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Positieve berichten…
daar bloeien we van
op…

meer van het gegeven dat dit alles ieders
gezondheid negatief beïnvloedt.

Het zijn roerige tijden… we zeggen dit al langer, maar de laatste tijd hoor je deze uitspraak
zeer veelvuldig om je heen
gonzen.
Steeds meer mensen zien dit en
spreken het nu ook uit… dat we jaren en jaren zijn bedonderd door de
overheid, door de farmacie, door alles en iedereen die geld, macht en persoonlijke belangen belangrijker vinden
dan het algemeen welbevinden van de medemens.
Je kunt je daar kwaad om maken; sterker
nog: enkele jaren geleden was ik ook witheet toen ik steeds meer in alle feiten, fabels en leugens verzeild raakte via – in eerste instantie het waarschuwen omtrent
vaccins, het willen duidelijk maken dat je
toch echt eerst meer informatie moet vergaren voor je klakkeloos maar aanneemt
dat men het zo goed met ons voor heeft.
Inmiddels is er al zoveel bekend dat ik mij
verbaas dat er nog steeds mensen zijn die
geloof hechten aan dat wat de NOS, de tv
in het algemeen en de kranten ons willen
doen geloven.
Niets is wat het moet lijken en kijk naar
links dan zie je rechts niets.
In mijn mailbox komen ook met grote regelmaat nog steeds vragen over vaccins,
over andere onderwerpen die we aangehaald hebben en merk je dat er nog steeds
heel veel mensen zoekende zijn. Daarnaast zijn er ook grote groepen die zich alles laten welgevallen en zeggen: ‘Het zal
mijn tijd wel uitdienen…’ Oftewel: laat
maar, ik leef mijn leven en het is zoals het
is.
Toch…
Toch is er ook een zeer grote verandering
gaande. Steeds meer mensen balen van al
die ellendeberichten, balen van het feit
dat we voorgelogen worden en balen nog

En daarom…
Daarom promoten wij dat het fijn is dat er
zoveel gaande is binnen ons concept ‘Project 7-blad’.
Er is nog steeds een informerende tak met
de locaties waar op maandelijkse basis lezingen op de agenda staan.
Informerende lezingen, soms onthullende
lezingen en ook lezingen die positief bijdragen om direct binnen de eigen gezinssituatie bepaalde zaken te veranderen omdat dit een gunstige invloed heeft op ieders gezondheid.
Terug naar de basis is hot…
Terug naar vroeger is ook terug naar de basis en dan komen we bij onze activiteiten
van de studiegroepen, de wandelingen
langs eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden en
bloemen en alle andere gezellige onderwerpen die langskomen tijdens deze – met
name - middagen.
Laagdrempelig en betaalbaar, daar win
je meer mee…
Gezellige, eenvoudige onderwerpen, daar
scoren we mee. Niets hoogdravends, gewoon zaken aanslingeren die onze voorouders zo normaal vonden.
Dat verzorgen wij ook tijdens de middagen
met de studiegroepen.
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Hoe leuk is het bijvoorbeeld om zelf zuurkool te maken?
Heel leuk!

al heel veel verschillende zaken horen benoemen waar zij blij mee zijn door de studiegroepen.

Dat kan ik inmiddels beamen. Als ik dit
niet had geleerd van Berbie Vleeshouwers
op een middag tijdens de bijeenkomst in
Nederweert (die ongeveer eens in de twee
maanden worden gehouden) had ik dit niet
verder verspreid binnen de groep in Exmorra en in Alkmaar.
En dan stonden wij thuis echt niet zelf
zuurkool te maken en had ik niet deze ervaring opgedaan, de ervaring dat je trots
bent op je zelfgemaakte producten.
Zo gemakkelijk om te doen, maar leuk, gezellig als je dit samen met een groep onderneemt en ongelooflijk waardevol.

Per september draaien er vier groepen in
Friesland, drie in Limburg, twee in NoordHolland en een in Zuid-Holland.
Patty van nieuwe locatie Westknollendam
in Noord-Holland laat van zich horen in
deze nieuwsbrief.
Deze groep gaat ook op een zondagmiddag
draaien, evenals de groep in Alkmaar maar
dan op een ander moment in de maand en
Westknollendam draait eens in de twee
maanden.
Dat doen alle groepen behalve Alkmaar en
Surhuizum (Fr.).
Deze twee groepen draaien maandelijks
en ook met succes.
Als iemand gastvrouw of gastheer wil zijn
met een nieuwe op te bouwen groep dan
is het enige wat wij vragen: minimaal zes
middagen per jaar op een vaste middag die
door de persoon in kwestie zelf wordt gekozen.
Elke middag in de week kan hiervoor ingezet worden, dus vrijheid, blijheid.
Nederweert en Montfort draaien op zaterdagen. Heerlen op vrijdag.
Alkmaar en Westknollendam op zondagen.
Delft/Den Hoorn op woensdag.
Exmorra en Surhuizum op woensdag en
Tijnje en Rijs op donderdag.
Allemaal eigen keuzes.
De groepen groeien gestaag, zelf bespeur
ik in Friesland een steeds groter wordende
belangstelling.
Voor de groep van Exmorra zijn er in korte
tijd heel veel mailadressen toegevoegd
aan het bestand voor de nieuwsbrief die
speciaal voor deze groepen wordt verzonden.
Deze nieuwsbrief kan nu door iedereen
met belangstelling opgevraagd worden.
Tot op heden was dit eigenlijk een beetje
de ‘privé-mail’ voor de studiegroepen.
Daardoor kwam er geen bekendheid naar
buiten, maar sinds de studiegroepen mogen groeien zien we hier ook een enorme
groei.
Stiekemweg haken ook de heren aan; in
verhouding nog niet in groten getale, maar
toch… er is belangstelling.

Stuur mij een fantastisch recept per mail
en ik parkeer het in een mapje. Dat zou ik
ook gedaan hebben als Berbie mij dit recept had gemaild, ik weet het zeker.
En… dan had het er nu nog ingestaan, dat
weet ik ook zeker. Dat is geen onwil maar
heel gewoon de praktijk.
Druk, je moet er tijd voor maken en voor
je het weet is er weer een jaar voorbij.
Maar… wij hebben zelf al menige pot zuurkool gemaakt en dit alles is voortgekomen
uit het feit dat ik vanuit Nederweert thuis-

kwam met een pot zuurkool in wording.
Dit is de kracht van deze middagen.
Dit is zomaar even een voorbeeldje van
mij met zuurkool maar ik heb van anderen
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Dit onderdeel onder ons concept is enorm
groeiend en dat maakt blij.
Het maakt de deelnemers blij en ons ook,
gewoon eenvoudige informatie samen delen en daar thuis de nodige lol aan beleven, dat is wat belangrijk is.
Want…
Door de eenvoudige oude kennis te delen
begrijpt men veel sneller dat gif uit den
boze is, dat we vaccins beter kunnen vermijden, dat we qua warmtebronnen terug
moeten naar de oude methodes en dat al
die nieuwigheden per saldo over het algemeen alleen maar schadelijk zijn.
Dit is heerlijk om waar te nemen.
Normale, redelijke tarieven…
Daarom presenteren we alles onder normale, redelijke tarieven.
Voor niets gaat de zon op, voor niets kan
niemand het volhouden, maar… er is ook
nog zoiets als het ene uiterste en het andere.
Als iets ‘hot’ is dan is het al snel een
‘hype’ en hypes kosten geld. Dus wat zien
we gebeuren?
Wildplukwandelingen tegen absurde prijzen.
De natuur is van ons allemaal; oude kennis
moeten we delen en wie willen we bereiken?
Richten we ons alleen op personen die
flink in de slappe was zitten, of zijn we ook
geïnteresseerd in de medemens die zijn of
haar ontslag heeft gehad; de medemens in
benarde financiële situaties en daardoor
noodgedwongen slechte maaltijden nuttigt?
Door de huidige economie, door de
(r)overheid die de gemiddelde burger alleen maar lijkt te plunderen met de vele
belastingen, door de torenhoge kosten;
door… zo kunnen we nog wel even doorgaan, vallen heel veel mensen tussen de
wal en het schip.
Gaan we van wildpluk gelegenheden nu
leuke arrangementjes maken waar een
prijskaartje aanhangt dat vrijwel niemand
kan opbrengen, en dan zeker niet degenen
die juist uit een ongezond dal een andere
weg in moeten slaan, dan kunnen we het
voorlopig wel schudden met de algemene
gezondheid van onze landgenoten.

Wildplukken is niet alleen voor de “happy
few” omdat dit nu door enkelen wordt
verheven tot ‘hip en trendy’, neen, het is
juist bedoeld voor iedereen!
Dus…
Daarom leuke middagen tegen zeer betaalbare tarieven via ‘Project7-blad’.
In deze nieuwsbrief kun je het één en ander hierover vinden en dit, in combinatie
met de studiegroepen, kan zorgen voor
een snelle stroom van goede informatie
door het hele land in plaats van een aantal
die met het glas wijn in de hand staan te
genieten van een hartig taartje van zevenblad ;-)
Nu is er niets mis mee om dit met een glas
wijn erbij te nuttigen want eerlijk gezegd
vinden wij dat ook niet onaangenaam,
maar om even de sfeer weer te geven van
‘wildplukarrangementjes’.
Het basisbedrag van deelname aan onze
studiegroepen is altijd 10 euro, overal dezelfde vaste prijs.
Dit is inclusief koffie of thee.
Als één van de deelnemers een onderwerp
bij de kop pakt waar geen materiaal bij
nodig is blijft het bij de 10 euro.
Gaat de groep iets maken om mee naar
huis te nemen, of wordt er gezamenlijk gekokkereld dan zal het totale bedrag van
die kosten omgeslagen worden over het
aantal deelnemers.
Nu is dit niet zwart/wit want als er bijvoorbeeld een verzorgend product gemaakt wordt en de persoon die dit verzorgt heeft berekend dat bij het aantal
deelnemers dat zich heeft opgegeven dit
op 3 euro per persoon komt, blijft dat zo,
ook als er ‘opeens’ enkele personen extra
komen.
We gaan niet kinderachtig doen maar het
zijn ook geen workshops waar de persoon
die een invulling verzorgt aan verdient, zoals in de regel wel de bedoeling is bij speciaal bedachte arrangementen waar belangstellenden op af komen.
Deze middagen hebben een andere insteek, namelijk kennis delen en dit weer
zelf thuis toepassen en anderen inspireren
in de eigen omgeving.
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Een andere middag kan de persoon die
iets heeft verzorgd zich zelf weer voeden
met een onderwerp dat door iemand anders gepresenteerd wordt.
Waar we elkaar ook niets voor betalen zijn
de lekkernijen bij aanvang bij de koffie of
thee en eventueel als afsluiting van de
middag (denk aan een kop soep of andere
gerechtjes).
Als iedereen een keer iets presenteert gaat dit om de beurt en houden we het spontaan.
Daar houden we ook geen lijsten
van bij, het is een kwestie van zelf
hierop inspelen.
Moet je over een bepaalde kennis
beschikken om bij deze groepen
mee te draaien?
Nee!
Iedereen die zegt… ‘Ik weet niets van planten, van natuurlijke producten, van goed
tuinieren of welk ander onderwerp dan
ook, WELKOM!
In de praktijk weet men vaak meer dan
men zelf denkt en we verwachten niet dat
iedereen een keer een middag gaat invullen.
Als er in verhouding binnen een groep
maar voldoende ontstaat dan loopt het
verder vanzelf en ondertussen haken er
steeds nieuwe personen aan.

In de praktijk
heeft
zich dat al bewezen in Exmorra en Nederweert. Deze
beide locaties draaien aankomend najaar

drie jaar en
groeien beiden
op dit moment
explosief.
Sterker nog: Exmorra-groep heeft voor 7
september voor de eerste keer een stop op
de aanmeldingen omdat we eenmalig een
keer elders de dag doorbrengen.
Er komen nu echt even meer dan 20 personen.
Meestal draaien we met 12 tot 16 personen
op deze middagen.
Deze keer komen er zelfs zes personen uit
Limburg; dat gebeurt toch niet als het niet
leuk, leerzaam en gezellig is.
En dan te bedenken dat de lijst van personen die op welke manier dan ook verbonden zijn aan deze groep nog veel groter is,
als iedereen komt
met belangstelling
en iedereen die al
een aantal keren is
geweest dan denk
ik dat we zeker 40
zo niet meer personen mogen verwelkomen.
Het is leuker
als
deze
groepen
klein blijven
voor de onderlinge contacten,
de
vriendschappen die ontstaan
en daarom is het zo belangrijk dat er in
één provincie meer groepen draaien.
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Dan krijg je een natuurlijke verdeling.
Overigens, sommige personen komen standaard bij meer groepen, dat zien we ook
en dat is geweldig om te ervaren.
Deze middagen kosten dus altijd minimaal
10 euro en naar gelang wat er verder op de
agenda staat komt daar een bedrag bij van
een paar euro tot maximaal een tientje,
maar bij dat laatste bedrag ga je dan ook
naar huis na een volledige maaltijd als er
samen gekokkereld is.
Iedereen betaalt altijd, ook de persoon die
iets presenteert betaalt het tientje basisbedrag, dit is het meest eerlijk; een andere keer kan hij of zij weer ‘achterover
leunen’ en luisteren naar iemand anders.
De wandelingen…
In Rijs (Gaasterland) kunnen wij een arrangement neerzetten dat we niet op locatie
elders kunnen aanbieden.

de auto rijden en dan eigenlijk alleen omdat we de boeken meenemen, Wiesje Pit
van restaurant ‘Eigen Wies’ dit arrangement graag met ons compleet maakt en laten we eerlijk zijn, het is leuk voor een
restaurant als er overal vandaan mensen
komen en hen op andere momenten ook
weten te vinden.
Dus samen presenteren we onze passie om
zoveel mogelijk personen te triggeren, blij
te maken en een fijne middag te bezorgen.
Wie de aanbieding koopt van ‘Creatief tuinieren’ krijgt helemaal een superaanbieding en mag ook nog heel veel anderen
mee laten delen voor datzelfde bedrag tijdens de vier datums die daar speciaal voor
zijn bedoeld… lees in deze nieuwsbrief.
Al kom je met een hele groep op één van
deze middagen en heb jij alleen de presentatie aangeschaft.
Leuker kunnen wij het niet maken, maar
ik verbaas mij over de tendens dat het zogenaamde ‘wildplukken’ op hoog niveau
gepresenteerd moet worden en dus als elitair over gaat komen terwijl de groente
voor onze voeten groeit.
Je moet het ‘even weten’… en daar zijn
wij nu voor.
Wie interesse heeft om informatie te krijgen over hoe hij of zij een studiegroep
thuis kan laten ontstaan, kan ons mailen.
De e-mailadressen staan onderaan deze
nieuwsbrief.
Natuurlijk in deze nieuwsbrief weer een
vaste bijdrage van Kitty de Bruin en Jochem Hagoort.

Men betaalt 15 euro voor
een middag, inclusief de wandeling met
uitleg over de planten en andere zaken die
‘voorbij’ komen in het verlengde van eetbare planten. Men krijgt een boekje met
een winkelwaarde van € 9,95 en koffie of
thee naar keuze met een groot stuk huisgemaakte appeltaart met slagroom.
Waar krijg je dat?
Toch kunnen wij dit verzorgen omdat…
Onze insteek is dat we zoveel mogelijk
mensen willen inspireren over dit onderwerp, wij letterlijk bijna ‘om de hoek’ wonen en dus maar een heel klein stukje met

Jochem is een beginnend ‘medewerker’
binnen ons concept, in die zin, via onze
agenda presenteert Jochem wandelingen
en gaat op uitnodiging op 27 augustus wandelen in ’s-Graveland waar Janneke
Monshouwer die zaterdag op hem wacht.
Informatie ook in deze nieuwsbrief.
Eerder mocht ik daar wandelen op uitnodiging van Janneke en we zijn verheugd nu
Jochem op deze prachtige locatie een
fijne middag te mogen bezorgen samen
met alle belangstellenden.
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Heel veel leesplezier!
Anneke
Gaasterland, 5 augustus 2016

Terugblik na vijf keer

‘Eten wat de pot
schaft’
Ongeveer een keer per
maand en meestal 8 mensen per keer en steeds bij
ons thuis aan een grote
lange tafel.
Met onszelf er bij komen
we op 10 mensen, en soms
11 met onze zoon (16) en dan is de ruimte
eigenlijk vol.
Dat bevalt goed, die keuze.
De inloop is vanaf 18.00 uur en we beginnen met eten om 18.30 uur. Koffie, thee,

kruidenwater en water zijn tevoren klaar
gezet.
We kiezen ervoor geen alcohol te schenken. We drinken zelf wel eens een biertje

of een glaasje wijn; voor deze avonden
vinden wij alcoholvrij gepast.
Kort tevoren stellen we samen het menu
op.
We kiezen bewust voor steeds alles vegetarisch, omdat we dat èn gemakkelijker
vinden èn het past ook wel bij ons.
We zijn zelf flexi-vegetariër.
Steeds komt er een onderdeel wilde
groenten/kruiden en bloemen in voor en
een vast onderdeel is iets met zeewier.
De rest is biologisch en komt uit de natuurvoedingswinkel waar Maria werkt.
De mensen die zich hebben aangemeld
krijgen enkele dagen tevoren nog een herinnerings-mail en het menu verklappen we
dan nog niet.
Dit ligt wel uitgeprint op tafel op de avond
zelf.
Sommigen mensen kennen elkaar, anderen
weer niet. Tot nu toe kwam bijna iedereen
uit ons eigen netwerk. We willen het graag
“breder” maken, dus staan we elke keer
ook op de site van project7-blad.nl.

Enkele onderdelen van het menu maken
we al een dag tevoren, om zo de werkdruk
op de dag zelf te verminderen.
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Het verbaasde ons dat misosoep bij vele
mensen onbekend was. De reacties over
het eten waren heel positief en meerdere
mensen wilden wel elke keer komen, maar
dan hebben anderen minder kans.
We passen een soort rouleersysteem toe.
Degenen die nog niet geweest zijn krijgen
als eerste de datum via de mail te zien en
hebben zo dus een voorrang als ze binnen
4 dagen reageren.
We hebben zelf een adressenlijst van 40
mensen opgebouwd. Die hebben aangegeven interesse te hebben.
Als ‘specialiteit’ hebben wij het systeem
dat bij het begin van elke ‘gang’ Maria
m.b.v. een klankschaal om stilte vraagt,
zodat we dat onderdeel beginnen met één
tot drie minuten in stilte te eten.
Voor sommigen is dat even wennen, maar
de reacties zijn aan het eind overwegend
positief. Na die korte stilte wordt er weer
veel gepraat.
Soms zijn de gesprekken centraal, en soms
in kleine groepjes. Er worden serieuze
thema’s ingebracht en ook wordt er heerlijk gelachen om komische situaties of opmerkingen.
Er komen mensen die al lang met natuurvoeding bezig zijn, anderen heel soms en
weer anderen (nog) niet. Tot nu toe gaat
dat prima.

Voor ons is het best veel werk vooraf en na
afloop. Het past bij ons om op deze manier
de biologische landbouw en de visie dicht
bij de natuur te steunen. We doen het
graag en genieten er ook van.
Maria en Wim

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 verkregen kennis geleidt
tot het behalen van
goede cijfers bij het
herkennen en determineren van planten
en bomen.
Vooral door het leren
herkennen en determineren, ben ik een stap verder gekomen
in mijn planten- en bomenkennis. Door de
eigenschappen en toepassingen van de
planten op te zoeken heb ik meer kennis
kunnen vergaren.
Ik kreeg meer en meer kennis, waardoor ik
mijn skills uit ben gaan breiden met het
bereiden van maaltijden zoals Melganzevoetsoep.
Deze kennis wil ik graag met anderen delen, dat doe ik door te gaan wandelen met
een groep mensen. Samen kijken we naar
de verschillende planten die we tegenkomen en ik vertel graag over hoe je ze kan
herkennen als je deze planten op een andere plek tegenkomt. Ook vertel ik welke
toepassingen verschillende planten hebben in de keuken bijvoorbeeld.
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 op
27 augustus. Tot dan!
Als u zich wilt opgeven kunt u een mail sturen naar: jochemhaagwinde@gmail.com
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Bij mijn wildplukwandelingen gaat het
hoofdzakelijk over wilde eetbare planten
en de toepassingen 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, reptielen, amfibieën en vogels.
Het wordt één groot avontuur.

Wildplukgroentesoep
Als student heb je het vaak niet zo breed
en moet je oplossingen zoeken. Voor het
avondeten had ik vorige week maandag
niet veel in huis. Slechts een paar aardappels, uien, knoflook en bouillonblokjes.
Dat was niet veel en moest ik dus buiten
op zoek gaan naar eetbare wilde planten
voor in een soep.

Alleen waar vind je deze plant?
Dat is erg simpel. De plant is op plekken te
vinden waar net de grond is omgewoeld.
Denk daarbij aan een werkterrein of een
zandberg die op de hoek van de straat is
gelegd.
De Melganzenvoet is namelijk een pionierssoort onder de planten. Dat betekent
dat deze plant plekken koloniseert waar
nog geen planten voorkomen.
Als je ze tegenkomt staat het meestal vol
met deze soort.
De melganzenvoet is te herkennen aan zijn
ruitvormige bladeren, bolletjes als aren.
De aren zijn de bloemen van deze plant.
Deze plant kan wel 1,5 meter hoog worden.
De bladeren zijn de enige delen van deze
plant die eetbaar zijn en goed smaken.
Deze bladeren kun je gebruiken in wilde
plantensoep. Andere plantensoorten die je
kunt gebruiken om deze soep te maken
zijn: brandnetels en harig knopkruid.

Ik heb het recept opgeschreven en wil dat
met jullie delen:
Ingrediënten
voor wilde groentesoep voor 4 personen:
Ik had gelezen dat Melganzenvoet een
wilde vorm is van de hedendaagse spinazie. In het Engels heet het ook ‘Wild
Spinach’. Er zit meer ijzer en eiwit in dan
in de spinazie die in de supermarkt te koop
is. Deze wilde spinaziesoort kun je prima
gebruiken in de soep.

250 gram melganzenvoet
3 tot 5 aardappels
1 ui
3 tenen knoflook
2 blokjes groentebouillon
1 liter water
zout en peper
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Bereidingswijze:
Snipper de ui en de knoflook, snijd de
aardappels in blokjes.
Kook de bouillonblokjes in 1 liter water
terwijl je snijdt.
Fruit de ui en de knoflook even en doe
deze in het kokende water.
Daarna doe je de aardappelblokjes en melganzenvoet-blaadjes erbij en laat het voor
20 minuten zachtjes verder koken.
Af en toe moeten de aardappels worden
gecheckt of ze zacht zijn. Wanneer ze
zacht zijn is het klaar om met een staafmixer alles te mixen.
Voeg naar eigen smaak zout en peper toe.
Ook kun je het eten met stokbrood met
zelf gemaakte kruidenboter.

Ik weet niet meer hoe duur het was. Ik heb
het gekocht bij de EkoPlaza.
Je kunt het bij de onlinedrogist kopen voor
€ 2,95 zie ik.
Bij Arkopharma kun je meer gegevens vinden over wat er verder inzit.
Vriendelijke groet,
Ria van der Gragt
Bijsluiter van Aspiplant wilgenbast extract
10 capsules Arkopharma:

Arkocaps Aspiplant
Kruidenpreparaat

Dan is deze wildpluksoep helemaal een koningsmaal!

Aspiplant is een natuurlijk vrij verkrijgbaar zelfzorg product dat gemaakt wordt
uit de wilgenbast.
De wilgenbast is rijk aan salicine, een stof
die is afgeleid van salicylzuur.

Aspiplant

Samenstelling:
Elke capsule van 270 mg wilgenbastextract
is gestandaardiseerd op 40 mg salicine.

Als vervolg op een gesprek kreeg
Anneke onderstaande mail toegezonden.
Vervolgens hebben we op internet
gezocht naar de bijsluiter van
deze natuurlijke pijnstiller.
Hallo Anneke,
Ik zou jou nog de gegevens over de natuurlijke pijnstiller doorgeven.
Het middel heet
Aspiplant en wordt
uitgegeven door
Arkopharma.
Het is gemaakt van
wilgenbast extract.
In een doosje zitten 10 capsules. Wij vinden dat het goed werkt.
Ik gebruik vrijwel nooit een pijnstiller,
maar had laatst kiespijn en vond het toen
wel prettig dat ik iets had en het hielp
goed.

Ingrediënten:
Droogextract van wilgenbast (salix purpurea, salix daphnoides en salix fagrilis),
cellulose (270 mg per capsule), rijk aan salicine - calciumfosfaat.
Antiklontermiddel: talk, plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.
Capsulewand van plantaardige oorsprong:
hydroxypropylmethylcellulose.
Natuurlijke kleurstoffen: titaandioxide en
ijzeroxide.
Gemiddelde voedingsanalyse:
Energetische waarde
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten

Per 100 gram
100 kcal/423 kJ
0,9 gram
18,6 gram
2,4 gram

Per 3 caps
2 kcal/9 kJ
19 mg
389 mg
51 mg

Noot: Dit is de meest natuurlijke pijnstiller
die wij tot nu toe kennen.
Houd je aan de voorgeschreven inname per
dag!
Er zitten wat stofjes in (zie bijsluiter) waar
je voorzichtig mee moet zijn.
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Canard, Viking
en overige huisdieren
zoals kippen?
Het huis dat we in 2002 kochten was een
coup de cœur1. Toen ik binnenkwam met
de makelaar had ik direct het idee dat ik
hier op mijn plaats was. We hadden drie
dagen daarvoor bij een notaris een ander
huis gekocht, vlak bij Oloron, maar in
Frankrijk kan je binnen één week zonder
opgaaf van reden van een koopcontract af.
(Dat is dacht ik nu verlengd naar twee weken)…

Wat te doen ?
Eerst maar eens in een plaatsje gaan kijken wat de faciliteiten zijn. We vonden in
Orthez (op 7 minuten afstand) een treinstation, een ziekenhuis, een postkantoor
en wat voor ons het belangrijkste is: een
leuke markt waar we biologische groenten
en kaas, gegrilde boerenkippen, oesters,
potten ganzen- en eenden-paté en entrecotes van de Chalosse koeien aantroffen.
Dat vonden we zeer bijzonder, want in
2001 zijn we op een speurtocht naar de
plek waar de mensen het oudste worden in
Frankrijk in de Gers terecht gekomen, vanwege - zo vertelde het verhaal – het feit
dat de inwoners veel ganzen-en eendenvet
eten. Bovendien lazen we een artikel over
de beste entrecote in Frankrijk in Montfort
en Chalosse, wat tegen de Gers aan ligt.
Omdat wij biologisch eten gingen we op
zoek naar boerderijen met biologische
eenden of ganzen. Die waren er niet, want
meestal worden deze dieren gekweekt
voor de beroemde foie gras (ganzenleverpaté) en in een bepaalde periode met een
trechter gedwongen gevoerd om de lever
te vergroten.
Deze techniek werd reeds in 2500 BC in
Egypte toegepast .
Dit is tegenstrijdig aan het biologische en
zeker het biodynamische principe.

1

Gedwongen voeren van ganzen
Het kweken van eenden en ganzen is òf natuurlijk, kleinschalig en vaak een familiebedrijf, òf groot en industrieel.
Op zoek naar een biologische boerderij
kwamen we bij een Duits echtpaar terecht, dat ons voor het ontbijt uitnodigden
met verse eitjes van hun kippen.
Zij wisten een leuk adres waar je ook eend
of gans kon eten. Het was even zoeken
maar we vonden de boerderij.
Er was geen restaurant en ze deden alleen
catering voor bruiloften en partijen en ze
produceerden tamme eenden, waar van
confit de canard gemaakt werd. (Dit is gekonfijte eend die zeer langzaam in het eigen vet op lage temperatuur gesmoord
wordt, met toevoeging van wat peper en
zout. Meestal wordt dat ingeblikt; er zijn
in het zuidwesten van Frankrijk nog bedrijfjes, waar je de eigen productie kan laten inblikken.)
We konden in de woonkamer eten, de tafel
werd gedekt, het menu was confit de canard met frites. Op onze vraag of er we
ook groente konden eten, was het antwoord, nee die hebben we niet. Maar jullie
hebben toch wel een groentetuin met sla
en tomaten? Kortom we aten een heerlijke
confit de canard met sla en tomaten.
De dochter van een jaar of tien vertelde
ons dat ze gek op katten was en dat er een
katje die ochtend uit het nest op zolder in
een boom was gevallen en of we het wilde
zien, want ze mocht het niet houden van
haar ouders.
“Ja,” riep ik meteen, waarop Piet zei: “Als
je hem maar niet meeneemt.”
Kortom: na mijn pleidooi om weer een kat
te nemen vond hij dat ik de kat wel mee
kon nemen, als de naam dan maar Canard
(Eend) was.
Via Montfort en Chalosse (30 km van Orthez) waar we de beroemde biefstuk van

Aankoop recht uit het hart
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de de Chalosse koeien aten, gingen we
weer terug naar huis in België, met Canard.
Dus woont Canard nu bij ons, door toeval
op ongeveer 40 km waar we hem in 2001
aantroffen van het droomhuis dat we
kochten in 2002.

Canard in 2016
Om even terug te komen op ons bezoek
aan de markt in Orthez in 2002: we kochten een gegrilde kip, wat oesters die gratis
voor je worden geopend, wat fruit en wat
tomaten en gingen terug naar het huis om
in de tuin te picknicken met onze hond Ollie, een Belgische bouvier die we op reis
hadden meegenomen (Canard logeerde bij
mijn moeder).
En toen besloten we definitief om dit huis
te kopen en het andere huis af te zeggen.
Na het afscheid van Ollie in 2004 namen
we een Franse herder, een Beauceron die
we Viking noemden.

Na de tweede wereldoorlog is het in verval
is geraakt. Ik sprak enige tijd geleden een
vrouw die als kind hier in 1946 één jaar gewoond heeft, zonder leidingwater en elektriciteit. Het is later als paardenstal gebruikt, er hebben koeien en schapen in het
huis gewoond en in de ‘mare’ waren eenden.
Het bleek echter te groot en te bewerkelijk om het als vakantiehuis te houden. Dus
besloten we om ons huurhuis in België op
te zeggen en ons in Frankrijk te vestigen.
En op een boerderij horen natuurlijk kippen; het rustieke ras poules de Casgogne
(Casgogne is een onderdeel van de Gers)
hoort hier echt.
In een vorige column waren er al foto’s
van onze kippen en helaas heeft nu meneer de Vos toegeslagen.
De vos probeerde de haan die nu Kuuk heet
op klaarlichte dag vlakbij het huis te vangen, maar Piet en Viking verhinderden dat.
Omdat hij alleen overbleef trok hij heel
erg op het huis aan en raakte zo aan ons,
Canard en Viking gewend, dat hij veel tijd
met hen doorbracht.

‘Huis’haan Kuuk en Viking, nu bijna 12
jaar oud
Toen onze hond een hondje was:
Viking, ongeveer 8 weken; hij kon door
het kattenluik. Canard op de achtergrond
Het huis, ‘Maison Larressat’ is een oude
boerderij, gebouwd in 1826, met vroeger
kleine boerderijtjes eromheen.

Nu hebben we weer drie dames voor hem,
die afstammelingen zijn van onze vorige
kippen en we leren we hem af of binnen
te komen. De dames slapen af en toe al in
zijn boom, hoewel ze af en toe ook een
appelboom als slaapplaats hebben, vlakbij
het hoederhok. Daar zet ik eten en drinken
voor ze neer, in de hoop dat ze daar ook
de eieren gaan leggen.
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Bijen eten ook pruimen!

Onze huisdieren samen 2016
Omdat we sinds we hier wonen onze eetgewoonte drastisch gewijzigd hebben en
flexitariërs zijn met als basis groente,
wilde planten, kruiden en eieren , aangevuld met vis (voornamelijk makreel) en
wild uit de streek, missen we de eieren van
onze kippen vooral voor het maken van
deze clafoutis, die afhankelijk van het seizoen kleine wilde pruimen, grote blauwe
pruimen, frambozen of bramen bevat (of
een mengsel daarvan).

Pruimen en bijen

Overigens vinden onze bijen (15 korven,
die door Laurent, een buurman, bijgehouden worden) de pruimen ook heerlijk.
Zodra ze rijp op de grond vallen springen
ze open, het moment dat de bijen ook van
deze heerlijke vruchten genieten, net als
Viking die ze als ze laag hangen van de bomen eet, maar ook af en toe een duik
neemt in mijn emmer als ik ze aan het
plukken ben.
Hij eet ook bramen van de struiken.

Recept gebaseerd op de
‘Clafoutis di lamponi e more’
uit het kookboek:

Antonio Carlucci Goes Wild
Ongeveer 800 gram fruit
8 middelgrote eieren
150 gram ongeraffineerde rietsuiker
(originele recept geeft 300 g. aan)
150 gram bloem
200 gram boter
½ theelepel bakpoeder
(natriumbicarbonaat)
Soms doe ik er wat extra palmbloesem-suiker op na het afbakken van de taart, als
we gasten hebben.

15 bijenkorven

Ook kunnen we veel eieren kwijt in dit recept - een ideale taart om mee te nemen
voor een picknick of als we bij vrienden
gaan eten à l’auberge Espagnole, dat wil
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zeggen dat iedereen een liefst zelfgemaakt gerecht mee neemt.

Ontdooid diepvries bladerdeeg is ook
goed.
4 eieren schuimig kloppen,
een stuk zachte geitenkaas toevoegen,
wat zout en peper en eventueel wat crème
fraîche.
Groenten en kruiden:
Afhankelijk van het seizoen, maar sowieso
wat ui snipperen en twee minuten zachtjes bakken en even apart houden.
Ik bak alles in kokosvet.
Dan de wat hardere bladen zoals kool of
eeuwig moes, brandneteltoppen, snijbiet
ook twee minuten bakken en bij de uien
voegen.
De kruiden ook weer apart bakken; de
laatste taart bestond uit een mengsel van:

http://www.antonio-carluccio.com/Clafutis_do_Lamponi_e_More

Hartige potager taart:
Het originele recept ben ik kwijt, maar
naargelang de kruiden die ik vind zijn de
ingrediënten iedere keer anders:

Salieblaadjes, peterselie, basilicum, venkelblad, melisse, wilde munt, bieslook,
absint, tijm en wat zachte druivenbladeren.
Kortom: het is meer het op gevoel toevoegen van wilde en gecultiveerde kruiden,
idem voor de bladeren etc.
Alle zacht-gebakken ingrediënten toevoegen aan het eiermengsel.
Ale je het erg luxe wilt maken kan nog een
handje pijnboompitten, al dan niet geroosterd, toegevoegd worden.
Het bladerdeeg met bakpapier aan de onderkant in de taartvorm doen, eiermengsel
toevoegen en ongeveer 20-30 minuten op
180 graden in een voorverwarmde oven
bakken
Kan warm en koud gegeten worden; voor
de decoratie gebruik ik eetbare bloemen,
zie de uitgebreide info van Anneke.
Ik gebruikte voor deze taart de bloemen
van een meerjarige prei (perennial) en de
bloem van de venkel.

Bodem:
Genoeg bladerdeeg voor een taartvorm. Ik
koop dat in Frankrijk, waarbij er heel veel
merken te koop zijn die dat al in een ronde
vorm verkopen.

Kitty de Bruin
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Water met
sinaasappel en...

Water met dunne plakjes sinaasappel, een
takje druivenblaadjes en bloeiende venkel.
Uiteraard is de sinaasappel biologisch, dus
goed gewassen en met schil en al verwerkt.
Het druivenblad en de venkel kwamen uit
eigen tuin.

Even kort over mij…
Even kort voorstellen:
Patty, initiatiefneemster van de
Studiegroep Westknollendam
Mijn interesse in
wilde
kruiden,
planten en bomen
had ik al als kind.
Ik kon eindeloos
zwerven door de
natuur, en nu nog
steeds.
Mijn achtergrond ligt in de natuurvoeding
en de horeca; ik heb 15 jaar als kok gewerkt voor o.a. Greenpeace en in ons
voormalig eigen restaurant en cateringbedrijf. Ik ben zeer geïnteresseerd in voeding, vooral orthomoleculaire voeding.
Fytotherapie bracht mij bij eten uit de natuur. Ik vond en bedacht dat als je een
klacht had van het een of ander, dat er dan
waarschijnlijk in je eigen omgeving een
medicijn zou groeien. Deze vraag houdt
mij nog steeds bezig.

Al een heel aantal jaren maak ik van wild
geplukte kruiden, kruidenmengsels en
kruidenolie. Ook bedenk ik hoe ik eetbare
wilde planten in de dagelijkse voeding kan
verwerken.
Ook ben ik op zoek naar oude recepten,
ook recepten voor huismiddeltjes zoals
wasmiddel, shampoo en crème e.d.
De laatste tijd heb ik
mij op het gebruik van
wilde inheemse ‘rook’
kruiden gestort, geen
kruiden om op te roken
maar om gezondheid
reden, ritueel, of om
te reinigen, kruiden
verbranden.
Meer o.a. over dit vind
je op:
www.casanatura.nl
We hebben nu drie data gepland voor de
bijeenkomst van de studiegroep in Westknollendam. Deze zijn: zondag 25 september, zondag 16 oktober en zondag 13 november 2016.

Een mooi resultaat in
een smalle karaf...
Water met een smaakje...
Helemaal hip en trendy maar o zo
gemakkelijk uitvoerbaar.

Maak in je hand een klein bosje en doe dit
in zijn geheel in de karaf.
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Op deze wijze kun je een smalle karaf gemakkelijk vullen zonder de kruiden erin te
'proppen'.

Omspoelen met heet water en hij is klaar
voor een volgend gebruik.

Donderdagmiddag
4 augustus een supergezellige middag beleefd...
Het 'boeketje' bestond vandaag uit; dropplant, munt, citroenkruid en wilde marjolein (oregano).
Nog een tip... begin met de langste steel
en kijk eerst of deze wel in zijn geheel in
de karaf past.
De onderste bladeren verwijderen en
eventueel beschadigde en lelijke blaadjes
ook.

Donderdagmiddag gingen we om
14.00 uur met een groep belangstellenden van start bij restaurant
'Eigen Wies' in Rijs.

Deze combinatie maakten wij op een middag en de karaf ging steeds in de koelkast.
De dag erna konden we het water nog opdrinken en daarna ging het groen in de
compostbak en wasten we de karaf goed
af.

Er stond een middag op het programma om
langs eetbare wilde groenten, kruiden en
bloemen te 'wandelen' en zoals altijd tijdens deze middagen vertel ik dan van alles
en nog wat.
Nadat alle deelnemers aanwezig waren begonnen we met het inleidende praatje in
de tuin voor het restaurant.
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Daarna gingen we op stap richting de kruidenwei.
Ditmaal liepen er ook
twee kinderen mee
van 5 en 6 jaar en
zij hebben zich
meer dan voor-

Ditmaal is het bos erbij in geschoten; de kruidenwei leverde
al
genoeg bekijks
en
stof tot gesprek.
Wiesje Pit
verwelkomde
ons
met
heerlijke
koffie of
thee en de
inmiddels overbekende
maakte appelgebak.

beeldig gedragen.
De volwassenen
luisterden naar alles
wat ik vertelde en de jonge
dame en kleine man vermaakten zich opperbest, stelden vragen, kwamen zelf met
leuke opmerkingen en plukten bloemen.

huisge-

Dit arrangement herhalen we op
18 augustus; voor 15 euro krijg je
een wandeling, een boekje over
eetbare planten en koffie of thee
met appelgebak.
Leuker kunnen we het niet maken 
Opgeven:
Anneke@project7-blad.nl

Met elkaar hebben we het heel gezellig gehad en er was veel te bekijken en bespreken.
Toen het kwart over vier was besloten we
weer richting het startpunt te lopen.
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Dit jaar zal Project 7-blad op uitnodiging van Dieuwke Wijn aanwezig zijn
tijdens ‘Nazomeren in Niedorp’.
‘Nazomeren’ is een initiatief van Dieuwke
Wijn (Dieuwke is een kweker van liefhebbersplanten in Winkel) en Anneke Molenaar.
In eerste instantie
stelden liefhebbers
van tuinieren hun
mooie tuinen open
voor bezoekers.
Het begint kleinschalig:
twintig
deelnemers, verdeeld over drie dorpen in
de gemeente Niedorp doen aan dit initiatief mee.
Het eerste jaar
trekt het evenement dan al duizenden bezoekers.
In 1998 wordt de
“Stichting Nazomeren in Niedorp” opgericht. In dat jaar
wordt het aantal
deelnemers en dorpen al flink uitgebreid.
Gedurende de jaren
1999 en 2000 komen er steeds meer
deelnemers
in
meerdere dorpen
van de gemeente
Niedorp bij. Het
aanbod is zeer gevarieerd door de afwisseling van tuinen, kunstenaars, cultuur
en muziek.
In 1999 verschijnt voor de eerste keer een
heuse Nazomer-krant. In deze krant staan
alle deelnemers afzonderlijk beschreven
en ook bevat de krant een route en een
plattegrond van de gemeente. Op deze

plattegrond is gemakkelijk te zien
waar de vele deelnemers te vinden zijn.
De krant is gratis
voor alle bezoekers
en wordt door Rodi
Media verzorgd en
verspreid in een
groot gebied van de
Kop van Noord-Holland.
Vanaf 2001 leveren
ook de basisscholen
een bijdrage aan het
Nazomeren in Niedorp in de vorm van
vogelverschrikkers, bloemen, vlinders etc.
In 2010 wordt besloten dat de scholen niet
meer zullen meedoen omdat het evenement in de vakantie valt en het voor de
scholen lastig is te organiseren.
In 2011 wordt het Nazomeren voor de vijftiende keer op rij georganiseerd in de negen kernen van de gemeente Niedorp.
Ruim 130 deelnemers zijn dan verspreid
over ongeveer 80 locaties.
Vanaf 2012 wordt de gemeente Niedorp
onderdeel van de grotere gemeente Hollands Kroon. Het evenement heeft inmiddels een gevestigde naam en dat is de reden dat ook de zestiende editie gewoon
verdergaat onder de bekende naam “Nazomeren in
Niedorp”.
In 2013 is
een
record aantal deelnemers te
bewonderen op een record aantal van bijna 100 locaties. In 2014 stabiliseert het aantal deelnemers en locaties.
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In 2016 viert Nazomeren in Niedorp
haar 20e verjaardag.

Een link naar de website ‘Nazomeren in
Niedorp’:

Nazomeren in Niedorp LEEFT!

http://www.nazomereninniedorp.nl/pg6475-7-56017/pagina/nw_informatie_algemeen.html

Toen wij nog in Nieuwe Niedorp woonden,
nam Anneke ook deel aan dit evenement.
Zij was toen actief met ‘De Wingerd Huisen tuindecoraties’. Ze verzorgde toen cursussen en workshops
in
een
prachtige WestFriese stolpboerderij. Liefhebbers
konden kiezen uit
een groot aanbod
van werkstukken
dat men onder
deskundige begeleiding kon maken. Daarnaast had ze een winkel met
leuke hebbedingetjes.
Tijdens het ‘Nazomeren’ was het een
drukte van belang. Reuze gezellig!
Project 7-blad
zal zich dit
jaar op de
locatie van
Dieuwke
Wijn presenteren.
Ook nu is
Anneke bezig met de
natuur.
Zij informeert
iedereen die dit
maar wil horen over eetbare ‘wilde’ planten, kruiden, bloemen en bomen.
Dit gebeurt in de vorm van lezingen met
een PowerPoint presentatie maar ook verzorgt zij wandelingen waarin diverse voorbeelden aan de orde komen en zij start
studiegroepen, die de oude kennis van
onze voorouders, die door de voedings- en
farmaceutische industrie onder het vloerkleed zijn geveegd, weer in praktijk brengen.
Ze deelt recepten en geeft informatie over
allerlei onderwerpen die hiermee te maken hebben.

Link naar Project 7-blad:
http://www.project7-blad.nl/

Je bent van harte welkom in de ’voormalige’ gemeente Niedorp op zaterdag 20
en zondag 21 augustus aanstaande.

Speciale aanbieding
‘Creatief tuinieren’…
Na eerst met groot succes `Wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen… te hebben gelanceerd, konden wij afgelopen
week iedereen van dienst zijn met de link
om ‘Creatief tuinieren’ te downloaden.

Met plezier hebben wij eraan gewerkt om
alles in orde te krijgen en via deze weg aan
te bieden, gesteund door de grote aantallen leuke mailtjes na de eerste presentatie.
Sterker nog: ik kreeg een mailtje van iemand die mij vertelde nog een bedragje
extra over te maken, ruim meer dan de
aanschafprijs, omdat hij van mening was
dat dit het waard was.
Kijk… alleen van deze gedachte werden
wij al blij, dan blijkt dat je niet voor niets
vele uren hebt geïnvesteerd in datgene
wat je levert.
De eerste presentatie bestaat uit vier delen foto’s met recepten van heel veel
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planten die je kunt tegenkomen in en rond
het bos, in en rond de weilanden, in de
bermen, kortom: gewoon om ons heen. De
ene plant zal wel in jouw omgeving
groeien en de andere niet maar het overgrote deel vinden we overal in heel Nederland, in België en Duitsland.
De daslook komt incidenteel voor, maar is
wel behandeld want in sommige gebieden
struikel je er bijna over in het voorjaar.
Om een voorbeeld te noemen van een
plant die nu net niet overal voorkomt,
maar dan nog kun je deze in de tuin planten.
De reacties zijn werkelijk lovend en honderden personen hebben we mogen voorzien tot nu toe met deze informatie.
Naast de vier delen met heel veel foto’s
zijn er twee delen tekst die je kunt printen
en in een map stoppen. Teksten over de
planten, de recepten uitgewerkt en heel
veel algemene belangrijke onderwerpen
zoals de goede vetten, etc.

Dan nu ‘Creatief tuinieren’…
Dit project heeft ongeveer 16 maanden in
beslag genomen.
Hiermee ben ikzelf eind maart 2015 serieus gestart toen we na onze verhuizing het
gras wat op dat moment ‘onze tuin’ was
wilden veranderen in een tuin.

Dit was een prachtige gelegenheid allemaal verschillende technieken uit te voeren dus we kochten drie vierkantemeterbakken, gingen aan de slag met drie verschillende grondmengsels in deze bakken,
we kochten stapels terracottapotten en
aten die zomer heel veel groente van eigen teelt.
De tuin ontstond onder onze handen maar
aangepast aan het project waar ik heel actief mee aan de slag ging tussen alle andere bedrijven, hindernissen, leuke activiteiten en de rest door.

Regelmatig stonden er ook bloemen op tafel, binnen en in onze buitenkeuken, ook
weer uit eigen tuin en op verschillende
manieren gepresenteerd om ideetjes door
te geven.

Tips hoe je kruiden voor thee kunt presenteren, kortom de ene vierkantemeterbak
was eerst een theetuintje en toen daar
voldoende foto’s van waren gingen die
planten de tuin in en werd het courgette
bak.
En zo rommelden we maar door totdat we
heel veel verschillende facetten hadden
belicht.
Tegen Frank zei ik op gezette tijd… ‘ik heb
een idee’… wie mij langer kent schiet nu
in de lach, ja ik weet het, dit soort uitspraken kan bizarre gevolgen hebben maar in
het afgelopen jaar in de tuin bleef het aardig binnen de perken om in tuinspreektaal
te blijven.
Zo maakte Frank voor mij stellingen van
bollenbakken, een tafeltje met stenen als
blad, oude stoelen moesten plantenstoelen worden dus zaag, hamer en boor moesten erbij komen en samen gingen we aan
de slag.
Een insectenhotel, ook leuk om te presenteren maar dan wel zelfgemaakt. Een
wijnrek van Ikea waar een fles wijn met de
dop dicht toch in had liggen lekken moest
eraan geloven.
Een rek van blank hout met rode vlekken
daar ben ik in huis snel op uitgekeken maar
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in de tuin als insectenhotel doet dit rek
prima dienst.
Het rek schilderen zag ik niet als oplossing,
ik en schilderen is geen gelukkige combinatie.
Ben te precies en dan verpest ik juist wat
ik zo netjes wil maken. En om nu Frank ook
nog te vragen een wijnrek te schilderen ;) soms zijn er grenzen, zelfs in huize
Bleeker .

We laten in fases zien hoe we dit maakten.
Gezond vogelvoer, een leuk winters klusje
om te maken maar na een dag noeste arbeid kan een ‘patatje met’ heerlijk zijn en
waar smaakt dit beter dan zelf gemaakt
gewoon thuis heerlijk buiten?

We maakten terracotta torens en deze
werden beplant en in de presentatie laten
we exact zien hoe we dit aanpakten.
Kortom al deze informatie is uitvoerbaar
door jongeren en ‘ouderen’, leuk voor
scholen waar men de natuur dichtbij het
kind wil halen en voor iedereen die al langer denkt… gezien de huidige tijd, het gebruik van pesticiden, het feit dat we onze
eigen groente moeten telen, is dit een
prachtige kans om op eenvoudige wijze
snel resultaten te boeken.
Ook als je over een balkon beschikt en
geen enorme tuin hebt.
Overigens, wij wekken misschien de suggestie dat wij over een megatuin beschikken, maar dat is niet onze bedoeling en
ook helemaal niet waar.

Wat wel waar is dat we in no-time heel
veel verschillende resultaten hebben gepresenteerd en nu een jaar later alles hebben geïntegreerd in de tuin die nu naar ons
zin is maar altijd in beweging zal blijven.
Want toen het weer maart werd zijn we
anders aan de slag gegaan.
Een vierkantemeterbak mocht wijken,
twee van de drie was genoeg, deze vulden
we met aardbeiplanten wat we vorig najaar al hadden gedaan.
Het insectenhotel staat nu in de windsingel en we kijken er in die zin niet meer
naar om, we laten de insecten hun gang
gaan en het hoort nu bij onze tuin.
We gebruikten kruiken en andere decoratieve onderdelen die we anders in de
schuur lieten staan (ook zelf geplaatst de
schuur met overkapping en dit laatste noemen we onze ‘buitenkeuken’), maar je
kunt iets laten staan omdat je het gewoon
in huis hebt, het in vroegere jaren een
trendy iets was maar wat doe je er nu
mee?
Wel, wij hebben wel wat ideetjes gedeeld
in deze presentatie.
Hiermee kunnen we anderen wellicht weer
op eigen ideeën brengen met hun eigen
spullen in de schuur of op zolder.

De presentatie heeft een voorwoord, noem
het aanbeveling, van een directeur van
een basisschool.
Hiermee geven wij aan dat deze informatie voor iedereen een drive kan zijn om
zelf aan de slag te gaan.
Ook wijzen we de weg naar heel veel boeken voor wie een onderwerp nog uitgebreider wil lezen, uitvoeren.
Wij hebben in onze tuin heel veel invloeden van Permacultuur toegepast, we kunnen niet zeggen dat onze tuin 100% volgens
de regels van Permacultuur is neergezet,
we zijn op ons eigen gevoel aan de slag gegaan en hebben veel technieken verwerkt
in combinatie met eigen ideeën.
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Wij merken dat nu na anderhalf jaar het
erf hier enigszins in balans begint te komen.
Als je ergens gaat wonen en dus inbreekt
in de natuur dan ondervind je eerst weerstand van de omgeving, zoals van mieren
en andere diertjes je die liever niet in huis
ziet.
Wij ondervonden complete mierenplagen
vorige zomer, de meikevers vlogen als raketten in het rond in de avond en zo gebeurde er wel meer waar we nu hele andere ervaringen mee hebben.
Als je geen pesticiden gebruikt, meegaat
in de natuur met je denken, beplanten en
handelen dan accepteren de eerdere bewoners je sneller. Natuurlijk zijn er wel
mieren, die zijn overal, maar toch is alles
anders.
De dieren ‘werken nu mee’ in onze tuin en
zelfs een mol lieten wij gaan.
Waarom vechten tegen een mol? Elk dier is
een schakel in het grote geheel en zolang
het niet de spuigaten uitloopt en er al snel
niets meer van te zien is zeggen wij…
dankjewel meneer mol, je hebt geholpen
een stuk grond luchtiger te maken.

We eindigen de fotopresentatie met diverse ‘watertjes met een smaakje’ en een
behoorlijk aantal foto’s hoe onze tuin er in
juli 2016 uitziet.

Dit om te laten zien dat alles wat we afgelopen jaar hebben gedaan om tot deze
presentatie te komen 100% is opgenomen,
je in één jaar tijd een complete tuin kunt

presenteren, wat wij overigens voor de
derde keer hebben gedaan.
Tweemaal eerder ‘flikten’ we dit, de laatste keer in Bergen bij het laatste woonwinkelpand waar ik mijn bedrijf ‘De Wingerd huis- en tuindecoraties’ gevestigd
had.

Helaas kwam het er niet van omdat wij
daar stopten maar een bekend tuinblad in
die tijd wilde het jaar daarop komen om
een reportage te maken.
Als je ergens vertrekt gooien volgende eigenaren alles weer op de schop dus de tuin
was al snel niet meer ‘onze tuin’, dus ook
geen reportage in een blad.
Dus ja, wij hebben inmiddels in de loop der
jaren enige ervaring opgedaan en daarom
delen wij dat graag met een ieder die belangstelling heeft.

En… hoe leuk is het als je kinderen hebt
om trots de eigen geteelde radijsjes, tomaatjes, sla, raapsteeltjes, spinazie of andere heerlijkheden op het eigen bord te
presenteren?
Een bloemetje in een vaasje erbij en het
feestje is compleet.
Kost weinig, groots resultaat.
Dat is waar wij naar streven: om een ieder
met plezier naar de eigen oogsten te laten
kijken.
Deze presentatie kun je nu voor 10 euro
aanschaffen (normaal straks 15 en op Cd
17,50)
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Hoe?
Stuur mij een mailtje en je krijgt de informatie, hoe de 10 euro over te maken en
zodra dit staat bijgeschreven op de rekening dan krijg je van ons de link om alles
te downloaden.

Je krijgt naast de fotoserie, netjes uitgewerkt per hoofdstuk, een compleet boekwerk dat je kunt printen als je dat wilt. Je
kunt meteen aan de slag en wij zouden het
heel leuk vinden als we verslagjes en
foto’s gaan krijgen in de loop van de tijd
om samen anderen te inspireren via onze
nieuwsbrieven.
En wij?
Wij gaan aan de volgende serie beginnen.
Eetbare tuinplanten, want dat zijn er ook
heel veel. We overwegen zelfs deze in delen te gaan presenteren omdat het nog
meer planten zijn dan in de eerste versie.
We zijn zoet en van de straat, maar gezien
de vele mooie reacties kan ik niet wachten
om te starten .
Anneke Bleeker
Anneke@project7-blad.nl

Buiten de koelkast kun je dit een dag gebruiken, oftewel steeds aanvullen en wanneer je de kan in de koeling wegzet kan dit
in principe een dag langer.
Houdt wel de bladeren in de gaten op de
tweede dag, als deze beginnen te verkleuren kun je beter weer starten met verse
oogst.

De kan ook even afwassen en met heet water naspoelen.
Snel resultaat en altijd succes.

De aanbieding is geldig tot en met 15 augustus 2016 (10 euro ‘Creatief tuinieren’ downloaden)
De eerste presentatie, `Wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen…, kost 20
euro (downloaden) en op Cd 25 euro).

Water met basilicum
Eenvoudig, snel klaar en voor iedereen
toegankelijk want het enige wat je nodig
hebt is basilicum en water.
Koel, koud water en dit samen met basilicum even laten trekken.
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Wilde wandeling…
Op zondag 11 september 2016 wordt er
gewandeld op en in de omgeving van het
terrein van de Biologische Tuinderij De
Twee Linden in
Reek.
Reek ligt in de buurt
van Oss in NoordBrabant.
De wandeling wordt
georganiseerd door
Rob Dekkers en Esther van der Grient.

Aanvang van de wandeling: 14.00 uur;
verzamelen vanaf 13.30 uur.
Adres:
Biologisch Tuinbouwbedrijf
De Twee Linden
Schaijksestraat 17
5375 KC REEK
Website:
http://www.2linden.nl/
Deelname aan de wandeling bedraagt
€ 10,00
Aanmelden kan bij Rob Dekkers:
rob.dekkers.75@gmail.com

Eten wat de pot schaft
te Warns in Friesland…
Hennie de Kruijk
kennen wij al
enige jaren via locatie Exmorra.
Hennie is één van
de enthousiaste
deelneemsters van
de studiegroep in
Exmorra en draait
daar al mee vanaf
het eerste uur.
Kort geleden besloot Hennie dat het tijd
werd een ‘Eten wat de pot schaft’-locatie
te starten bij haar thuis vallend onder
‘Project7-blad’.
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De eerste keer zal plaatsvinden op woensdagavond 31 augustus en ik ben de eerste
die heeft geboekt ;-)
Want Hennie kan de lekkerste gerechten
fabriceren en alles puur en biologisch, net
zoals haar tuin, in de stijl van Permacultuur.
De aanwezigen kunnen dus altijd even in
de tuin gluren voor zij aan tafel gaan. Hennie wil graag kleinschalig deze avonden
presenteren omdat je dan de leukste gesprekken met elkaar kunt hebben aan tafel
tijdens het genieten van de diverse gangen.
Het ‘gebakje’ zoals het eruit ziet op de
foto is gemaakt van boekweitbeslag in
combinatie met bietjes en ik kan je vertellen dat dit meer dan lekker was en we dit
zeker t.z.t. met de groep in Exmorra gaan
maken.

Bij Hennie en andere locaties binnen ‘Eten
wat de pot schaft’! 
Interesse om ook locatie te worden als koken op gezonde wijze je passie is?
Mail mij voor de uitleg:
Anneke@project7-blad.nl
Anneke

Hennie verwelkomt je graag, opgeven is
verplicht en je loopt kans op een wachtlijst te komen als je niet snel reageert.
Zie verslag van locatie Borger elders in
deze nieuwsbrief, Wim en Maria hebben al
een lijst met geïnteresseerden die op voorhand niet altijd kunnen aanschuiven omdat de belangstelling groter is dan het aantal plaatsen op de bewuste avonden.
Hennie, ik verheug mij al op deze eerste
avond waar ik graag getuige van zal zijn,
dus in de volgende nieuwsbrief kunnen jullie een verslagje met foto’s van de gerechten verwachten.
Wie bij Hennie gaat eten krijgt na afloop
de recepten mee.
Ook dat nog, waar krijg je dat?
Een maaltijd in drie gangen inclusief de recepten voor € 17,50?

Wandelen langs
eetbare planten tegen
aantrekkelijk
aanbod…
Hoe?
Lees hieronder!
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We hebben vier datums op de agenda geplaatst, twee middagen in september en
twee in oktober.
Voor degenen die de nieuwe presentatie
‘Creatief tuinieren’ inmiddels hebben aangeschaft en voor degenen die dit vanaf nu
gaan doen geldt een zeer aantrekkelijk
aanbod:
Op 8 september, 21 september, 1 oktober
en op 9 oktober 2016 kun je meewandelen
voor een zeer speciale prijs: € 7,50. (alles
inclusief).

€ 7,50 een middag invullen.
Aanmelden om de presentatie aan te
schaffen: Anneke@project7-blad.nl
Je krijgt dan een link toegezonden om
deze via We Transfer te downloaden.
Daarna krijg je de mail over de wandelingen en kun je bij belangstelling een middag reserveren.

Wandelen klinkt over het algemeen iets
‘te’, want we staan heel veel stil bij alles
wat we tegenkomen en wat eetbaar is.
Deze middag sluiten we af bij Restaurant
‘Eigen Wies’ in Rijs, met één keer koffie of
thee naar keuze en door hen zelf gebakken
appeltaart.

Water met…

Wie de presentatie heeft aangeschaft
krijgt de informatie over deze middagen
en kan zich daarna per mail opgeven.
Je mag hiervoor ook familieleden, bekenden en anderen als introducee meenemen.
Vooraf wel even aanmelden. Graag ook
aangeven met hoeveel personen je komt
(in verband met de appeltaart).

Oost-Indische kers - munt - rozemarijn en
komkommer

Dit is wellicht een mooie gelegenheid om
met meerderen, denk aan vriendinnen,
zussen/schoonzussen, collega’s en andere
gezelschappen, samen eens een middag
uit te gaan.
De nieuwe presentatie kost tot 15 augustus
10 euro en als je wilt kun je daarna voor
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Heerlijk fris op een warme dag!

Zomerse salade...
Elke willekeurige soort sla kun je fijngesneden als basis nemen.
Wij sneden ook twee stengels lente-uitjes
fijn, de fijne ringetjes gingen door de sla
en er ging een dressing overheen voordat
de bloemen als laatste op de schaal 'gevleid' werden.

Een dressing presenteren wij bij voorkeur
apart naast de sla.
Zo voorkom je dat deze slap gaat worden
en dat de bloemen minder mooi op tafel
komen; als je dit verzorgt vlak voor het opdienen dan is er niets aan de hand.
De dressing bestond uit: Bulgaarse yoghurt
met een gekruid azijn mengsel en mosterd
met dille.

Rode begonia
Alles goed door elkaar roeren en over de
sla schenken. Zorg dat er wel blaadjes sla
voor het oog zichtbaar op de dressing komen.

Goudsbloem
Als eetbare bloemen plukten we uit de
tuin; rode begonia, teunisbloem, Oost-Indische kers, Chinese bieslook (witte
bloempjes los geplukt), goudsbloem
(bloemblaadjes los geplukt en twee tinten
gebruikt).
Je kunt fantastisch spelen met kleurtjes
zoals hier het rood van een paar bloemen
weer terugkomt in de ene geel getinte
Oost-Indische kers.
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Paardenbloemkoffie




Oost-Indische kers

Tomaatjes met...
Tomaatjes kun je in partjes presenteren
bij een maaltijd, gewoon als rauwkost,
niets mis mee.



Gebruik de wortels van de paardenbloem.
Het loof van de wortels afhalen en
deze vervolgens grondig schoonmaken.
De wortels in plakjes van ongeveer
0,5 cm dik snijden en een etmaal
op een bakplaat te drogen leggen.
Als de schijfjes volledig gedroogd
zijn alles in een pan zonder vet op
een laag vuur roosteren.
(Tip: met een klein beetje suiker
neem je het bitter uit de smaak van
paardenbloem weg en krijgt de
koffie een zoete noot.)
Laten afkoelen en de geroosterde
wortelen in een koffiemolen grof
malen en in een luchtdichte pot
koel en donker bewaren tot gebruik.

Op een keurig schoteltje en niemand zal
zeggen... wat doe je nu?
Maar...
Hoe leuk is het deze tomaatjes net even
wat extra's mee te geven zodat zij nog
mooier overkomen?

Bereiden van paardenbloemkoffie:

Bloemen en kleine blaadjes van Oost-Indische kers samen met de bloemblaadjes
van een goudsbloem geven een zomerse
look en bij elkaar smaakt het heerlijk.

Per kop koffie een volle theelepel (met
kop) van de gemalen koffie nemen en met
heet water aan de kook brengen de koffie
een minuut laten trekken alvorens door
een zeef te gieten.
Wie zijn koffie sterker wil kan de lengte
van het trekken van de koffie gewoon verlengen.
Michele van Maurik
Deelneemster studiegroep Project7-blad
Nederweert
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Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Wim Roeleveld / Jochem Hagoort / Ria van der Gragt / Kitty de Bruin / Patty / Frank Bleeker / Michele van Maurik
Foto’s:
Anneke Bleeker / Wim Roeleveld / Jochem Hagoort / Kitty de Bruin
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
Aanmelden voor de Nieuwsbrief: Project 7-blad Junior:
Anneke@project7-blad.nl
Interesse in een locatie voor ‘Eten wat de pot schaft’?
Anneke@project7-blad.nl
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