
IJsselmeer.
Centrum Wilgenhoeve
ken ik al een paar jaartjes, Gila Edler
zwaait er de scepter.
Op 20 oktober 2011 kwam ik voor het eerst in
de boerderij waar Centrum Wilgenhoeve is
gevestigd.
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Daarna gaf ik mijn presentatie over de wilde
groenten en kruiden.

Dit bezoek kwam door Linda Kreike.
Linda had ik kort daarvoor ontmoet in Franeker waar ik op een avond mijn lezing gaf over
de wilde groenten en kruiden.
Linda was hevig geïnteresseerd in dit onderwerp omdat zij bij Wilgenhoeve ook wel kookte voor gezelschappen en men daar het idee
had opgevat de wilde groenten en kruiden
meer toe te gaan voegen.
We raakten in gesprek en van het één kwam
het ander. Ik was met mijn eerste boekje bezig
in de ‘Nooit geweten…’-serie en stond open
om samen met anderen te kokkerellen zodat
ik de foto’s kon maken, weer andere sfeertjes
kon presenteren door de omgeving en andere
serviezen. Kortom: dit zijn gezellige dagen om
af en toe eens met iemand te ondernemen en
aan het eind van de dag kun je dan zeggen dat
je veel hebt gepresteerd.
Zo kwam het dat wij op 20 oktober dat jaar
elkaar weer ontmoeten in de keuken van Centrum Wilgenhoeve.
Aardpeersoep, aardpeer met hazelnoten en
prei, kweeperenmoes en nog meer ontstond
onder onze handen en met elk gerecht liep ik
naar buiten om het op ‘de gevoelige plaat’
vast te leggen.
Gila zag dit, proefde wat en de soep ging naar
de groep dames waar Gila een middag mee
doorbracht vlakbij de keuken.
Gila, altijd zoekend naar wat je samen kunt
ondernemen zag meteen kansen en zo organiseerden we na die bewuste dag kokkerellen
diverse zondagen om anderen in de keuken
aan de slag te laten gaan.
We noemden deze middagen; ‘Eten uit de
berm’. We begonnen met thee of koffie met
wat lekkers door Linda gebakken.

Daarna was het weer tijd voor een pauze met
wat lekkers en de ene keer wandelden we
daarna door de tuin en langs de kant van de
weg om te kijken wat er in de praktijk zichtbaar was om te plukken, de andere keer gaf
Gila een rondleiding over Permacultuur, toen
dit nogmaals op de agenda kwam voor belangstellenden gaf ik hen die deze uitleg al
eerder hadden gehoord de gelegenheid een
tafelstukje te maken wat eerst de etenstafel
sierde en later mee naar huis genomen mocht
worden.
We hebben gezellige middagen beleefd en de
volgende stap was met de ‘Studiegroep’ in
Exmorra aan de slag te gaan.
We komen eens in de twee maanden op
woensdagmiddag bij elkaar en voor de komende maanden hebben we mooie onderwerpen op de agenda staan, elders in deze
nieuwsbrief meer daarover.
Door al deze activiteiten was het voor mij heel
simpel bedacht om ‘Eten wat de pot schaft’ te
starten in Exmorra.
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Gila was meteen enthousiast want iets dergelijks leefde al enige jaren bij hen maar was nog
niet uitgevoerd.
Op zondagmiddag 17 januari beginnen wij,
Frank en Anneke, met deze nieuwe activiteit.
De volgende datum plannen we eerdaags,
eerst 17 januari goed volbrengen.
Wat gaan we doen?
Wie mee wil eten dient zich van tevoren op te
geven. Dit kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 15
januari, in verband met inkopen van de ingrediënten.
Wie komt eten is vanaf 17.00 uur welkom, de
thee staat dan klaar.
Om 18.00 uur zullen we de maaltijd presenteren wat deze zondag een soep zal zijn als
voorgerecht.
Een Hollandse stamppot als hoofdgerecht en
thee of koffie toe met zelfgemaakte bonbons.
Om deze nieuwe activiteit te vieren krijgen
allen die komen eten een setje ansichtkaarten
waarmee je meteen Project7-blad ondersteunt.
De prijs van de maaltijd is inclusief € 15,- exclusief eventueel drankjes (wijntje, sapje).
Dus voor 15 euro heb je gegeten en ga je met
ansichtkaarten naar huis.
We zullen ons steeds van tevoren uitleven om
de tafels gezellig te dekken, sfeer doet veel en
bloemen horen daarbij.

Tip!
Maak er een gezellig dagje Friesland van, de
Friese kust is veelzijdig en om even een indruk
te geven hier wat foto’s van Hindeloopen.
Maar Workum, Makkum, en veel andere plekjes zijn een bezoek waard.

Hindeloopen

Als je dan zorgt ergens tussen 17.00 uur en
18.00 uur bij ons te zijn kun je om 18.00 uur zo
aanschuiven en is je dagje uit gezellig afgesloten.

Anneke

Wie ook interesse heeft om hieraan mee te
doen, mail gerust voor de vrijblijvende informatie.

Wellicht tot ziens, een keer in Exmorra of in
Siegerswoude bij Ida en Romke op de tweede
vrijdagavond van de maand.
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Nieuwe studiegroep
in Montfort
(Midden-Limburg)
Op zaterdag 27 februari start Marijke
Stokking in Montfort
een nieuwe 7-blad
studiegroep.
Wie is Marijke?

Het gebruik van kruiden is een belangrijk deel
van mijn leven. Ik gebruik ze voor mijn uiterlijke en innerlijke verzorging.
Dat wil ik graag delen met jou zodat jij ook
weer een stukje dichter bij de natuur kunt
komen voor een beter en gezonder leven.
Inmiddels woon ik al ruim 5 jaar in Montfort
en heb ik een mooie grote tuin met groenten
en kruiden.
Met de studiegroep kunnen we voor vele activiteiten gebruik maken van de planten in de
tuin.

Als kind was ik al te vinden
in de keuken om allerlei
recepten uit te proberen. In de tuin hielp ik
mijn vader de wortels
uit de grond te trekken.
Deze passie voor voeding en planten is altijd
gebleven. Mijn jeugd in
Indonesië en Iran heeft zeker
hieraan bijgedragen. De mensen staan in die
landen nog veel dichter bij de natuur dan hier
in Nederland.
Vanaf mijn jonge jaren heb ik al uit de natuur
gegeten. Tijdens mijn vele wandelingen in
ongerepte natuur verzamelde ik altijd al kruiden en planten voor mijn avondmaal.
Na mijn studie tot meesterherborist heeft
deze passie zich voortgezet en deel ik deze
door met groepen de natuur in te gaan om
wilde planten en kruiden te plukken en daar
maaltijden mee te bereiden.

In de directe omgeving is er ruimschoots aanbod aan wilde planten en kruiden.
De bijeenkomsten worden gehouden in ons
atelier waar alle benodigde voorzieningen
aanwezig zijn. Bij mooi weer hebben we de
beschikking over een royaal terras met sfeervolle overkapping.

10

Bloemkoolsoep…
met Keltisch zeezout als
‘superfood’…
Bloemkool is een typisch Hollandse
groente. Steeds meer mensen begrijpen dat het verstandiger is groente
van eigen bodem te eten.

Benodigdheden:
Bloemkool
6 middelgrote uien
Stengelselderij
Bakje kastanjechampignons
Keltisch zeezout
Witte peper
Roomboter
De hoeveelheden kun je aanpassen, twee
bloemkolen heb je wel nodig als je voor 4 personen soep wilt maken, dus ook de uien en de
rest aanpassen.

Werkwijze:

Veel van deze groentesoorten kunnen we best
een ‘superfood’ noemen, denk bijvoorbeeld
aan koolsoorten, uien, maar ook de wilde
groenten en kruiden die veelal als onkruid
bestempeld worden horen daarbij.
Wie zich hier een beetje in verdiept zal ontdekken welke goede mineralen, spoorelementen en vitaminen deze gewassen ons schenken.

Fruit de uien in royaal roomboter. Daarbij
voeg je ongeveer een eetlepel Keltisch zeezout. We spreken dan over de grijze, grove
uitvoering.
Witte peper is het enige dat er aan kruiden bij
ging.
Als de uien glazig zijn voeg je de bloemkoolroosjes toe en zet je alles onder water (ongeveer 1 cm. boven de inhoud van de pan).
Deksel op de pan en als de inhoud aan de
kook is het vuur lager draaien en laten garen
tot beetgaar.
Ondertussen de in kleine stukjes gesneden
selderij roerbakken in royaal roomboter.
Wanneer dit aardig ‘op weg’ is de in plakjes
gesneden champignons erbij voegen en het
geheel roerbakken.

Groenten die geen grote afstanden hebben
overbrugd, geen dagen onderweg zijn, maar
zo vers mogelijk verwerkt worden, zijn voor
ons het meest gezond, eventueel aangevuld
met eetbare gewassen uit de naaste omgeving. Zo maken we onze maaltijden compleet.
Deze bloemkoolsoep is een heerlijk alternatief
voor de overbekende maaltijdsoepen.
Keltisch zeezout schenkt je meteen 84 mineralen en spoorelementen, je hebt geen bouillonblokjes of andere hulpmiddelen nodig.
Dit gezonde zout valt ook onder de ‘superfoods’.

Als de bloemkool gaar is, dan met de staafmixer (of blender) de inhoud van de pan pureren.

Deze soep is gemakkelijk te maken, zo klaar,
ook als je weinig tijd hebt!
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Theeschenkerij Bellefleur is een fantastische
locatie en ik spreek uit ervaring. Vandaar dat
ik dit graag doorgeef. In het verleden heb ik
hier al eens mijn lezing mogen geven en hebben we met elkaar gegeten, door de heerlijke
tuin gewandeld en kennis gedeeld.

De selderij en champignons worden daarna
door de soep gemengd.

Ida en Romke kunnen heerlijk kokkerellen en
presenteren alles puur natuur, van het gebak
tot dessert en alles daartussen.
Wilde groenten en kruiden, eetbare bloemen,
niets is hen vreemd dus al deze ingrediënten
zullen gebruikt worden in combinatie met wat
we bekende groentesoorten noemen.

Voor lezingen over dit onderwerp:

www.project7-blad.nl

Eten wat de pot schaft in
Siegerswoude…
Wat Ida de Vries en Romke Wijma
gaan presenteren op
de tweede vrijdagavond in februari zullen zij zelf bekend maken maar graag kondig
ik deze prachtige locatie alvast aan om zeker te bezoeken als je daarvoor in de
gelegenheid bent.
Elke tweede vrijdagavond van de maand kun
je, wanneer je je daarvoor hebt opgegeven,
gezellig eten bij Ida en Romke.
In februari is dat vrijdagavond de 12e.

Siegerswoude is een klein plaatsje in Friesland, in de buurt van Drachten.
Vanaf de A7 is deze locatie prima te bereiken
en je waant je in de tuin,
in de Theeschenkerij al
snel in rustigere tijden.
Ida heeft een liefde die
ik ook deel, namelijk:
oude serviezen en ander
keukengerei verzamelen. Ida’s excuus is dat
het zo sfeervol staat en
die van mij is omdat ik
verschillende sfeertjes
weer ‘moet’ geven op de
foto’s voor de boeken
. Voor alles is een oplossing dus beiden kunnen we ons gang gaan. Zo heb ik al diverse
dingen zien staan die ikzelf ook heb, leuk om
te zien hoe dit alles sfeer geeft in de binnenen buitenruimte van Ida en Romke. Neem
eens een kijkje op:
http://www.theeschenkerijbellefleur.nl/
Wij zijn blij met hun bijdrage binnen Project7blad en ergens in de komende maanden ga ik
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beslist een keer bij hen eten op een tweede
vrijdagavond.
Mijn excuus is dat ik dan foto’s wil maken voor
de nieuwsbrief. 
Voor alles is een oplossing, dit kan ik naar mijn
hand zetten want ik kom heel graag bij Ida en
Romke.
Veel plezier jullie bij dit nieuwe initiatief en
eetsmakelijk aan wie daar eten gaat.
Anneke

Studiegroep Alkmaar…
De groep in Alkmaar
komt standard elke
eerste zondagmiddag
bij elkaar.
Welkom om 13.30 uur;
we starten om 14.00
uur.
Deze groep draait op maandelijkse
basis, uitgezonderd juli en augustus,
althans in principe…
We laten ons tegen die tijd verrassen of er
enthousiastelingen zijn die toch iets willen
ondernemen. Juist in de zomer zijn er zoveel
extra mogelijkheden om te benutten, maar we
gaan het ervaren, voor alsnog houden we het
op draaien tot en met juni en weer starten in
september.

Wat elke groep wil is ook een eigen keuze, we
stellen alleen dat elke groep minimala zesmaal
per jaar ‘moet’ draaien wat neerkomt op eens
in de twee maanden, maar hoe dit verdeeld

wordt is naar eigen inzicht en wellicht wensen
van de deelnemers.
Alkmaar draait maandelijks omdat dit stamt
uit de tijd dat we elke eerste zondagmiddag
van de maand in de kantine aan de Helderseweg bij de volkstuinen een lezing op de agenda hadden staan.
Deze ruimte huur ik nog steeds, alleen nu voor
de studiegroep en we laten het mooi doorlopen, gewoon elke eerste zondagmiddag van
de maand.
Zondagmiddag 3 januari beginnen we met het
ruilen van zaden.
Liefhebbers die zaden willen ruilen kunnen
meenemen wat zij op deze wijze beschikbaar
stellen.
Daarna gaan we chips maken van aardappelen, bataten en pastinaken. Chips gebakken in
de gezonde vetten, oftewel zoals men het
vroeger al presenteerde, voordat de verkeerde transvetten geïntroduceerd werden. Tegenwoordig is het niet meer bekend dat in
zonnebloemolie bakken helemaal geen goed
idee is.
Zonnebloemolie heeft de eigenschap toxisch
te worden en dat moeten we nu juist vermijden.
Als we dan toch bezig zijn zullen we allen een
frietje ‘speciaal’ presenteren, oftewel zelf
gemaakte friet met biologische ketchup, mayonaise en fijngesneden uitjes.
Dit alles maken we met elkaar en onder het
genot van een drankje en later een soepje als
afsluiting toasten we op de kansen in 2016 die
we met deze groepen gaan benutten.
Wat we op de eerste zondagmiddag van februari op de agenda plaatsen gaan we de 3e
januari ook met elkaar afstemmen.
Het basisbedrag is 10 euro voor deze middag
en daarnaast kost het ditmaal 5 euro voor de
chips, friet en een drankje.
De soep is een bijdrage van mij en iemand
anders zorgt voor wat lekkers bij de thee.
Zo doen we dat ook, gewoon om de beurt wat
lekkers maken, recepten delen en zo ontstaan
de gezelligste middagen.
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maar we willen graag weten met hoeveel personen we zijn.
Dus wel graag even aanmelden:

Anneke@project7-blad.nl
De volgende keer is op zondagmiddag 7 februari.
Wat we gaan doen? Dat weten we zondagavond 3 januari.
Anneke

We gaan zeker in de komende voorjaarsmaanden wandelen langs de tuinen om te
kijken wat er zoals groeit en bloeit wat eetbaar is, dit hoef ik niet persé altijd zelf te begeleiden want we delen kennis uit de groep en
iemand anders kan ook zijn of haar bijdrage
leveren omtrent wilde groenten en kruiden.

Na een middagje buiten
klussen een welverdiend
'patatje speciaal'...
Maar... wel zelf gemaakt natuurlijk!
Biologische aardappels met schil en al gewassen en in flinke frieten gesneden.

Leuk is het om dan bijvoorbeeld na een wandelingetje wat lekkere gerechten samen te kokkerellen om vervolgens de
tafels gezellig aan te kleden en gezamenlijk te eten.
Dit zie ik al voor mij in de loop van het
voorjaar en met heel mooi weer drinken we natuurlijk buiten de thee waar
we mee starten en wellicht eten we
dan als afsluiting ook buiten.
Spreekt deze sfeer je aan?
Welkom, mail mij en je krijgt vrijblijvend de mail met informatie die bestemd is voor Alkmaar, Exmorra en
Nederweert.
Eerst gaan we zondagmiddag 3 januari aan de
slag en wie op zaterdag de 2e bedenkt te willen komen kan mij mailen, ik ben deze dag
niet thuis en lees daarom pas laat je mailtje

De frieten in een bak water gezet, heel even
laten staan, daarna afgespoeld en met een
oude schone theedoek alles heel goed drooggedept.
Overtollig zetmeel verdwijnt op deze wijze,
wat voorkomt dat je donkere ongezonde randjes aan je patat kunt krijgen.
Als vet gebruikten wij biologisch ossewit, deze
is gezonder dan de variant bij de supermarkten waar het rode E 900 nummer (antischuim)
aan is toegevoegd. Ossewit is van het rund,
reuzel van het varken, beide zijn geschikt om
in te frituren. Wie liever kokosvet gebruikt,
ook dit vet is uitermate geschikt.
Gebruik nooit de geurloze versie en koop kokosvet bij voorkeur in glas in plaats van in
plastic emmers.
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De frieten moeten eerst worden voorgebakken. Als dat klaar is dan de tweede ronde bakken.
Omdat wij buiten bakken, dit wil ik absoluut
niet binnen, verhoogt het de sfeer als je stenen patatbakjes gebruikt en lekker buiten je
welverdiende portie op eet. Gewoon als tussendoortje, alleen loop je het 'risico' dat dit
meteen je maaltijd is. Ons overkwam dat,
ondanks dat we in de tweede helft van de
middag aan de slag gingen en niet vlak voor de
avondmaaltijd.
Dus dat wat we voor die avond hadden bedacht schoof een dagje op. Soms loopt het
zoals het loopt, we zijn eigen baas niet waar?
Biologische mayonaise en ketchup samen met
fijngesneden rauwe ui zorgden voor een nostalgisch effect, oftewel een 'patatje speciaal'
zoals bij velen vast
wel bekend.
Het ossewit zeefden wij na afloop
en goten het direct
in een andere pan.
Laat nooit dergelijk
vet in een friteuse
smelten; je loopt
de kans dat er een
flinke fontein uitspuit wat ook verkeerd terecht kan
komen.
De braadpan met
gestold
ossewit
lieten wij met de
deksel erop op een
oliestel smelten,
uiteraard ook buiten onder de overkapping.
Toen de inhoud
van de pan langzaam
gesmolten
was goten we deze
over in de friteuse.
Omdat we ossewit
zonder antischuimmiddel gebruiken
is het zaak de frieten na het spoelen in water goed droog te
deppen en voorzichtig kleine porties toe te
voegen aan de hete olie.

We bakken de rauwe frieten eerst voor op
ongeveer 140 à 150 graden. Hoelang dit moet,
gaat op de gok; de frieten moeten goudgeel
zien. Na de tweede ronde bakken, op ongeveer 175 à 180 graden, gingen de frieten die
klaar waren in een schaal waar enkele laagjes
keukenpapier in lagen om het ergste vet te
absorberen.
Ditmaal strooiden we kruidenzout van Demeter over de inhoud van de schaal voordat de
bakjes gevuld werden.

Het gezeefde ossewit ging na gebruik in de
braadpan de schuur in, deksel erop.
Zo kun je dit vet een aantal malen gebruiken.
Hoe vaak?
Het hangt ervan af wat je frituurt en hoe secuur je met zeven bent.
Vervang op tijd!
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De genoemde vetten kun je na het laatste
gebruik ook verzadigen met vogelvoer en dan
hang je heel gewoon je servies in de 'wilgen'...
Voordat het vet gestold is, eerst een stokje
plaatsen tegenover het oor.
Een oor aan een mok, kopje of kommetje is
handig om een touwtje aan te bevestigen voor
het ophangen.

Wie mee wil doen, graag opgeven bij mij, Anneke: Anneke@project7-blad.nl
Het basisbedrag is altijd 10 euro en wat het
extra kost wordt bepaald door wat er op de
agenda staat.
Wie wat presenteert berekent alleen de ingrediënten tegen kostprijs, delen we kennis
met elkaar.
Het extra bedrag is regelmatig een paar euro,
niets als we alleen mondeling kennis delen,
dan blijft het bij het basisbedrag van 10 euro.
Gaan we kokkerellen kost het iets meer, maar
heb je gegeten voor je naar huis gaat.
Kennis delen komt voort uit de groep en 20
januari is dat met medewerking van Joke Oosterbeek en Gea Eekman.

Als je in de zomer vet wilt afvoeren kijk dan
naar een inzamelpunt voor (frituur)vet. Spoel
het gesmolten vet niet zomaar door je gootsteen of in een of ander putje.

Studiegroep Exmorra…
Op woensdagmiddag
20 januari staat de
volgende middag weer
op de agenda.
We starten om 13.30
uur en iedereen is een
half uur eerder welkom.

Natuurlijke maskers en onszelf verwennen…
Joke en Gea vullen samen deze middag in.
Naast dit onderwerp zullen zij ook diverse
soorten
pittige
winterthee
behandelen/presenteren.
Joke Smith verzorgt wat lekkers bij de thee.
Spontaan vullen we dit in, de ene keer maakt
die wat thuis voor bij de thee, de andere keer
weer iemand anders.
We sluiten ook af met wat lekkers in de vorm
van soep bijvoorbeeld.
Voor deze lekkernijen bereken we niets naar
elkaar omdat we dit gezellig willen houden, de
praktijk is dat we dit om de beurt oppikken.

De twee keren na deze januari-bijeenkomst zijn
ook bekend qua onderwerp en invulling.
Dat zijn de woensdagmiddagen op 16 maart en
18 mei.

Ishi Crosby zal ons deze middagen meer over
Permacultuur vertellen.
We hebben al eerder kennis met Ishi gemaakt
tijdens een middag op Wilgenhoeve.
We zijn heel blij dat we deze twee datums met
hem konden invullen.
Onderstaande tekst komt van de site van Centrum Wilgenhoeve:
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Ishi Crosby (1954) werkt vanuit een geïntegreerde ecologische en maatschappelijke benadering voor de heling van de Aarde.

Als Permacultuurontwerper en docent heeft hij
al meer dan twintig jaar ervaring met het
ontwerpen en aanleggen van duurzame voedseltuinen.
Hij heeft het concept van ‘Integrale Landschappen’ ontwikkeld: landschappen die zo
zijn ingericht dat alles wat een mens nodig
heeft, zoals een woonplek, voedsel, water,
energie enzovoort, ter plaatse wordt geproduceerd.
Ishi is dagelijks bezig met Permacultuur en
heeft bij diverse projecten en klanten in de EU
voedseltuinen aangelegd.
Momenteel werkt hij in Nederland met klanten
en plaatselijke groepen zoals de Transition
Town beweging, Eco-dorp projecten en een
Stadslandbouwproject in Den Haag.

Ook geeft hij trainingen over het praktische
gebruik van archetypen en mythologie voor
het dagelijks leven.
Hij heeft jarenlange ervaring met de ‘Open
Space’-methode. Open Space is een zeer efficiente manier om problemen in groepen op te
lossen en tot besluitvorming te komen.
Open Space sluit helemaal aan bij de drie ethische principes van Permacultuur: zorg voor de
Aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen.
Naar ons idee boeiende middagen en elke
keer zorgen we dat we op de dag zelf samen
bespreken wat de volgende keer op de agenda
komt.
Met Ishi hebben we nu een planning vooruit
gemaakt.
Anneke

Anneke@project7-blad.nl

Op Centrum Wilgenhoeve is hij bezig met de
bouw van een Aardehuis (een nul-energie en
CO2-neutraal huis) en de aanleg en verdere
ontwikkeling van de Permacultuurtuin.
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Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Marijke Stokking
Foto’s:
Anneke Bleeker / Marijke Stokking
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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