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Herfst, zomerweer en er 
is veel te zien in de na-
tuur… 
September… de bladeren beginnen 
alweer te kleuren, aan veel bloemen 

zie je dat dat het echt herfst is maar 
dankzij de vele mooie zonnige dagen 
lijkt het nog wel zomer. 
 
Wie graag buiten wil zijn kan nu nog 
heerlijk genieten. 
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Maar als het weer omslaat en de herfst 
laat zich zien met koudere dagen is het 
ook heerlijk om er op uit te trekken. 
Er zijn nog steeds heel veel wilde groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen te vin-
den. Eigenlijk is er altijd wel wat tot het 
gaat vriezen. 

 
In deze nieuwsbrief aandacht voor een 
plantje waar iedereen dagelijks aan voor-
bij loopt want je komt het overal tegen, 
namelijk tussen de voegen van looppa-
den, in bermen, in tuinen, weidevelden, 
bossen, kortom: het varkensgras treffen 
we op grote schaal aan. 
Varkensgras, de naam klinkt niet zo ‘ge-
zellig’ als bijvoorbeeld Oost-Indische kers 
om aan de maaltijd toe te voegen maar 
toch… wanneer we weten dat dit plantje 
heel gezond is en zich gemakkelijk laat 
verwerken dan ga je hier toch echt een 
keer anders tegenaan kijken als je al veel 
meer wilde groenten en kruiden hebt ge-
oogst. 
Varkensgras is dan ook het plantje van de 
maand deze keer en ik zeg bewust plant-
je want het is klein en toch familie van 
o.a. rabarber. 
Kijk maar naar de foto’s en let er buiten 
maar eens goed op. 
 
Er zijn ook nog steeds leuke bloemen te 
vinden, voor op het bord maar ook in de 
vaas. 
Bloemen in vaasjes gepresenteerd op een 
mooi gedekte tafel staat ook gezellig en 
verhoogt de sfeer tijdens de maaltijd, 
daarom een eenvoudig voorbeeld hoe je 
snel een leuke herfstschikking kun maken 
met bloemen die je nu nog in de tuin of 
bermen kunt vinden. 
 

Pompoenen horen weer bij de herfst en 
daarom een recept om een lekkere pom-
poensoep te maken. 

 
Veel plezier en tot volgende maand, in de 
loop van oktober zijn er weer andere din-
gen te delen. 
 
Enne… een schikking met bloemen zoals 
we in deze nieuwsbrief presenteren kun 
je ook meenemen naar school en er de 
klas mee opvrolijken.  
Wedden dat dit gewaardeerd wordt? 
 
Anneke 
September 2016 
 

 
 

Zet eens een boek op 
een standaard... 

Er zijn zo veel leuke en mooie boeken 
met fantastische foto's of tekeningen. 
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Neem dit boek op de foto. Hier liep ik 
laatst tegenaan in een kringloopwinkel. 
Een boek met als titel: 'De vreugde van 
het landleven', Dagboek van een Engelse 
dame uit 1906.  
Een boek met tekst gedrukt zoals de da-
me het heeft geschreven en met heel 
veel van haar prachtige tekeningen erbij. 
Een dagboek het jaar door, elke maand 
met bloemen, bomen, mossen en andere 
natuurlijke schoonheden passend bij de 
tekst. 
Het is net of je de viooltjes kunt plukken, 
de primula's kunt ruiken, dus... zo mooi 
getekend. 
Het boek staat nu open op de weken in 
deze maand en het resultaat is een wisse-
lend schilderij op een standaard aange-
past aan het seizoen. 
Zo haal je de natuur in huis en kijk je ook 
even heel bewust naar in dit geval de 
kastanjes. 
 
Het boek dat wij hebben staan kan niet 
bij iedereen in huis staan, zo veel zijn er 
niet te koop in het tweedehandscircuit, 
maar er zijn zoveel mooie boeken die je 
hiervoor kunt gebruiken. 
Ook leuk om in de klas neer te zetten op 
een tafel die je met elkaar steeds weer in 
de sfeer van het seizoen aankleedt. 
 
Een ander idee... 
Jaren geleden, toen onze oudste klein 
was, nog geen vier jaar, nam ik regelma-
tig een A4tje en beplakte dat met 
plaatjes uit tijdschriften. 
Plaatjes van bloemen, bomen, padden-
stoelen als het herfst was… zo ontstonden 
er steeds sfeertjes aangepast aan de len-
te, zomer, de herfst of winter. 
Deze A4tjes schoof ik in een plastic hoes-
je en hing ik op het prikbord naast het 
bed van onze zoon.  
Dit was een leuke versiering, het stond 
gezellig, we spraken over dat wat we za-
gen en hij kon zelf ook de plaatjes bekij-
ken als hij dat wilde. 
 
Met mooie plaatjes en boeken haal je de 
hele mooie maar gewone dingen dichtbij. 
 
Anneke 

 

Hoe leuk is dit? 
Als je een cadeautje wilt kopen voor 
je opa, oma, juf op school of andere 
volwassenen dan denk je misschien 
het eerst aan een bos bloemen, een 
plant, een doucheschuim, zeep of 
andere algemeen bekende artikelen 
die we landelijk gezien het meeste 
kopen om weg te geven.  
 

Een flesje wijn, ook zo'n bekend cadeau 
dat je makkelijk meeneemt. 
Maar dit is misschien weer eens een ande-
re idee. 
Een kartonnen doosje, eventueel eerst 
netjes bekleed met vrolijk cadeaupapier, 
gevuld met heerlijk fruit, eitjes of andere 
lekkernijen gekocht bij stalletjes langs de 
weg of gekweekt in eigen tuin. 
 
Eieren van eigen kippen of gekocht langs 
de weg, wel biologisch natuurlijk. 
Scharreleieren die langs de weg staan 
(geld doe je in een trommeltje dat daar 
voor bedoeld is)… genoeg mogelijkheden. 
Woon je in een gebied waar weinig van 
dit soort stalletjes langs de weg staan dan 
zijn biologische lekkernijen natuurlijk ook 
te koop in de winkel, dus dit soort ca-
deaus kan iedereen samenstellen. 
In het doosje op deze foto zijn twee zak-
ken goudrenetten (appels om moes of 
appeltaart van te maken) verwerkt van 1 
euro per zak. 
Een zak stoofpeertjes en een klein doosje 
eieren, allebei ook 1 euro dus dit cadeau 
kost 4 euro, een beetje moeite en een 
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Foto boven en onder:  
Rabarber 

Foto boven en onder: 
Japans duizendknoop 

kartonnen doosje bewaard na het 
boodschappen doen in een winkel. 
 
Hoe leuk is dit? :) 
 
Anneke 
 

 
 

Plant van de maand: 

Varkensgras 

Polygonum aviculare 
Varkensgras, de naam klinkt 
nu niet echt aanlokkelijk maar 
toch kun je menig gerecht 
hiermee verfijnen. Deze plant 
heeft stengels met een lengte 
tussen de vijf, tot wel 80 à 
100 cm, waarvan de oudere 
stengels plat liggen. Alleen de 
jonge stengels zijn opgaand.  
 

Het is een rijk vertakte 
plant met afwisselend 
blad, smal en ovaal en 
meestal niet langer dan 
2 cm. Een plant kan wel 
een vierkante meter 
beslaan maar de takken 
die op de grond liggen 
wortelen niet, deze 
komt vanuit het mid-
den. 
Kleine bloempjes, nog 
geen halve centimeter 
groot, twee tot zes 
stuks bij elkaar, ver 
schijnen in de bladok-
sels. Zij zijn roze, wit 
of groenachtig en ze 
verschijnen van mei-
juni tot oktober, soms 
tot in november.  
De duizendknoopfamilie 
(Polygonaceae), is het 
geslacht waar varkens-
gras toe behoort. 
Je wilt het geloven of 
niet maar deze plant is 
familie van de rabarber 
en van het Japans Dui-

zendknoop.  
Deze plant kun 
je ook eten, in 
het vroege 
voorjaar sma-
ken de dikke 
scheuten die 
boven de grond 
komen heerlijk 
als moes ge-
kookt, dus als 
rabarber. 
 
Varkensgras, 
veel kleiner 
dan zijn fami-
lieleden is een 
eenjarige plant 
en komt zeer 
veelvuldig 
voor.   
 
De kans is groot 
dat het tussen 
de klinkers 

voor je deur groeit. 
Vele straten, bermen, tuinen, velden en 
braak lig-
gend land 
worden be-
woond door 
deze plant. 
Zelfs bij de 
zee kom je 
hem nog 
tegen. Het is 
een taaie 
rakker en hij 
wordt zwaar 

onderge-
waardeerd 
als het om 
voeding voor 
ons gaat. 
 
Deze bitter-
aromatische 
plant kan 
met zijn fijn 
gesneden 
bladeren 
een salade een pittige ‘bite’ geven.  
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In het voorjaar en begin zomer is de plant 
mals maar nieuwe scheuten kun je ook 
later in de tijd oogsten.  

Daarnaast doet hij het niet slecht in ge-
stoofde groenten, soepen, kruidenpuree 
en pannenkoekenbeslag.  

 

 
 

Soep uit de heksenketel 
 

Deze bitter-aromatische plant kan met 
zijn fijn gesneden bladeren een salade 
een pittige ‘bite’ geven.  

In het voorjaar en begin zomer is de plant 
mals maar nieuwe scheuten kun je ook 
later in de tijd oogsten.  
Daarnaast doet hij het niet slecht in ge-
stoofde groenten, soepen, kruidenpuree 
en pannenkoekenbeslag.  

 

De smaak is te omschrijven als mild, sla-
achtig, een beetje bitter. 
De zaden, ook later in het seizoen, kun-
nen dienen als smaakmaker, maar tevens 
vermalen worden en met meel vermengd 
in diverse recepten hebben zij ook weer 
een functie. 
Bedenk ook eens een bosje te drogen om 
als een kruidje in de wintermaanden te 
gebruiken net zoals je rozemarijn en an-
dere kruiden verwerkt. 
Varkensgras, overvloedig aanwezig, maar 
vaker vertrapt dan geëerd. 
We moeten meer naar de grond voor onze 
voeten kijken. 
 

 
 

Butternutpompoen - 
soep 

Pompoenen, ze zijn er in vele maten 
soorten.  
Deze mooie vruchten spreken mij al 
jaren aan. Als sierobject, in de tuin 
of verwerkt in een stilleven. Pom-
poenen zijn specifieke najaarsvruch-
ten die daar qua kleuren ook perfect 
bij passen. 
 
Pompoenen en heksen worden ook met 
elkaar geassocieerd en dat heeft weer te 
maken met Halloween, een uit de 
Verenigde Staten overgewaaid evene-
ment, eind oktober, waar wij in Neder-
land de laatste jaren aardig in zijn mee-
gegaan. Of liever gezegd: aangestuurd 
door de commercie zijn dit soort evene-
menten opeens hot! 
 
Pompoenen worden in ons land al langer 
gekweekt dan dat Halloween bekendheid 
kreeg, dus nieuw is het niet. 
Heksen en pompoenen, ze blijven me 
fascineren. 
Heksen, omdat wij bezig zijn met het 
verspreiden van informatie over de ande-



 
6 

re kant van bepaalde onderwerpen, in-
formatie die niet direct door de media 
verspreid wordt. Daarnaast stimuleren we 
het kijken en daarmee het openstaan 
voor van alles wat om ons heen groeit, 
alles wat ons kan voeden en helen.  
 
Er is zoveel eetbaar in onze eigen omge-
ving, niet alleen in de landelijke gebieden 
maar ook in steden zijn plekken met eet-
bare gewassen. 
Wanneer meer mensen hiervoor open 
gaan staan kan het zelfs zo zijn dat men 
in dorpen en steden actie gaat onderne-
men om openbaar grondgebied te beplan-
ten met eetbare gewassen, fruitbomen, 
kruiden, van alles en nog wat, dat we 
gezamenlijk kunnen gebruiken.  
Dan loop je door je woonplaats en oogst 
ergens een groentesoort die je die dag 
wilt bereiden. Een gek idee? 
De Britse stad Todmorden heeft een fan-
tastisch voorbeeld gegeven via twee da-
mes, Mary Clear, grootmoeder van tien 
kleinkinderen en Pam Warhurst, zij is 
oud-eigenares van een plaatselijk restau-
rant. 
Deze twee dames hadden een gezamen-
lijk doel voor ogen, namelijk: van Tod-
morden de eerste Britse stad te maken 
die compleet zelfvoorzienend is als het 
om voedsel gaat. 
 
Overal kan men gratis verse producten 
oogsten, of dat nu bij parkeerplaatsen is 
of bij overheidsgebouwen en scholen, de 
hele stad is benut, elk stukje grond dat 
beschikbaar was om te gebruiken werd 
ook gebruikt. Het programma heet: ‘In-
credible Edible’.  
 
Wat in Groot Brittannië kan, kan hier ook, 
in Duitsland ook en in de rest van de we-
reld ook.  
Een beetje hekserig?  
Nee, het is al bewezen dat dit mogelijk 
is. 
Heksen en pompoenen, onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Daarom ben ik 
zeker al jaren gek op zowel heksen als op 
pompoenen, inspireren zij mij mateloos. 
Heksen roeren in grote ketels en laten wij 
dat ook maar gaan doen met een heerlij-
ke soep met de Butternut pompoen. 

 
Benodigdheden: 
3 kleine Butternut pompoenen (of aange-
past aan het formaat) 
3 uien 
6 tomaten 
1 rode peper 
verse kurkuma 
kerrie 
peper 
Keltisch zeezout 
ghee boter 
 

 
Werkwijze: 
Smelt de ghee boter in de pan en doe 
daar het Keltisch zeezout bij. Voeg de 
gesneden uien, rode peper zonder de za-
den, kurkuma (twee à drie plakjes in 
blokjes zonder de schil), peper en kerrie 
toe.  
Roer de inhoud van de pan goed door el-
kaar.  
Wanneer de uien glazig zijn doe je de 
schoon geschrobde en in blokjes gesneden 
pompoen erbij en breng alles, net aan 
onder water, aan de kook.  
Zet vervolgens het vuur zachter. Was de 
tomaten en snijd ze in stukken.  
Als de pompoen beetgaar is, voeg je de 
tomaten toe.  
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Goed doorroeren en als laatste handeling 
maal je de soep fijn in een blender of 
keukenmachine.  
Zet de pan nog even op het vuur om de 
soep goed door te warmen. 

 
Een pittige soep voor de wat koudere 
dagen!  
 
Eet smakelijk! 
 

 
 

Bloemen in flesjes en 
vaasjes 
Hoe leuk is het om bloemen uit je 
eigen tuintje te verwerken in versie-
ringen op tafel? 
Heel leuk, want je hebt de bloemen 
via de knoppen zien ontstaan en 
vers geplukt, meteen op tafel gezet 
geeft een trots gevoel.  
Daar kun je met plezier van genie-
ten. 
 
Heb je geen eigen tuintje maar hebben 
jullie thuis wel een tuin dan kun je deze 
versieringen ook maken. 
Lukt het niet om in de eigen omgeving 
bloemen te plukken dan is er altijd nog 
het vrije veld, de bermen, weiden en 
andere plaatsen waar de wilde soorten 
staan.  
Deze staan over het algemeen niet zo 
heel lang maar geven wel een zomerse 
sfeer, een emmer vol met fluitenkruid 
staat op een tuintafel al heel gezellig. Als 
je dan ook nog een oude geëmailleerde 
emmer hebt is het plaatje compleet. 

Met flesjes en smalle vaasjes in combina-
tie met een dienblaadje of houten kistje 
heb je heel snel een vrolijk resultaat. 

 
Kleine koffiemelkflesjes of andere leuke 
modelletjes die anders in de glasbak ver-
dwijnen krijgen een tweede leven met 
bloemen erin neergezet op een dien-
blaadje met bijvoorbeeld hooi er tussen. 

 
De flesjes moeten wel heel goed schoon 
gemaakt zijn. Er mag geen spoortje kof-
fiemelk of andere voedingsmiddelen ach-
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tergebleven zijn, dat zal het water snel 
beïnvloeden en dan is het binnen de kort-
ste keren minder helder en dit komt ten 
nadelen van de bloemen, dan is het water 
niet schoon meer.   
Gebruik een scherp mesje om de stelen af 
te snijden en als je de bloemen niet met-
een in de vaasjes of flesjes met water 
plaatst dan weer even een klein stukje 
van de onderkant afsnijden, een halve 
centimeter is genoeg maar de cellen van 
de steeltjes zijn dan weer helemaal vers 
en drogen niet uit wanneer de stelen di-
rect in het water gaan. 
Verdeel de soorten bloemen naar eigen 
idee over de flesjes en kijk elke dag of er 
water toegevoegd moet worden. 
Verse bloemen nemen de eerste dagen 
altijd het meeste water, vooral met warm 
weer is het beter hier goed op te letten. 
Met flesjes die anders naar de glasbak 
gaan kun je een hele groep maken omdat 
je er al snel meer van hebt. 
 

 
 
Allerlei soorten vaasjes bij elkaar, wat we 
een allegaartje noemen, geeft weer een 
andere sfeer. 
Blauwe flessen, deze zijn onder andere te 
koop in natuurwinkels met water erin, 
geven weer een heel andere uitstraling 
maar zo kun je met glas en vaasjes van 
ander materiaal heel veel leuke decora-
ties maken op een simpele wijze. 
Cadeautjes geven is op deze manier een 
fluitje van een cent en als er visite komt 
kun je snel even de tafel binnen of buiten 
gezellig aankleden. 
 
Een verzorgde tafel staat als een warm 
welkom. 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 

 
 
 
 

Wilde 
bramen 
 
Heerlijk zoet als zij donkerblauw zijn. 
Dat vinden de musjes bij ons in de tuin 
ook! 
Maar zij mogen hoor… vitamientjes om 
straks de winter weer door te komen. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

