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Het zevenblad bloeit… 
Zevenblad… in het vroege voorjaar is 
het prachtig wanneer de jonge glim-
mende blaadjes verschijnen, heel pril 
al snel uitgroeiend en nu bloeit het 
volop, maar de uitgebloeide schermen 
zijn ook prachtig in het geheel. 
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Zo bloeit Project7-blad ook, nieuwe initiatie-
ven beginnen pril, ze groeien uit en sommige 
draaien al langer en staan nog steeds volop in 
de belangstelling. 

Met de studiegroepen gaat het leuk, het aan-
tal neemt toe. Elders in deze nieuwsbrief meer 
informatie hierover en de plaatsen waar je nu 
en vanaf september terecht kunt. 
Denk niet meteen bij studiegroep aan stude-
ren! De naam studiegroep is ooit gekkende 
weg ontstaan maar we leren veel van elkaar 
tijdens deze gezellige middagen. 
De thema’s staan altijd in het teken van puur 
natuur zoals eetbare wilde groenten, kruiden 
en bloemen, natuurlijke producten, genees-
krachtige planten, tuinieren en van alles wat 
past binnen deze grote sortering aan moge-
lijkheden. 

Wie interesse heeft kan zich aansluiten bij een 
bestaande of startende groep of er zelf een 
beginnen door gastvrouw of gastheer te zijn, 

minimaal zes middagen per jaar, wat neer-
komt op plus/minus een middag in de twee 
maanden. 
Wie maandelijks wil draaien is daar vrij in. 
Twee groepen doen dat nu ook, de overige 
draaien zesmaal per jaar. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. 

 
Wandelen langs wilde groenten, kruiden 
en eetbare bloemen… 
We verwelkomen Jochem Hagoort. 
Jochem zocht een aantal maanden geleden 
contact via Facebook en kwam een middag 
bijwonen in Alkmaar waar elke eerste zon-
dagmiddag van de maand de studiegroep bij 
elkaar komt in de kantine bij volkstuinen. 
Een maand later had Jochem zich weer aan-
gemeld maar wij werden belemmerd om op 
tijd te zijn. Wij waren onderweg uit Friesland 
naar Alkmaar, maar de brug bij de sluizen in 
de Afsluitdijk aan de Noord-Holland kant ging 
niet meer dicht. Wij stonden daar te wachten. 
Dan is het zoals het is, je kunt geen kant op en 
niets anders doen dan afwachten wat er ko-
men gaat. 
Nu leveren die sluizen al langer problemen op 
maar later bleek dat nu een bootje de oorzaak 
was, deze had zich vast gevaren en gooide op 
deze wijze roet in de plannen van velen. 
In plaats van rond 13.30 uur aanwezig te zijn 
reden wij in Alkmaar tegen half vier het ter-
rein op. 
Overmacht… de aanwezigen waren op de 
hoogte en ik ging direct kijken waar ze liepen, 
ergens langs de tuinen, wat ook het plan voor 
deze middag was. Kijken wat er groeit en 
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bloeit en wat naast de bekende groentesoor-
ten ook culinair ingezet kan worden. 

 

Iedereen is misbaar… 
Heerlijk om te zien was dat de dames luister-
den naar de uitleg en verhalen van Jochem; hij 
had spontaan het stokje overgenomen en 
achteraf dankten wij de bestuurder van het 
bootje bijna ;-) want omdat dit toch een soort 
‘noodsituatie’ was loste zich het zo op, met als 
bewijs dat iedereen misbaar is. 
 
Leuk lesje voor deze dame die met haar grote 
verantwoordelijkheidsgevoel natuurlijk de 
‘pest in had’ terwijl bleek dat het wachten 
voor de sluizen veel langer ging duren dan 
normaal. 
Het enige wat ik op dat moment kon beden-
ken was mijn fototoestel ter hand te nemen, 
het was prachtig weer en mij daar maar mee 
vermaken bij de vele soorten mooie bloeiende 
en niet bloeiende eetbare planten. Zo’n dijk is, 
wanneer deze niet is gemaaid, ook een grote 
saladebar. 
De groente groeit letterlijk overal voor onze 
voeten. 
 
Deze aparte middag verliep niet voor niets zo 
want anders had Jochem niet spontaan ge-
daan wat nu als enige optie heel normaal leek. 
Met als verder gevolg dat we hem nu nog niet 
op de agenda zouden kunnen plaatsen om 
wandelingen te verzorgen onder de vlag van 
‘Project7-blad’. 
 

Lees in deze nieuwsbrief de bijdrage van Jo-
chem en op welke twee plaatsen je bij hem 
kunt aanhaken de komende tijd. 
Wie in zijn of haar eigen omgeving een wan-
deling wil organiseren kan ook contact opne-
men met ons en als Jochem qua agenda tijd 
heeft kan het zomaar gebeuren dat hij in jouw 
omgeving komt. 
We wensen dat meer dames en heren bij ons 
aansluiten wat deze activiteiten betreft en wie 
ook vaker dit soort wandelingen verzorgt kan 
mij mailen en vragen onder welke condities 
dit verloopt. Wij zijn blij als er meerdere per-
sonen ‘opstaan’ want er is een grote behoefte 
aan kennis op dit gebied, dat is ons ernstig 
duidelijk ook gezien de vragen die we krijgen 
via mail, Facebook en live onderweg. 
Om deze kennis nog meer te delen is er nu 
een speciale actie tot en met 10 juli. 
Meer hierover staat ook uitgelegd in deze 
nieuwsbrief. 
 
De maand juni draait al behoorlijk, eerlijk ge-
zegd is dit mijn derde voorwoord voor deze 
maand, steeds moest ik alles weer bijstellen 
maar nu laat ik het graag hierbij. 
Soms zit het mee en soms zit het tegen en 
afgelopen maand ‘sprongen’ er nogal wat 
‘plaaggeesten’ voor onze benen waardoor 
alles stagneerde, zoals een harde schijf van de 
computer die het begaf en nog wat hindernis-
sen, maar we streven er naar in de maand juli 
deze nieuwsbrief weer in het begin van de 
maand te presenteren. 
Dan zijn we ook het klokje rond, oftewel dan 
verzorgen we een jaar lang deze Project7-blad 
versie en beginnen we aan het tweede jaar. 
Dat gaan we met plezier doen, zevenblad 
groeit, bloeit en verspreidt zich net zoals de 
plant zelf. 
Veel plezier met deze juni-versie. 
 
Een mooie zomer gewenst, geniet van al het 
moois wat groeit, bloeit en het bekijken waard 
is. 
Voor liefhebbers van planten bij en op het 
Wad: we gaan 30 juni de zilte planten bekij-
ken, oogsten en kokkerellen. 
De poster kun je vinden in deze nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
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Muurtjes en eerste realisatie voor een moestuin, plus 
bosborder 

Symbiose tussen natuur-
lijke en gecultiveerde 
planten en bloemen 
Toen we ons vakantiehuis in de Cor-
rèze verkocht hadden, omdat het daar 
‘s-winters toch wel erg saai en koud 
was, kregen we toch weer de kriebels 
om een tweede huis in Frankrijk te 
kopen, maar nu dachten we aan een 
huis voor de wintervakantie en waar-
om niet een chalet in de Pyreneeën 
om in de winter te gaan langlaufen. 
 
Een maand hebben we een huisje gehuurd bij 
Beziers omdat die streek vlak bij een skigebied 

lag. Dat viel erg tegen qua prijzen en het was 
wel erg toeristisch, midden Pyreneeën is ont-
zettend mooi, maar ook heel erg stil. Zo kwa-
men we aan de westkant van deze fraaie 
bergketen terecht. Door toeval  vonden we  
tussen Bayonne en Pau een oude boerderij, 
met binnen een straal van 60 km de zee en 
ski- en langlauf gebieden.  
Algauw kwamen we tot de conclusie dat het 
als vakantiehuis eigenlijk niet geschikt was.  
De vorige bewoners hadden het  zeven jaar als 
vakantieverblijf gebruikt, een zwembad aan-
gelegd en de tuin was één groot grasveld met 
een paar bomen.  Ze verkochten het mede 
vanwege het feit dat het teveel onderhoud 
vereiste. 
 

De boomgaard bestond uit 60 bomen, dertig 
Nashi bomen (een Chinese vrucht) en dertig  
zeer oude pruimenbomen, allemaal verschil-
lend, geen moestuin, geen bloemen, een stuk-
je bos met heel veel acacia’s.  
Er waren wel mooie (open) stenen muurtjes, 
gemaakt van de vroegere stallen die afgebro-
ken waren. Ze waren in verschillende niveaus 
gebouwd rond een put waar waarschijnlijk 
vroeger de moestuin is geweest, omdat ik 
daar snijbiet vond.  

 
Om daar (weer?)  een moestuin aan te leggen,  
variëteit in de boomgaard te brengen, het 
saaie grasveld te veranderen in bloemen bor-
ders… dat gaat inderdaad niet lukken tijdens 
enkele vakantieweken. 
We besloten om ons huurhuis in de Ardennen 
op te zeggen en ons te vestigen in Frankrijk. 
Aangezien het huis redelijk bewoonbaar was, 
besloten we om eerst met de tuin te begin-
nen. Ik zag meteen al een terras voor me, 
overschaduwd door druivenbladeren, dus 
plantte ik zes druiven waar de pergola op het 
zuid-terras moest komen; iedereen lachte me 
uit, een druif doet er jaren over om hoog te 
groeien.  
Dat is zo, maar nu lijkt het alsof ze er al vijfen-
twintig jaar staan, i.p.v. tien jaar. 
 
Ik zocht een locale tuinarchitect om me hel-
pen de ideeën vorm te geven. Ik vroeg hem 
eerst of ik twee tuinen kon zien die hij ont-
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Eerste aanleg borders; het ziet er nog niet uit! 

Het resultaat! 

En ook in herfst mooi...  

worpen had. Nou, daar werd ik niet blij van… 
supersaai. 
Bovendien vroeg hij een vermogen om de 
bestaande tuin in te meten, inclusief de hoog-
teverschillen en alleen dat al werd begroot op 
een zeer behoorlijk bedrag en dan had ik nog 
geen ontwerp. 
 
Ik ben gek op de tuinstijl en bloemenkeuze 
van Piet Oudolf. Zijn vrouw vertelde mij dat hij 
bezig was met zijn grote metro-hangende tuin 
project in New York  en de eerst drie jaar geen 
tijd had. Ze gaf me een adres van een leerling 
van Piet: Climmy Schneider.  

www.climmyschneider.nl.  
We belden haar en toen ik in Nederland was 
met de Kerst kon ik een afspraak maken en 
liet ze wat van haar werk zien; dat resoneerde 
meteen. Ze kwam in het voorjaar enkele da-
gen bij ons, Piet kookte lekker voor haar, ik 
had de ideeën op papier gezet, zij corrigeerde 
die met haar professionele kijk op de architec-
tuur, de plantenkeuze was met de boeken van 
lokale planten snel duidelijk, en ze adviseerde 
bij de bomenkeuze. Ze maakte een prachtig 
ontwerp met 50 verschillende soorten bloe-
men en planten voor de borders.  
Climmy adviseerde ook bij de aankoop van de 
900 planten die in de borders moesten ko-
men.  

 
Het mooie van het concept is dat het zeer 
natuurlijk overkomt, dat er eetbare bloemen 
en vaste planten in de borders staan:  

Hemerocallis, waarvan de bloemen eetbaar 
zijn, Bronzen Venkel (Foeniculum purpureum)  
zeer decoratief en mmmm, de Scharlei, Salvia 
sclarea, met een blad dat ook in de keuken te 
gebruiken is.  
Het past in het landschap, omdat er veel gras-
sen in gebruikt wordt, waardoor de verbinding 
gelegd wordt met de graslanden om ons heen 
en zelfs met het maisveld. Ook omdat we de 
tuin zo natuurlijk mogelijk houden , zijn de 
borders ook natuurlijker geworden, omdat de 
bloemen zich verplaatsen, wilde bloemen zich 
in de borders uitzaaien en de soorten uit de 
borders op de meest onverwachte plaatsen 
elders tevoorschijn komen. Zo verandert het 
ieder jaar. 

http://www.climmyschneider.nl/
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Wij hebben inmiddels een spontane border 
van teunisbloemen, op de noordkant groeit 
nagelkruid, de gewone agrimonie, in de moes-
tuin staan koningskaarsen (verbascum thap-
sus) en op het bospad staat een geweldig gro-
te engelwortel, al deze vijf zijn medicinale 
wilde kruiden.  
En de gekonfijte stengels van engelwortel zijn 
heerlijk bij kaas. 
 

Kitty de Bruin 
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Een zondagochtendgroet 
van Berbie… 
Berbie Vleeshouwers, wonend in Lim-
burg, is één van de vaste deelneem-
sters aan de studiegroep Nederweert. 
 
Berbie ken ik inmiddels al heel wat jaartjes en 
ze is altijd heel enthousiast als de gesprekken 
gaan over tuinieren, eetbare planten en van 
alles wat daarbij past. 
Berbie is ook een van de ‘hofdames’ zoals zij 
dat gekkende weg zelf noemen. De ‘Hofda-
mes’ zijn een paar dames die op maandag bij 
Petra Wilmsen gezamenlijk in de tuin werken. 
Hun hobby en liefde voor de planten delen zij 
op deze wijze samen. 
Wij zien elke keer weer vorderingen en mooie 
hoekjes verschijnen.  
De moestuin, aan de overkant van de weg, ziet 
er ongelooflijk mooi uit en inspireert velen, 
wat ook Petra’s bedoeling is. Fietsers kunnen 
even uitrusten bij de picknicktafel en heerlijk 
genieten van al het moois.  
Zaterdag 28 mei kwamen we dus ook weer 
bijeen in Nederweert bij gastvrouw Petra en 
de volgende ochtend, zondag, kreeg ik een lief 
mailtje van Berbie dat we het toch maar weer 
heel gezellig met elkaar hadden gehad. 
Berbie was duidelijk in haar nopjes over hoe 
de middagen verlopen en dat is zo heerlijk om 
te lezen. 
In de bijlage had ze een foto geplaatst van 
haar ontbijt deze zondagochtend. 
Dat zijn voor mij nu vitamientjes op dergelijke 
zondagochtenden na een heerlijk weekendje 
Nederweert. 
Standaard reis ik op vrijdagavond uit Friesland 
af naar Petra zodat we eens in de twee maan-
den weer even kunnen bijpraten en op zater-
dagochtend rustig alles kunnen klaarmaken 
voor de middag wanneer de anderen komen. 
 
Wanneer ik dan op zaterdagavond ergens laat 
weer thuiskom is het altijd al met genoegen 
terugdenken maar het mailtje van Berbie was 
de slagroom op de cake. 
Hieronder ook haar beschrijving bij de foto: 
 

 
 
2 sneetjes zelfgebakken brood van biologisch 
volkoren spelt en roggemeel, havervlokken, 
zonnebloempitten en sesamzaad. 
Erop een smeerseltje van daslook, rucola, wal-
noten en olijfolie. Belegd met blaadjes en 
bloemen van O.I.-kers. 
Een zacht gekookt eitje.  
Een ei staat voor mij symbool voor nieuw leven 
en vóór ik het opeet dank ik voor het nieuwe 
leven van die dag. 
Een kopje kamillethee en als extraatje 4 heer-
lijke aardbeien.  
Wat een luxe en wat heerlijk. Ik heb genoten. 
  
Veel liefs,  
 
Berbie 
 

 
 

Even voorstellen: Tonny 
en Meggy,  
Initiatiefneemsters van de studie-
groep Heerlen 
 
Beste allemaal, 
 
Langs deze weg willen wij, Tonny en Meggy, 
ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn de 
gastvrouwen van de nieuwe studiegroep in 
Heerlen. 
 
Hoi, ik ben Tonny Jasper en ben 51 jaar jong.  
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Ik werk als keukenassistente in een verzor-
gingshuis voor be-
jaarden en doe dat al 
20 jaar. 
Daarbij heb ik mijn 
koksdiploma en heb 
een cursus dieetkok 
gedaan. 
Ik zelf vond vroeger 
met plantjes en krui-
den werken al leuk, 
maar ik had niemand 
die me dat leerde en 

helaas waren mijn ouders ook niet zo van 
dochters en naar school gaan. 
Ik wilde altijd al smeerseltjes en geurtjes ma-
ken, dus deed ik rozenblaadjes in water en 
hoopte dat dat wat meer geurde. Dat werkte 
dus niet helemaal, haha. 
 
Ik ben nu een nieuwe periode van mijn leven 
ingegaan en kwam dus ook dit project tegen 
en ja, ik wil leren welk kruid ik kan plukken en 
waar ik het in kan gebruiken. 
Vandaar dat ik hier in Heerlen als gastvrouw 
aan een nieuw avontuur wil beginnen en ik 
hoop dat er een hoop mensen mee gaan met 
mij, op avontuur. 
 
Groetjes van Tonny 
 
En ik ben Meggy, een vrolijke, spontane en 
gepassioneerde kruidenvrouw.  
 
Ik ben herborist en volgde het specialisatiejaar 

meesterher-
borist. Ik wist 
uit eigen erva-
ring dat krui-
den werken, ik 
wilde ook 
graag weten 
waarom ze 
werken zoals 
ze dat doen. 

Dat heb ik in mijn opleiding geleerd. Ik organi-
seer kruidenreizen en ga al een aantal jaren 
met groepen naar Zuid Tirol (Alpen van Italië). 
 
Door de oude wetenschap die van generatie 
op generatie is doorgegeven maken de men-
sen uit de Alpenlanden nu nog steeds slim 

gebruik van al het moois dat de natuur hen 
heeft te bieden. 
 
Deze kennis wil ik graag met jou delen. Tijdens 
de kruidenreis maak je kennis met alle het 
mooie uit de natuur door het zelf te ervaren. 
Het volledig programma van de kruidenreis in 
juni vind je op www.natuurlijkkruid.nl Er zijn 
nog 2 plaatsen beschikbaar. 
Om aan de vele verzoeken tegemoet te ko-
men zijn we NIET op 7 mei gestart i.v.m. de 
meivakantie maar tillen we het over de zo-
mervakantie heen en starten we op 26 augus-
tus met een kruidenwandeling door Anneke. 
Daarna gaan we aan de slag en maken iets 
lekkers met zelf geplukte kruiden uit de na-
tuur. Bij slecht weer starten we met een pre-
sentatie die Anneke verzorgt. 
 
Wij, Tonny en Meggy, hebben er heel veel zin 
in.  
 
Graag tot 26 augustus op het adres van Tonny 
in Heerlen.  
 
Aanmelden: tonnyjasper@gmail.com of meg-
gywetzels@cuci.nl 
 

 
 

Tot en met 10 juli een 
heel speciale actie... 
Waarom? 
Om de informatie omtrent eetbare 
'wilde' gewassen nog meer te kunnen 
delen met anderen. Lees eerst hieron-
der voor je vragen gaat stellen! 
 

 

http://www.natuurlijkkruid.nl/
mailto:tonnyjasper@gmail.com
mailto:meggywetzels@cuci.nl
mailto:meggywetzels@cuci.nl
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Een Cd boordevol informatie, foto's en teksten 
rond ongeveer 150 planten met complete 
verwijzingen naar... 
 

 Wat is eetbaar... 

 Hoe te gebruiken in de keuken... 

 En nog veel meer... een informatie-
pakket, zoveel als nooit in een boek 
zal verschijnen. 

 
Deze Cd kost 25 euro exclusief verzendkosten. 
 
MAAR... 
Tot en met 10 juli:  
De Cd samen met 1 van de 5 boekjes uit de 
'Nooit geweten...'-serie (€ 9,95 verkoop) nu 
voor 25 euro inclusief verzendkosten. 

 
 
OF 
Tot en met 10 juli:  
De Cd samen met 1 van de 2 boeken uit de 
'Help...'-serie (€ 14,95 verkoop) voor 30 euro 
inclusief verzendkosten. 
 
N.B.: Het aanbod: inclusief verzendkosten 
geldt alleen in Nederland. 
 
Bestellen: via e-mail met je naam- en adresge-
gevens. Nadat het bedrag bij ons zichtbaar op 
de rekening staat zenden wij je alles toe. 
Als je op www.succesboeken.nl mijn naam 
intikt: Anneke Bleeker, dan kun je alle boeken 
zien en het eerste hoofdstuk lezen. 
 
Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 
 
 

Beste lezer, 
Hierbij mijzelf in het kort voorgesteld: 
Mijn naam is Stefan Oudijk woonach-
tig in Nieuw Den Helder Noord-
Holland.  
Ik ben omgevingsverbeteraar, vorm-
gever, toekomstplanner en trendvol-
ger.  
 
Dit zijn mijn initiatieven: 
https://twitter.com/projectsfromNL  
https://www.facebook.com/groups/lokalegr
oentjes  
https://www.facebook.com/groups/biologisc
hezadenruilen  
https://www.facebook.com/groups/gifvrijtui
nieren  
https://www.facebook.com/groups/denheld
erschoner  
https://www.facebook.com/fietsersbondden
helder  
 
Door het gebruik van allerlei landbouwgiffen, 
Nederland is daar koploper in, sterven er veel 
bijen en worden mensen steeds zieker. Bijen 
zijn zeer belangrijk voor ons voedselketen. Ik 
wil het evenwicht in de bijen, hommel, insec-
ten en vogelpopulatie terugbrengen. Een be-
tere wereld begint bij jezelf, dus moest ik van 
mijzelf aan de slag. 

 
Voor de bloemenrotonde heb ik een uitge-
breide plan van aanpak gemaakt, geld inge-
zameld en het plan aan mijn gemeente gepre-
senteerd. Martin van der Maas en Adri Bouma 
(gemeente) waren direct enthousiast en heb-
ben mij direct één rotonde in beheer gegeven. 
Die moet ik aan de binnenkant ook zelf 
schoonhouden.  

http://www.succesboeken.nl/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://twitter.com/projectsfromNL
https://www.facebook.com/groups/lokalegroentjes
https://www.facebook.com/groups/lokalegroentjes
https://www.facebook.com/groups/biologischezadenruilen
https://www.facebook.com/groups/biologischezadenruilen
https://www.facebook.com/groups/gifvrijtuinieren
https://www.facebook.com/groups/gifvrijtuinieren
https://www.facebook.com/groups/denhelderschoner
https://www.facebook.com/groups/denhelderschoner
https://www.facebook.com/fietsersbonddenhelder
https://www.facebook.com/fietsersbonddenhelder
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Met Renée van Diessen van bijenvereniging 
Noord-Holland de rotonde met biologisch 
zaad ingezaaid. In september komen er ook 
nog eens 1000 biologische bloembollen in.  

 
De rotonde is dus geheel biologisch van opzet 
en vrij van het kankerverwekkende glyfosaat 
(RoundUp), dat ook in niet biologisch voedsel 
zit. 

 
Inmiddels genieten heel veel inwoners van 
deze rotonde. Iemand heeft er zelfs al een 
gedicht voor geschreven:  

Een bloemenzee op de rotonde,  
bedenker verdient een oorkonde. 
Ik rijd blij van zin tegen regels in  
beetje stiekem een extra ronde.  
 
Freek Bellinga 2016. 

Volgend jaar wil ik de twee andere rotondes in 
Nieuw Den Helder ook beheren. Ik ga binnen-
kort weer een inzamelingsactie opzetten. Als 
mensen uit andere gemeenten mijn advies 
nodig hebben, kunnen zij mij via Facebook 
contacten.  
https://www.facebook.com/groups/lokalegr
oentjes 
of  
https://www.facebook.com/groups/denheld
erstefanoudijk  
 
Vriendelijke groet, 
 
Stefan Oudijk 

 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/lokalegroentjes
https://www.facebook.com/groups/lokalegroentjes
https://www.facebook.com/groups/denhelderstefanoudijk
https://www.facebook.com/groups/denhelderstefanoudijk
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Drie loken-saus... 
 

 
Als basis gebruikten wij Turkse yoghurt met 
bio-mayonaise en citroensap. 
Daar gingen de volgende verse ingrediënten 
doorheen:  Knoflookteentjes (heel fijn ge-
perst), fijn gesneden bieslook en de zaden van 
daslook. Allemaal 'look', vandaar dus de ‘drie 
loken-saus’. 

 
De zaden van daslook 

Heerlijk op salades, of waar je dit maar bij wilt 
presenteren en je kunt natuurlijk variëren tot 
en met. 

 
Bloeiende bieslook 

Als eetbare decoratie een bloem van het kaas-
jeskruid in het midden van de saus, bloempjes 
van kattenkruid (Nepeta), topjes van bloeien-
de tijm en kleine stukjes bieslook over de saus 
gestrooid. 
 
Anneke 
 

 
 

Mierikswortelsaus als 
dressing… 
 

 
 
Ingrediënten: 
mierikswortel 
jonge spruiten van de mierikswortel 
jong blad en bloemen van de mierikswortel 
bieslook 
citroenmelisse (twee takken) 
knoflook 
Griekse yoghurt 
mayonaise 
 

 
Mierikswortel 
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Werkwijze: 
Doe de yoghurt in een schaal en schep daar 
enkele eetlepels mayonaise bij. 
Snijd de mierikswortel en de spruiten ragfijn 
(deeltjes van ongeveer een millimeter). 
Je kunt er ook voor kiezen de wortel te ras-
pen. 
Vouw het jonge blad dubbel en snijd dit ook 
ragfijn (reepjes van 1,5 à 2 mm. breed). Snijd 
deze overdwars ook nog eens fijn. Er mogen 
geen grote delen overheersen in de saus.  
Bovendien wordt de smaak zo beter afgege-
ven. 
Houd enkele bloemen apart ter decoratie. 
Snijd de knoflook, de bieslook en de citroen-
melisse op dezelfde wijze. Houd ook van de 
bieslook een paar blaadjes apart. 
Roer nu goed, zodat alle ingrediënten door de 
saus gemengd worden.  
 
Schenk de saus in een sierschaal en decoreer 
met bloemen en enkele blaadjes bieslook. 
 

 
 

Wildpluk wandeling met 
Jochem Hagoort 
Mijn naam is Jochem Hagoort, ik ben 
student Bos en Natuurbeheer in Velp.  
Vanuit deze opleiding heb ik kennis 
verkregen over 400 wilde planten in 
Nederland. Ik heb mij hier altijd voor 
geïnteresseerd, dit heeft naast de ver-
kregen kennis geleid tot het behalen 

van goede cijfers bij het herkennen en 
determineren van planten en bomen.  
 

Voordat ik in Velp ging studeren, heb ik 2 jaar 
lang de studie docent biologie gedaan. Tijdens 
deze studie verzorgde ik plantenwandelingen 
voor de studenten die een deeltijdstudie de-
den. Zo probeerde ik mijn passie voor de bio-
logie en de natuur te combineren met mijn 
passie om kennis hiervan over te brengen aan 
kinderen. 
De opleiding bracht echter niet de verdieping 
die ik dacht te krijgen op het vlak van de na-
tuur. Zodoende ben ik Bos en Natuurbeheer 
gaan studeren in Velp. 
 
Vooral door het leren herkennen en determi-
neren, ben ik een stap verder gekomen in mijn 
planten- en bomenkennis. 
Gebruik makend van internet las ik veel over 
de mogelijkheden die je op bepaalde planten, 
bessen en vruchten kon toepassen. Zo kreeg ik 
op mijn verjaardag een wildpluk boek met 
gerechten en ideeën voor kruidenmengsels. 
Met dit boek ging ik aan de slag met vlierbloe-
sems en brandnetels.  
Ik kreeg meer en meer kennis, waardoor ik 
mijn skills uit ben gaan breiden met het berei-
den van maaltijden zoals Melganzevoetsoep. 
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Familie en vrienden proefden geduldig diverse 
bereidingen, dit viel letterlijk en figuurlijk in de 
smaak. 
 Met deze voorbeelden liet ik vrienden en 
familie zien dat de natuur meer te bieden 
heeft dan een wandeling in het groen. Vanaf 
die tijd heb ik ze gemotiveerd tot het plukken 
in de natuur. 
 
Ik ben een paar keer bij de wildpluk wandelin-
gen van Anneke geweest, het verbaasde mij 
dat er zoveel mensen over wilde eetbare plan-
ten wilden leren.  
Door omstandigheden was Anneke een keer 
verlaat voor haar wandelingen. 
Omdat ik al eens de wandeling had meege-
maakt, ben ik alvast begonnen. 
Ik heb de deelnemers meegenomen en hen 
gedurende de wandeling de wetenswaardig-
heden verteld over de wilde eetbare planten 
die we tegenkwamen.  
Deze ervaring heeft mij zo enthousiast ge-
maakt, dat ik erg graag meerdere van deze 
wandelingen zou willen begeleiden.  
 
Dus eigenlijk komen het willen doceren en 
mijn passie voor de natuur, met deze wildpluk 
wandelingen weer bij elkaar. 
Maar nu op een plaats waar ik me thuis 
voel………. in de natuur.  
 
Nu is de vraag, waar ga ik excursies geven. Ik 
heb besloten om deze te geven op 2 plaatsen 
in het land.  
De Broekpolder, een natuur/recreatie gebied 
aan de rand van Vlaardingen. De tweede is in 
de Steeg, gelegen aan de rand van de Veluwe-
zoom. Deze natuurgebieden verschillen erg 
van elkaar en is daarom heel interessant om in 
te wandelen en op zoek te gaan naar wilde 
eetbare planten. Daarnaast ken ik deze gebie-
den als mijn broekzak, dus verdwalen doen we 
er niet.  
 
Naast kennis over wilde eetbare planten heb 
ik ook kennis van vlinders, zoogdieren, vogels 
enzovoort. Ik ben een echte avonturier in de 
natuur. Een wandeling met mij is altijd een 
avontuur dat begint op de ontmoetingsplaats. 
 
Ik kijk ernaar uit om met u te wandelen in 
deze mooie gebieden. Tot dan!  

 
 
Bij mijn wildplukwandelingen gaat het hoofd-
zakelijk over wilde eetbare planten en de toe-
passingen die deze planten hebben.  
Alleen is er tijdens een wandeling meer te zien 
dan planten, er zijn ongetwijfeld ook dieren 
die de revue passeren. Dan kunt u denken aan 
zoogdieren, vlinders en andere insecten, rep-
tielen, amfibieën en vogels. Het wordt 1 groot 
avontuur. 
 
In de Steeg, Gelderland worden wandelingen 
gehouden op: 29, 30 juni en 6, 7 juli  
Hier gaan we verzamelen bij mijn huis op 
Parkweg 2 , 6994 CN  DE STEEG.  
Per dag zijn er 2 wandelingen waarvoor u zich 
in kan schrijven.  De eerste begint om 10:00 
uur tot ongeveer 13:00 uur en de tweede 
wandeling begint om 14:00 uur tot ongeveer 
17:30 uur. 
De kosten van deze wandeling zijn 10 euro als 
basisbedrag, graag vooraf betalen. 
Deze wandeling gaat over de heide en door 
het bos van de Veluwezoom. Denk daarbij aan 
goede wandelschoeisel en teken-werende 
kleding. U moet ook een eigen lunchpakket 
meenemen. Er wordt een half uur van te vo-
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ren verzameld op het aangegeven adres. De 
ontmoetingsplaats is goed bereikbaar met het 
openbaarvervoer. 
U kunt u zelf aanmelden door een mail te stu-

ren naar: jochemhaagwinde@gmail.com.  
  
In de Broekpolder, Vlaardingen worden op 3 
en 10 juli wandelingen gelopen. Deze zullen 
beginnen vanaf de parkeerplaats van Sport-
complex de Polderpoort.  
Het adres is Watersportweg 11, 3138  
VLAARDINGEN. Verzameltijd is 10:30 uur en 
begint om 11:00 uur. 
De kosten van deze wandeling zijn 10 euro, 
graag vooraf betalen. 
Deze wandeling zal gaan door het natuurge-
bied van de Broekpolder; dit gebied is rijk aan 
eetbare wilde planten en bomen. Hier kijken 
we ook naar andere bosbewoners dan alleen 
de planten.  
Goed schoeisel en lunchpakket zijn wenselijk 
om mee te nemen. 
U kunt uzelf aanmelden door een mail te stu-

ren naar: jochemhaagwinde@gmail.com. 
 

 
 

Ereprijs... 
 

 
Een van de soorten ereprijs, die alle eetbaar 
zijn. 
De jonge scheuten en bladeren kun je gebrui-
ken in salades maar ook in andere gerechten. 
Denk aan kruidenboter, soep, in gevulde eitjes 

en een gebakken ei, kortom ter variatie leuk te 
gebruiken. 
De bloempjes zijn betoverend mooi als eetba-
re decoratie. 
 
Zelfs aan theemengsels wil de ereprijs zijn 
medewerking verlenen ;-) 
Zag dat er spontaan een leuk polletje in onze 
tuin is komen 'aanwaaien' of meegekomen is 
met andere planten; welkom ereprijs . 
Dat is leuk als je met eetbare gewassen bezig 
bent, je eigen tuin krijgt ook steeds meer een 
andere variatie dan we vroeger konden be-
denken. 
Paardenbloemen? In 'mijn tuin'? 
Toen niet! Nu wel ! 
 

 
En dan spreek ik over jaren geleden toen mijn 
focus lag op jou plezieren met workshops 
'huis- en tuindecoraties'.  
Dan wil je geen tuin met dergelijke planten, 
dan ben je met andere dingen bezig. 
 

 
Maar... 
Ideaal als je bij je eigen deur van alles kunt 
oogsten. 
Hoe een mens toch kan veranderen… 
 

mailto:jochemhaagwinde@gmail.com
mailto:jochemhaagwinde@gmail.com
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Ken je die momenten? 
 
Eigenlijk geen tijd... 
Eigenlijk geen zin om te kokkerellen. 
(kan ook een motivatie zijn ;-) )... 
  

 
Omdat we niet in het klooster leven zijn deze 
momenten uitermate geschikt 'gewoon een 
broodje' te nemen. We gaan nu even niet 
bedenken of brood nu wel of niet gezond is, 
nogmaals: we leven niet in het klooster en 'af 
en toe' moet dit kunnen en dan is het net een 
gebakje. 
 
Broodje kaas... hmmmm ;-)  
Maar... dan wel met rauwkost aangevuld, 
geplukt in de vrije natuur. 
Opeens heeft zo'n broodje dan een andere 
uitstraling, mee eens? 

 
Roze winterpostelein, look-zonder-look en de 
bonte gele dovenetel. 
Bladeren, bloemen, alles aten we op en van de 
postelein ook de steeltjes.  
De andere steeltjes zijn ook eetbaar maar... 
we zijn geen konijntjes . 

Heerlijk gemakkelijk maar wel 'af en toe'... 
 

 
 

Gemberthee… 
 
Klik deze link eens aan: 
 

http://healthbytes.me/gemberthee-
doodt-kankercellen-lost-nierstenen-op-
en-reinigt-je-lever/ 
 

http://healthbytes.me/gemberthee-doodt-kankercellen-lost-nierstenen-op-en-reinigt-je-lever/
http://healthbytes.me/gemberthee-doodt-kankercellen-lost-nierstenen-op-en-reinigt-je-lever/
http://healthbytes.me/gemberthee-doodt-kankercellen-lost-nierstenen-op-en-reinigt-je-lever/
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Friesland aan kop… 
Er mogen elders ook meer groepen 
komen… 
 
In Friesland draaien in september straks vijf 
studiegroepen, Exmorra (bij Makkum), Surhui-
zum (bij Drachten), Rijs (in het Gaasterland), 
Steggerda (vlakbij Wolvega/Steenwijk) en 
Tijnje (in de buurt van Gorredijk/Beetster-
zwaag). 
Twee groepen draaien op woensdagmiddag, 
twee op donderdagmiddag en een op dins-
dagmiddag. 
Meer groepen zijn welkom want het gemid-
deld aantal bezoekers zal nooit hoger worden 
dan rond de 20, soms 25 personen maar in de 
praktijk komen er gemiddeld rond de 15 per-
sonen en overal ontstaat een vaste kern. 
Sommige bezoekers gaan naar meerdere loca-
ties en het enige dat we als ‘regel’ stellen is 
dat er minimaal zes keer per jaar een vaste 
middag wordt gepland. Gekozen is voor mid-
dagen omdat je dan makkelijker gelegenheid 
geeft om te reizen en wanneer kokkerellen op 
de agenda staat is het niet handig dit in de 
avond uit te voeren. Bovendien is het beter bij 
daglicht deze activiteiten te plannen omdat je 
dan ook buiten kunt kijken wat er zoal groeit 
en bloeit wat eetbaar is. 
 
In Limburg draaien straks drie groepen, te 
weten in Nederweert (noordelijk Limburg), 
Montfort (midden Limburg) en Heerlen in het 
zuiden. Twee draaien op zaterdagen en Heer-
len gaat op vrijdag beginnen. 
 
In Noord-Holland is Alkmaar een locatie, op de 
eerste zondagmiddag van de maand. 
 
Dan zitten we op negen locaties en nummer 
tien, in Zuid-Holland heeft belangstelling. 
Wie nieuwsgierig is hoe alles werkt als je wel-
licht zelf overweegt gastvrouw of gastheer van 
een groep te zijn kan vrijblijvend de informatie 
opvragen en je bent vrij deze met anderen te 
delen. 
De gastvrouw of gastheer krijgt altijd een ver-
goeding voor het bieden van de ruimte en het 
serveren van koffie, thee en water. 
 

Nederweert en Exmorra draaien komend na-
jaar drie jaar en uit Limburg zijn laatst een 
drietal dames naar Exmorra afgereisd en ik 
heb al doorgekregen dat twee andere dames 
uit Limburg in september naar Friesland ko-
men. 
Kijk… dat onderneem je niet als deze midda-
gen niet leuk zijn, toch? 
Want iedereen sluit zich vrijwillig aan en de 
drie dames die laatst in Friesland waren, zijn 
eerder geweest en overwegen in september 
weer te komen. 
Hoe leuk is het als vijf of zes dames uit Lim-
burg de moeite nemen, een middag in het 
voor hun hoge noorden bij te wonen? 
Mooier bewijs kunnen wij niet krijgen. 
Overigens omgekeerd gebeurt dit ook: uit 
Haarlem reist een deelneemster af naar Ne-
derweert en komt ook bij de groep in Alkmaar. 
Dat doe je niet als je er niets aan hebt, als je 
liever andere dingen voorrang geeft. 
Nederweert en Exmorra hebben zich bewe-
zen, al drie jaar lang en daar komen nog 
steeds deelnemers vanaf het eerste uur. 
 
We vullen met elkaar de middagen, de een 
weet dit, de ander dat en er ontstaan mooie 
‘dingen’. 
Het basisbedrag voor deelname is altijd 10 
euro. Daarnaast kan het zijn dat er enkele 
euro’s bijkomen wanneer er materiaal ge-
bruikt wordt. 
We vergoeden die euro’s aan de persoon die 
voor een bijdrage heeft gezorgd, het is geen 
verdienmodel wat dat betreft maar een on-
kosten vergoeding. Het mag de dame of heer 
die deze materialen/ingrediënten heeft inge-
slagen niets kosten. 
Als voorbeeld: als ik een middag een work-
shop zuurkool maken begeleid dan laat ik ie-
dereen zelf een weckpot en ander materiaal 
meenemen. 
Wel zorg ik ervoor dat ik enkele weckpotten 
achter de hand heb want het kan zijn dat het 
soms ‘mis’ gaat en dan kan hij of zij een weck-
pot van mij overnemen. 
Zelf zorg ik voor de kool en andere ingrediën-
ten en dit bedrag sla ik om over het aantal 
deelnemers. 
Zo gaat het met elk onderwerp. 



 

 
17 

Wanneer we niets maken blijft het bij het 
basisbedrag van 10 euro, dit is inclusief koffie 
of thee. 
Zelf zorgen we om de beurt voor iets lekkers 
bij de thee of koffie en eventueel iets ter af-
sluiting. 
In de praktijk komen er dames uit Noord-
Holland, Drenthe en Overijssel naar Exmorra 
bij Makkum, dus is het fijn dat er, voordat zij 
weer in de auto stappen, even een soepje of 
iets anders is gepresenteerd. 
Dit laten we spontaan gebeuren, wie thuis iets 
wil maken geeft dat door en de praktijk heeft 
bewezen dat dit ook werkt. 
Deze onkosten vergoeden we niet aan elkaar, 
dit laten we lekker lopen zoals het loopt. We 
delen recepten en het is natuurlijk wel een 
must om alles zonder pakjes, zakjes en andere 
zooi te presenteren maar dat spreekt bij alle 
deelnemers voor zich. 
 
Nieuwsgierig naar de uitleg over hoe een stu-
diegroep te starten? 
Mail Marja Frederiks; zij zal je deze toezenden 
en in eerste instantie te woord staan als je 
interesse hebt. 
Marja draait al vanaf dag 1 mee in Exmorra en 
helpt ons achter de schermen. 
Op naar de 100 studiegroepen! 
 
Vragen over de Studiegroepen Project 7-blad: 

Marja.studiegroepen@project7-blad.nl 
 

 
 

Melde...  
(Melganzenvoet)  

 

 

 
Familie van spinazie en te presenteren als 
spinazie... 
Maar ook als salade, als onderdeel van een 
gemengde salade, in een pesto of... bedenk 
het maar. Als groente in een omelet. 

 
Je kunt werkelijk van alles bedenken met deze 
plant die heel veel 'broertjes en zusjes' heeft. 
Met smaller blad, langer blad, stevig blad, 
bijvoorbeeld de spiesmelde die in gebieden 
met brak water (bij de Wadden en zeedijken, 

mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl


 

 
18 

ook tussen de basaltblokken) groeit, een hele 
verzameling en overal waar men met aarde 
aan het 'stoeien' is, denk aan bouwterreinen 
en wegwerkzaamheden is de melde één van 
de pioniersplanten, samen met koolzaad en de 
klaproos die graag verschijnen. 
 
Een veelzijdige plant, vele soorten en allemaal 
vallend onder de amarantenfamilie waar spi-
nazie, snijbiet en heel veel andere bekende 
groentesoorten onder vallen. 
Rauw, gekookt, de zaden... leef je uit. 

 

 
 

Soep met brandnetel en 
de zaden van daslook... 

 

Ingrediënten: 
 2 courgettes 
 2 stuks prei 
 5 uitjes 
 6 toppen van brandnetels (de bovenste 6 
bladeren van brandnetelstengels) 
 zaden van daslook 
 kruiden: witte of zwarte peper – kurkuma 
 Keltisch zeezout 
 vet naar keuze: roomboter, kokosvet of ghee 
(geklaarde boter) 

 
Werkwijze: 
Doe vet naar keuze (flink stuk) in de pan en 
nadat dit gesmolten is doe je de grof gesne-
den uien daarbij. 
Goed roeren, Keltisch zeezout toevoegen en 
als de uien een beetje glazig zien de gewassen 
brandnetels heel grofgesneden met steeltjes 
en al erbij. 
Roeren, je ziet ze slinken en vervolgens 1 liter 
water toevoegen. 
Zwarte of witte peper en/of andere kruiden 
toevoegen. Kurkuma nog even laten staan. 
Voeg de gesneden prei toe en even later de in 
stukjes gesneden courgettes. Zorg dat alles 
net onder water staat, dus voeg toe als dit 
nodig is. 
Alles aan de kook brengen en zachtjes laten 
sudderen. 
Wanneer alle groenten beetgaar is kurkuma 
toevoegen en met een staafmixer de soep 
pureren (of met blender als je deze hebt in 
plaats van een staafmixer). 
Kurkuma op het laatst toevoegen; dat schijnt 
volgens de laatste berichten beter te zijn, dan 
blijven de goede stoffen intact. 
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De zaden van de daslook (pittige looksmaak) 
los geplukt van de stengels op het laatste 
moment aan de soep toevoegen als je deze in 
kommetjes hebt geschept. 
 

Tip: 
Je kunt indien gewenst room (koffiemelk, slag-
room of...) aan de soep toevoegen. 

 

 
 

Programma van de  
7-blad studiegroepen 
 
Zondagmiddag 3 juli Alkmaar: 
Deze middag verzamelen we niet in de kantine 
van de volkstuinen maar in Bergen ergens aan 
het begin van het bos. 
Wie meegaat krijgt vlak voor deze middag een 
mailtje met de uitleg waar we verzamelen. 
We gaan via het bos, langs de weilanden naar 
een hoek waar heel veel verschillende soorten 
planten groeien die eetbaar zijn en ondertus-
sen weet ik uit ervaring dat we daar naar toe 
heel veel tegenkomen, bekijken en bespreken. 
 
Ook 14.00 uur start – vanaf 13.30 uur verza-
melen op een locatie waarvan de gegevens via 
de mail naar je toekomen.  
Aanmelden verplicht.  

(Anneke@project7-blad.nl)  
 

Deze middag kost alleen het basisbedrag van 
10 euro. 

Woensdagmiddag 6 juli Exmorra: 
Permacultuur staat centraal deze middag en 
Ishi Crosby, deelnemer aan de groep in Exmor-
ra zal deze middag wederom invullen. 
Dit onderwerp blijft de komende tijd op de 
agenda staan omdat de aanwezigen van 18 
mei hier samen positief op hebben gerea-
geerd; met de aanwezigen is besloten Ishi 
voorlopig zijn gang te laten gaan. 
De vraag is om de volgende keer een stick 
mee te nemen zodat je dat van Ishi kunt krij-
gen wat hij met ons wil delen. 
 
Deze middag, 6 juli, kost 10 euro, alleen het 
basisbedrag en wie een bijdrage wil leveren 
voor bij de thee of koffie, of als afsluiting, 
geeft het door aan mij.  

(Anneke@project7-blad.nl)  
 
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur. 
Adres: 
Centrum Wilgenhoeve 
Exmorrazijl 2 
8759 LP  EXMORRA 

Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  
 

Zaterdagmiddag 9 juli Nederweert: 
Deze zaterdag geeft Melanie haar volgende 
lezing over de vijf elementen en de Chinese 
Geneeskunde. 
Deze lezingen staan op zichzelf, dus voor wie 
niet eerder is geweest moet dit geen belem-
mering zijn. 
 
Daarna gaan we gezonde pizza’s bakken in de 
mooie pizzaoven bij Petra onder de overkap-
ping bij de ruimte waar we altijd verblijven. 
Deze middag zal het later worden dan de afge-
lopen keren. Maar dan heb je dus volledig 
gegeten.  
 
We willen het liefst exact weten wie er komt 
in verband met de inkopen en voorbereidin-
gen. 
 
Deze middag kost het basisbedrag van 10 euro 
plus we verdelen de onkosten van de ingredi-
enten van de pizza’s en eventuele andere on-
kosten van Petra. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Adres: 
Petra Wilmsen 
Gerrisstraat 2 
6031 NT  NEDERWEERT 
Tel.: 0495-625902 

Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  
 

Zondagmiddag 7 augustus Stroe 
(kop NH bij Den Oever): 
Deze middag verzamelen we niet in de kantine 
van de volkstuinen in Alkmaar maar bij Stroe, 
vlakbij Den Oever en dichtbij het begin van de 
Afsluitdijk. 
Hier groeit het zeekraal, de zeepostelein en 
anders moois. 
Wie meegaat krijgt vlak voor deze middag een 
mailtje met de uitleg waar we verzamelen. 
 

Ook 14.00 uur start – vanaf 13.30 uur verza-
melen op de plaats die je per mail aangeleverd 
krijgt.  
Aanmelden verplicht.  

(Anneke@project7-blad.nl)  
Deze middag kost alleen het basisbedrag van 
10 euro. 
 

Donderdagmiddag 11 augustus Rijs:  
Dan gaan we na de koffie of thee bij ‘Eigen 
Wies’ het restaurant van Wiesje Pit, naar het 
Oudemirdumer Klif. 
Dit klif is gevormd in de voorlaatste ijstijd en 
de omgeving inspireert qua natuur. Daar valt 
ook genoeg te ontdekken aan eetbare plan-
ten. 
Mocht het nu net zo zijn dat de begroeiing 
tegenvalt, vorig jaar was dat namelijk ook 
zomaar ‘even’ in de zomer, dan staat ‘Het 
Roode Klif’ op de agenda, de andere kant op 
vanuit Rijs bekeken. 
Dit zal ik in de dagen voor 11 augustus live 
bekijken. We gaan dan met een paar auto’s, 
de afstand is niet ver maar te ver om te lopen. 
We sluiten weer af in Rijs. 
Deze eerste middag kost 10 euro (alleen het 
basisbedrag). 
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur. 
  

Restaurant Eigen Wies 
Mientwei 9 
8572 WB Rijs 
Tel.: 0514-594819 

Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  

Woensdagmiddag 17 augustus Sur-
huizum (Fr.) 
We verzamelen vanaf 13.00 uur bij gastvrouw 
Sity op de bekende locatie voor deze midda-
gen. 
Daar drinken we eerst een kopje ‘rondje door 
de tuin thee’, oftewel een theemengsel door 
Sity samengesteld met dat wat zij ‘voor haar 
voeten ziet groeien’ al lopend door de tuin. 
Altijd heerlijk en verrassend.  
Daarna gaan we gezamenlijk met zo weinig 
mogelijk auto’s naar de kruidentuin in Buiten-
post waar we gaan kijken wat er zoal aan ge-
neeskrachtige en/of eetbare planten, kruiden 
en bloemen groeien en bloeien. 
We eindigen weer bij Sity waar voor de lief-
hebbers een kopje soep geserveerd zal wor-
den. Buitenpost ligt iets meer dan 6 kilometer 
bij de locatie in Surhuizum vandaan. 
 
Het basisbedrag is 10 euro voor deze middag 
plus de entree bij de kruidentuin. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kun-
nen we van tevoren kijken of er wellicht nog 
iets te regelen valt in de vorm van een groeps-
korting, maar dat weten we pas als zich daad-
werkelijk belangstellenden aanmelden. 
 
Aanmelden bij Sity Smit:  

simit@hotmail.com 
 

Vrijdagmiddag 26 augustus Heer-
len: 
De ‘aftrap’ van de nieuwe studiegroep in 
Heerlen. Deze vindt plaats bij Tonny Jasper. 
Het adres is: Beukstraat 5, 6413 PM  HEERLEN. 

Aanmelden: tonnyjasper@gmail.com of 
meggywetzels@cuci.nl 
Deze middag kost alleen het basisbedrag van 
10 euro. 
We doen eerst een voorstelrondje. Daarna 
gaan we deze middag naar buiten en wande-
len langs allerlei eetbare ‘wilde’ groenten, 
kruiden, bloemen, bomen en struiken.  
Zo halen we de kennis van onze (over)  groot-
ouders weer terug, die door de voedingsmid-
delenindustrie onder het vloerkleed is ge-
veegd.  
  

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:simit@hotmail.com
mailto:tonnyjasper@gmail.com
mailto:meggywetzels@cuci.nl
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Met dank aan Actief Media:  
Neem een kijkje bij de locatie van de Stu-
diegroep Surhuizum: 

Iedereen mag meedelen 
in wat de aarde ons 
geeft… 
Woongroep op zoek naar 'mienskips-
gefoel' 
 

De bewoners van het land van één, v.l.n.r.: 

Neeltje Verdoorn, in kruiwagen Sity Smit, -

Theo Teunissen en Vasudeva Schout.  

Ontbrekend op de foto: Rob Jansen.  
(Foto: Klaas Rozema) 

 

SURHUIZUM - Het land van één, zo noe-
men de bewoners van de Rysloane 5 in 
Surhuizum hun woongroep. "In eenheid 
met elkaar en onze omgeving samen le-
ven, dat is wat we nastreven." 

Door Grietje de Jong-Taekema 
Allemaal zijn ze nieuw in de omgeving. Ze ko-
men uit Drachten, Lelystad, Enkhuizen en 
Alkmaar. 
Nieuw in Surhuizum dus, en de meesten ook 
in Friesland. En ze zijn actief op zoek naar ver-
binding met de omgeving.  
Neeltje Verdoorn: "We hebben alle vijf een 
meditatieopleiding gedaan. Dat zorgt ervoor 
dat we allen dezelfde spirituele achtergrond 
hebben en hetzelfde gevoel van verbinding 
ervaren: de overtuiging dat alles één is."  

Deze gedachte verklaart de keuze voor de 
gekozen naam. 
'Mienskip', dat is wat ze beogen, ook al voelt 
het nog wat onwennig om het Friese woord 
uit te spreken. "Er is zoveel ellende in de we-
reld dat mensen zich soms machteloos kunnen 
voelen. Maar in je eigen omgeving kun je sa-
men heel veel bereiken. Wij willen onze ener-
gie bundelen om in het klein teweeg te bren-
gen wat in het groot niet zo makkelijk lukt." 
 

Samen kochten ze de boerderij aan de Rysloa-
ne. "Op een vrijdag zagen we dat de prijs van 
dit boerderijtje sterk was gezakt. We zijn er 
die zondag direct heen gereden en hebben 
door de bosjes gegluurd," lacht Verdoorn. "Die 
maandag gingen we kijken met een makelaar 
en brachten we een bod uit. We dachten al-
lemaal: "Dit is het." 
Nu proberen ze in Surhuizum een levendige 
plek te creëren waar iedereen zich welkom 
voelt. Er wordt een moestuin aangelegd vol-
gens de principes van de permacultuur, er 
worden tai-chi lessen gegeven en projectmid-
dagen gehouden over eetbare wilde planten 
en bloemen. Vorig jaar  organiseerden ze een 
workshop stroleemhuis bouwen. Dat heeft 
een rond gebouwtje opgeleverd dat nu wordt 
gebruikt als ontmoetingsruimte. 
 

"Het is wel even zoeken. Zo moeten we duide-
lijk de grond leren kennen, want vorig jaar 
konden de pompoenen wel zwemmen in het 
water, zo nat was het hier. Ook ontdekken we 

waar je als woongroep tegenaan kunt lopen. 
Het afsluiten van een hypotheek bijvoorbeeld, 
of subsidie aanvragen voor zonnepanelen, 
alles is afgestemd op traditionele huishou-
dens. Dat vergt veel uitzoekwerk. 
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Ondanks alles denk ik toch dat het goed is dat 
we de sprong hebben gewaagd. Veel ideeën 
voor woongroepen lopen van tevoren al vast 
doordat men het niet eens wordt over de sta-
tuten. Maar eigenlijk kun je alles niet vooraf 
vastleggen." 
Alternatieve manieren van samenwonen als 
woongroepen worden steeds meer gezien als 
serieuze optie. Verdoorn weet dat wel te ver-
klaren: "Mensen worden niet gelukkig van nog 
een nieuwe auto of meer spullen, maar wel 
van de verbinding zoeken met elkaar, van hart 
tot hart. Misschien klinkt het wat zweverig," 
voegt ze er lachend aan toe. "Echte verbinding 
voel je als je werkt aan een gezamenlijk doel. 

Een tijdje terug 
waren we bij-
voorbeeld in de 
tuin aan het 
werk. 
 
Door een paar 
dagen planten 
en stenen te 
sjouwen en ’s 
avonds samen te 

eten deel je alles met elkaar. Dat is waar het 
om draait." 
De woongroep is een organisch geheel en kan 
dus in de loop van de tijd van samenstelling 
veranderen. "We hebben momenteel ge-
sprekken met iemand die interesse heeft om 
hier te komen wonen. Ook zouden we het 
begrijpen als het voor iemand niet meer goed 
voelt om hier te blijven. 
Hier wonen is echter niet geheel vrijblijvend 
natuurlijk. We hopen hier samen een mooie 
'miniwereld' te kunnen maken, van waaruit 
we onze omgeving kunnen inspireren. Daarbij 
denken we aan het organiseren van vegetari-
sche en biologische aanschuifmaaltijden en 
gaan we verder met de tai-chi lessen en ande-
re activiteiten. 
We willen iedereen laten meegenieten van 
deze plek en van wat de aarde ons geeft." 
Het Land van één is te volgen op 
Facebook:  

https://www.facebook.com/LANDVANEE
N/?fref=ts  
 

 

Enkele komende activiteiten… 
Klik op de mini-poster voor de A-4 poster… 

 
 

 

https://www.facebook.com/LANDVANEEN/?fref=ts
https://www.facebook.com/LANDVANEEN/?fref=ts
http://www.project7-blad.nl/2016.06.30%20WINSUM%20-%20EEN%20ZILTE%20MIDDAG.pdf
http://www.project7-blad.nl/2016.07.03%20BERGEN-NH%20-%20Anneke%20Bleeker-Wilde%20wandeling.pdf
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Langste dag salade... 
 

 
 
De langste dag, maar... je kunt dergelijke sala-
des voorlopig blijven presenteren. 
Een willekeurige krop sla kun je als basis ne-
men. 
 
Daar gingen perziken in partjes overheen en 
de frambozen kwamen uit eigen tuin. 

http://www.project7-blad.nl/2016.07.26-27%20MONSCHAU%20-%20Anneke%20Bleeker-Wild%20arrangement.pdf
http://www.project7-blad.nl/2016.08.07%20STROE-NH%20-%20Anneke%20Bleeker-Wilde%20zilte%20wandeling.pdf
http://www.project7-blad.nl/2016.07.07%20RIJS%20-%20Anneke%20Bleeker-Wilde%20wandeling.pdf
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Als eetbare bloemen: 
Oost-Indische kers, plus een paar bladeren  
duizendblad 
kleine toefjes vrouwenmantel 
bloempjes van het Sint-Janskruid 
bloempjes van de kamille 
 
Als dressing sprenkelden wij er hennepolie en 
balsamicoazijn overheen. 
Maar olie, azijn of andere sauzen presenteren 
wij apart want als je dat over de salade 

schenkt dan heeft dit al snel een invloed op de 
bloemen en dat is zonde. 
 
Op je bord is iets anders want na het toevoe-
gen ga je ook eten, daar zit minder tijd tussen 
dan wanneer je een salade opmaakt en op 
tafel zet; voor je dan daadwerkelijk hiervan 
gaat eten zit daar vaak nog even tijd tussen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colofon: 
 

 
Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
 
Medewerking van: 
Kitty de Bruin / Berbie Vleeshouwers / Tonny Jasper en Meggy Wetzels / Stefan Oudijk / Jochem Ha-
goort / Grietje de Jong-Taekema (Actief Media) 
 
Foto’s: 
Anneke Bleeker / Kitty de Bruin / Berbie Vleeshouwers / Tonny Jasper en Meggy Wetzels / Stefan 
Oudijk / Jochem Hagoort /Klaas Rozema (Actief Media) 
 
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 
 
Wie een bijdrage wil aanleveren voor de Nieuwsbrief kan deze sturen naar: 
Anneke@project7-blad.nl  

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

