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September draait, tijd 
voor de nieuwsbrief van 
7-blad… 
De hoogste tijd voor de nieuwe 
nieuwsbrief van Project7-blad. 
We kunnen nog heerlijk genieten van 
zomerse dagen en de natuur doet 
daar aardig aan mee. 
 
Het is nog steeds genieten van de bloemen 
in de tuin, van de druiven die rijpen en on-
dertussen zie je dat het echt nazomer is 
aan de bladeren en bepaalde uitgebloeide 
gewassen. 
Elk seizoen heeft zijn bekoring, ik kan he-
lemaal blij worden van de eerste jonge 
scheuten na een winter, van de eerste 
blaadjes en bolbloemen. 
Dan het overgaan van de lente naar de zo-
mer en nu het opkomende najaar met zijn 
specifieke lichtinval, de warme tinten, de 
pompoenen en kalebassen waar ik een 
enorm zwak voor heb, elk jaar weer. 

  
Maar de kleurende bladeren, de padden-
stoelen die eerdaags in grotere getalen 
zullen verschijnen, voor mij is dat puur ge-
nieten en door de wandelingen langs eet-
bare planten weet ik dat heel veel perso-
nen met andere ogen kijken naar deze sei-
zoenswisselingen. 
 
Ik ben net een paar uurtjes terug uit Bra-
bant waar in Reek bij ‘Biologische Tuinde-
rij De Twee Linden’ een groep geïnteres-
seerden bijeen kwam op uitnodiging van 
Rob en Esther omdat zij graag meer wilde 
weten over wilde groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 

Rob en Esther volgen ons al enkele jaren 
en zo ontstaat er weleens een leuke af-
spraak. 
Deze middag was tevens de afsluiting om 
overal op locatie te wandelen waar men 
dat wenst, persoonlijk ga ik mij meer rich-
ten op deze omgeving, Gaasterland in 
Friesland, waardoor mijn dagen minder in 
het teken staan van een activiteit, ofte-
wel: het scheelt mij uren reistijd en extra 
tijd ter voorbereiding. 
Als je thuiskomt zit je ook niet direct ach-
ter je werk dat is blijven liggen, kortom 
tijd om het roer om te gooien. 
Daarmee is het niet ‘zwart/wit’, want er 
kan zich zomaar een situatie voordoen dat 
er wel een afspraak ontstaat maar dat zal 
dan zeer incidenteel gebeuren. 
Liever zie ik anderen op verschillende 
plekken in het land waar ik op terug kan 
vallen als er ergens behoefte is aan een 
paar uur wandelen, liever slenteren ge-
noemd, langs al het moois om ons heen 
wat eetbaar is. 
Jochem Hagoort is één van de personen die 
ik graag aanbeveel en als zich meer perso-
nen bij ons aansluiten die bij tijd en wijlen 
eens een groep(je) willen vertellen wat hij 
of zij weet over eetbare planten dan is het 
totale aanbod groter en ook spannender. 
Want een ieder doet een invulling van de 
middag op zijn of haar eigen manier en 
daardoor krijg je diversiteit wat ik alleen 
maar zal toejuichen. 
Jochem laat in deze nieuwsbrief ook weer 
van zich horen net als Kitty de Bruin, wo-
nend in zuidelijk Frankrijk. 
Kitty heeft wederom voor een prachtige 
bijdrage gezorgd waar velen vast weer met 
plezier naar gaan kijken in deze nieuws-
brief. 
 
Studiegroepen… 
Binnen onze studiegroepen zijn er in de af-
gelopen weken leuke middagen gepas-
seerd en zijn er enige veranderingen te 
vermelden. 
Studiegroep Exmorra en Nederweert 
draaien komend najaar drie jaar. Neder-
weert gaat in die zin stoppen, Petra heeft 
het stokje overgedragen aan Jeanne van 
Staij uit Arcen.  
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Petra en haar man Jo hebben samen an-
dere invullingen op hun paadje laten ont-
staan en zoals iedereen dat op gezette tij-
den moet doen heeft Petra nu ook andere 
keuzes gemaakt. 
Hiermee is zij niet van ons ‘toneel’ ver-
dwenen, o nee beslist niet want ze was 
aanwezig met nog vijf dames uit Limburg 
bij de Exmorragroep die ditmaal op 7 sep-
tember in Warns draaide bij Hennie thuis, 
één van de deelneemsters van deze groep. 
Donderdag 8 september wandelden de da-
mes uit Limburg allemaal met mij mee in 
Rijs, dus dat waren twee dagen voor de 
‘Limburgdelegatie’ in Friesland. 
We danken Petra voor haar inzet en gast-
vrijheid in de afgelopen jaren en zeker we-
ten dat wij elkaar nog steeds zullen ont-
moeten en wellicht in Limburg met z’n 
tweetjes een groep bezoeken. 
In elk geval zal ik 16 oktober op zondag in 
Arcen aanwezig zijn; deze groep gaat op 
zondagen draaien.  
Zojuist is bekend geworden dat de locatie 
Heerlen ook gaat verhuizen en wel naar 
Landgraaf. Daar wordt het stokje overge-
nomen door Yvonne Spierts. 
In Limburg spreken we nu over de Studie-
groepen Arcen, Montfort en Landgraaf. 
Montfort draait op zaterdagen en Land-
graaf op vrijdagen. 
 
In Alkmaar hebben we ook een eerste 
mooie middag beleefd en meer over deze 
middagen verderop in deze nieuwsbrief 
plus een blik vooruit wat er op het pro-
gramma staat. 
 
Creatief tuinieren en wandelen… 

 
We hebben een speciale aanbieding: wie 
de informatie rond ‘Creatief tuinieren’ 
eerder heeft besteld of dat in de komende 
tijd doet krijgt de gelegenheid om mee te 
wandelen tegen een zeer speciaal tarief in 
Rijs (Gaasterland).  

Daarover ook meer in deze editie. De 
eerstvolgende keer is op woensdag 21 sep-
tember. 

 
Daarna nog twee datums in oktober in de 
planning, een zaterdag- en een zondag-
middag. 
 
Er valt weer genoeg te vermelden dus ik 
wens je veel leesplezier en wellicht tot 
ziens ergens bij een groep of een wande-
ling hier in Gaasterland. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
11 september 2016 
 

 
 

Eten wat de pot schaft… 
Eten wat de pot schaft, oftewel alle-
maal genieten van eenzelfde maal-
tijd, bij gepassioneerde ‘koks’ aan 
huis. 
 

 
Wie koken als hobby heeft en het kan 
waarderen met anderen goede en gezel-
lige gesprekken te voeren en op gezette 
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tijden graag gasten ontvangt kan wellicht 
reageren op dit idee vallend onder Pro-
ject7-blad. 
Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je 
een maaltijd op de agenda plaatst, je be-
paalt zelf het menu, de enige voorwaarde 
die wij stellen is uiteraard dat de maaltijd 
verantwoord, biologisch en goed verzorgd 
moet zijn. 
Wil je niet meer dan vier, zes, acht of tien 
personen ontvangen? 
Welkom. 
Wil je koken voor grotere gezelschappen? 
Ook welkom. 
Met andere woorden: alles is goed. 
Belangrijk is dat men het gezellig heeft 
met elkaar en bewust geniet van dat wat 
op de borden verschijnt. 

Recent schoof ik aan bij 
Hennie in Warns. 
Warns ligt bij Laaxum, op 
de rand van het Gaaster-
land vlakbij het Roode 
Klif. 
De omgeving is een 
sprookje en Hennie is zeer 

gepassioneerd om leuke en verantwoorde 
hapjes, complete maaltijden en ander lek-
kers te maken. 
 
Op de bewuste woensdag eind augustus 
was het prachtig weer en we begonnen 
met het proeven van vijf verschillende 
drankjes nadat we kennis met elkaar had-
den gemaakt. 
Je schuift letterlijk met onbekenden bij 
iemand aan tafel en dat is heel gezellig, 
de gesprekken zijn geanimeerd van luchtig 
tot ook ernstige onderwerpen maar dit 
laatste komt meer omdat je als gelijkge-
stemden de bijzondere gebeurtenissen in 
de wereld even de revue laat passeren. 
Hennie presenteerde dus vijf verschillende 
drankjes en met een blinddoek voor moch-
ten we zeggen wat we dronken. 
Gewoon water, water met Keltische zee-
zout, water met appel, citroenschil en de 
uitgebloeide bloemen van venkel, druiven-
sap uit de natuurwinkel en water met gem-
ber en munt. 
Heel fascinerend hoe je toch niet alles 
herkent. 
Water en water met Keltisch zeezout was 
voor mij helder, beide waren gemakkelijk 

te herkennen, maar geblinddoekt alles 
herkennen is een ander verhaal. 
Dit leverde leuke reacties op en op deze 
wijze koos iedereen een drankje. 
Iedereen… we waren met een klein 
groepje, Hennie gaat niet 
verder dan acht personen 
om voor te koken. 
En dat is nu juist heel 
leuk, Borger en Urmond 
hebben ook een tafel vol 
en dat wil zeggen dat je 
met een groep zit waar je 
mee in gesprek kunt, als 
groep in gesprek, je krijgt 
geen afzonderlijke kleine 
groepjes en geroeze-
moes. Gelijkgestemden 
die elkaar ontmoeten, 
verhalen uit de omgeving 
delen, tjonge ik ben weer 
heel wat wijzer geworden aan andere ver-
halen in deze streek ;-) men heeft inte-
resse in de onderwerpen die wij delen en 
het levert weer nieuwe mailadressen op 
voor de diverse nieuwsbrieven. 
 

 
 
We kregen diverse heerlijke hapjes gepre-
senteerd, van een gezond ijsje van bevro-
ren aardbeien, bevroren banaan en appel-
diksap. 
Je moet wel een hele goede blender of 
keukenmachine hebben zodat de motor 
niet te heet wordt. 
Dit alles vermalen en mengen, eventueel 
met een beetje water toegevoegd maar 
dat moet een ieder zelf bepalen. 
Hennie presenteerde het ijsje in een leuk 
nostalgisch kopje waar één rozenblaadje 
op lag. 
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Fantastisch en zo kregen we diverse lek-
kernijen en het hoofdgerecht bestond uit 
een stoofpotje zonder vlees. 
 

 
 
Hennie dankjewel, het was heerlijk, waar-
devol en dit is wat we bedoelen, kleine 
groepjes die graag samenkomen. 
 

 
‘Eten wat de pot schaft’ staat apart op de 
website en wie interesse heeft om aan te 
schuiven in Warns, Borger of Urmond kan 
mailen om op de lijst van de gastvrouw of 
-heer te komen zodat je aan kunt schuiven 
als jij dat wenst als je er vlug bij bent met 
opgeven. 
 
Mailadressen: 
Warns (Friesland): 
hdekruijk@kpnplanet.nl  
Borger (Drenthe)  
roeleveld.wim@gmail.com  
Urmond (Limburg)   
info@gezondgestel.nl  
 
Interesse in hoe dit werkt om bij je thuis 
te starten? Anneke@project7-blad.nl  
 
Anneke 

 

Wat eten we vandaag? 
 
De vraag:  

“Qu’est ce qu’on mange ce soir?”  
was volgens één van onze vriendinnen het 
belangrijkste onderwerp dat tijdens het 
ontbijt besproken werd, toen ze in de 
buurt van Bordeaux bij de gegoede familie 
van haar  ex-man woonde. 
En nog steeds wordt er, als je rond acht 
uur uitgenodigd wordt voor een aperitief,  
een drankje aangeboden en daarna wordt 
er aangeschoven aan tafel, waarop allerlei 
heerlijke gerechten verschijnen.  
Of helemaal volgens de laatste mode: een 
apéro dînatoire, wat dus niet een borrel is 
met wat blokjes kaas en/of een bitterbal, 
maar met allerlei verschillende culinaire 
hapjes. Ook wordt de volgorde aangehou-
den van eerst de foie gras, dan vis en of 
vlees, dan kaas en natuurlijk het dessert. 
 
De eerste keer dat ik totaal de fout in ging 
was de uitnodiging van de notaris, waarvan 
ik in 1978 een huisje gekocht had in de 
Corrèze. Hij vroeg ons, om acht uur aan-
wezig te zijn voor een borrel.  
Om zeven uur thuis gewoon gegeten en om 
acht uur op de stoep bij de notaris. Wij 
waren de eersten; in Frankrijk is het niet 
gebruikelijk om op tijd te komen. Normaal 
begint alles minimaal een kwartier later.  
Behalve de notaris en zijn vrouw , kwamen 
ook zijn dochter met man, en twee andere 
stellen. Na een zoete witte wijn met een 
toastje eendenlever gingen we aan tafel, 
die feestelijk gedekt was.  
Behalve de wijn werd er omelet met can-
tharellen, een halve eend per persoon, 
een gigantisch kaasplateau en twee super 
taarten voorgeschoteld door de huishoud-
ster, die alles opdiende. 
Dat valt niet mee, als je net gegeten hebt. 
 
De tweede keer was bij onze buren, hier 
in de Béarn voor een aperitief, wat  bege-
leid werd met door de buurvrouw zelfge-
maakte hapjes inclusief kleine desserts, 
wel vijf opeenvolgden soorten. We waren 
niet voor half één ‘s nachts thuis. 
 
Waarom blijven die Franse vrouwen toch 
zo superslank ? 

mailto:hdekruijk@kpnplanet.nl
mailto:roeleveld.wim@gmail.com
mailto:info@gezondgestel.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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‘s Ochtends nemen de meesten hun tar-
tine, 1 of maximaal 2 boterhammen met 
een beetje jam en een kom koffie.  
 
Er wordt nog erg veel buiten de deur gege-
ten, vooral ‘s middags en zeker op het 
platteland, gaan veel mensen die een baan 
hebben eten in een restaurantje, dat voor 
tussen de 10 en 15 euro een drie gangen  
menu aanbiedt of een dagschotel van rond 
de acht euro.  
De dagschotel bestaat uit een stuk vis (in 
deze streek merlu, heek gevangen in de 
golf van Biscaje) of een stukje vlees, 
meestal van de blonde Aquitaine, een 
vleeskoe, die in kleine kuddes van onge-
veer 25 dieren hier in het landschap lopen.  

De dames nemen meestal òf een voorge-
recht òf een nagerecht. Het lekkere stok-
brood wordt niet vooraf met boter gege-
ten, maar tijdens het hoofdgerecht om de 
saus van het bord te deppen. 
‘s Avonds  eet men in deze streek erg licht, 
een kopje soep en een salade en wat kaas. 
 
In Parijs en andere grote steden worden 
tussen de middag steeds meer snelle hap-
pen, zoals burgers en kant en klare sand-
wiches gegeten. 
 
Jammer, want ik het juist erg charmant 
dat echt alles, inclusief postkantoor en an-
dere overheidsdiensten, tussen 12.OO en 
14.00 uur dicht zijn en dat zelfs winkels als 
je vijf voor twaalf denkt binnen te gaan 
snel op slot gaan, want lunch gaat voor de 

klanten. Ook de parkeertarieven zijn aan-
gepast: tussen twaalf en twee hoef je niet 
te betalen. 
 
Helaas blijven de grote supermarkten dan 
wel open, wat dan ten nadele komt van de 
kleine winkeliers.  
Bijna alle echte bakkers zijn verdwenen. 
In Orthez gelukkig is er nog tweemaal per 
week een markt met kleine producenten 
en een ruime keuze uit natuurlijke en bio-
producten, zoals de honing die drie kilo-
meter verderop gemaakt wordt en die wij 
zondags eten met onze boekweit pannen-
koekjes. 

 
 
Boekweit pannenkoeken volgens het re-
cept van Paul Bocuse: 
 

200 gr boekweitmeel 
50 gr (volkoren) tarwemeel 
30 gr boter, zachtjes gesmolten 
1 ei 
5 dl water, lauw  
een beetje zout 

 
Meng de twee soorten meel, het ei en een 
snufje zout in een kom. Langzaam de ge-
smolten boter toevoegen. Voeg het water 
toe, het beslag moet de substantie hebben 
van vloeibare room. Klop stevig (kan ook 
met een staafmixer).  
Laat het beslag onder een theedoek 2 à 3 
uur rusten. Voeg eventueel een scheutje 
bier toe voor de luchtigheid. 
Vet de pan in, het oorspronkelijke recept 
adviseert boter, maar ik gebruik kokosvet 
(biologisch) 

Blonde-Aquitaine naast onze boomgaard 
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Volgens Bocuse kan dit helemaal niet, 
want er horen hartige dingen op, maar wij 
gebruiken op zondag de lekkere honing van 

de markt, acacia of lindenbloesemhoning 
of in de boter gesauteerde hibiscusbloe-
men... mmm… 
 
Veel restaurants (80% in deze streek vol-
gens een recent onderzoek) gaan over op 
industrieel voorbereide maaltijden, ook 
nog eens (en een gruwel voor Anneke) ont-
dooid in een magnetron oven.  
Gelukkig komen er ook restaurants met 
verse, lokaal en bio geproduceerde pro-
ducten als tegenhanger. Voorbeeld is een 
pizzeria die de bodem maakt van biolo-
gisch meel, dat nog door een molenaar 
hier in de streek gemalen wordt. 
Slowfood heeft met name in Spanje een ‘0 
km label’ op de markt gebracht. Onlangs 
ben ik met ons Convivium in Noord Spanje 
polshoogte gaan nemen en vertel daar 
graag de volgende keer over. 
 
Zelf zijn we in het gelukkige bezit van een 
tuin, wel een voorwaarde lijkt me voor 0 
km en geef graag nog even de stijl eten die 
we nu volgen, wat zo lekker is dat we zel-
den naar restaurants gaan.  
Ons voornemen om een smoothie te nemen 
als ontbijt is totaal overboord gegooid 
want we hebben dit jaar zoveel fruit dat 
we daar dan mee beginnen.  
Bijvoorbeeld onze perziken, waarvan we 7 
bomen hebben verdeeld over vroeg, mid-
den en laat producerende vruchten.  

Nu begin september hebben we nog twee 
bomen in productie. Erg trots waren we op 
het lokale ras Rousanne de Monein, die na 
drie jaar weinig, maar wel prachtige 
vruchten gaf eind juli. 
 

 
 

Kortom we gaan uit van wat er in het wild 
en in onze tuin voorradig is en dat is zo 
lekker, dat we haast niet meer buiten de 
deur kunnen eten, omdat dat tegenvalt en 
dat we ‘s ochtends niet weten wat we die 
dag eten, omdat we gewoon de tuin inlo-
pen en zien wat er rijp is. 
 
Dit jaar hebben we weer veel wilde poste-
lein (pourpier) gegeten, en we eten het 
vooral fijngesneden, dan even twee minu-
ten in de wok met wat olijfolie zoals bij dit 
stuk heek, met wat gesauteerde hibiscus 
bloemen in wat boter. 

 
Deze hibiscusbloemen doen het vooral 
goed op salades zoals de bieten carpaccio. 
Rauwe bieten heel dun op een mandoline 
snijden.  
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Op een mooi bord schikken. Een vinai-
grette maken van olijfolie en basilicum-
azijn; wat zout en peper toevoegen.  

Garneren met alleen de blaadjes van de 
hibiscus, wat komkommerbloemetjes, 
rauwe witte ui en wat gesneden basilicum 
blad. 
 
Eet smakelijk. 
 
Kitty de Bruin,  
vanuit een erg droog en warm Frankrijk 
 

 
 
 

Brandnetels,  
een super groente… 

Brandnetels bevatten heel veel vi-
tamines en mineralen; als het 
moet kunnen we overleven op 
brandnetels en water. 
 

 
Met brandnetels kun je veel gerechten ver-
volmaken; je kunt de brandnetel in de 
hoofdrol plaatsen, vers of gedroogd, en 
vanaf het prille voorjaar tot aan de vorst 
kunnen we altijd wel ergens jonge brand-
neteltoppen scoren. 
Wanneer we volwassen planten gebruiken 
dan oogsten we de bovenste vier tot zes 
bladeren. 
Voor de komende periode een heerlijke 
smoothie waarmee je eindeloos kunt vari-
eren, want de genoemde mango kun je 
vervangen door zoveel andere mogelijkhe-
den. 
 

Brandnetel smoothie 
We beginnen met een algemene opmer-
king over smoothies:  
Een smoothie is heel gezond, maar reali-
seer je goed hoeveel ingrediënten er in 
gaan. 
Daarom de tip: leg alle ingrediënten die je 
van plan bent te verwerken eerst bij el-
kaar op het aanrecht. Stel jezelf de vraag 
of je alles wat daar ligt ook rauw op kunt 
eten. Zo niet, leg het teveel dan apart. 
Het is reuze gemakkelijk om tien appels in 
een blender te doen, of een kilo spinazie, 
maar dit is voor ons te veel! Je kunt geen 
tien appels opeten! Doe ze dan ook niet in 
de blender. 

Bietencarpaccio 

Hierbij een Variatie met rauwe courgettes (Longue de 
Nice) 
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Het is bovendien beter om één of twee gla-
zen smoothie te maken dan een kan vol. 
Hoe langer de smoothie staat, hoe meer de 
voedingswaarde afneemt. 
Brandnetels kunnen met heel veel fruit-
soorten worden gecombineerd. 
 

Hier werd gebruikt voor vier perso-
nen: 
− 1 mango 
− 3 appels 
− 4 brandneteltoppen 
− water 
 

Werkwijze: 
De mango werd geschild, de appels werden 
van het klokhuis ontdaan, maar de partjes 
gingen met schil en al in de blender. Van 
de brandneteltoppen werd alleen het blad 
gebruikt. 
Tijdens het blenden werd water toege-
voegd. 
 

 
 
Tip:  
Gebruik een blender van goede kwaliteit 
met een sterke motor. De motor mag na-
melijk tijdens het blenden niet warm wor-
den. De warmte (hitte) van een kwalitatief 
mindere motor wordt doorgegeven aan de 
smoothie, wat ten koste gaat van de kwa-
liteit. 
 

Nog een tip:  
Als je een slok van deze smoothie genomen 
hebt, kauw daar dan op. Rauwe planten-
delen zijn, ondanks dat zij geblend zijn, 
wat lastiger te verwerken. 
Door het kauwen geven je hersenen een 
seintje aan je maag, waardoor deze alvast 
begint met de aanmaak van maagsappen. 

Bovendien begint het verteringsproces al 
in de mond, door de vermenging met 
speeksel, waarin enzymen hun werk doen. 
 
Meer recepten met de brandnetel vind je in het 
boek:  
Help, er groeit superfood in mijn tuin – Drie 
‘wilde’ groenten die oma al kende  
Uitgeverij Succesboeken.nl,  
ISBN 9789079872787 

 

 
 

Even voorstellen:  
Yvonne Spierts  

Studiegroep Landgraaf 
 
Hallo, 
 
Ik ben Yvonne Spierts. 
Ik ben moeder van twee kinderen en ben 

inmiddels oma van drie kleinkinderen en  
de vierde is op komst. 
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Als boerendochter ben ik altijd betrok-
ken geweest met gezonde voeding en de 
natuur. 
 
Ik heb verschillende opleidingen gedaan 
hieromtrent. 
Zoals: Voeding, Gezondheid en Levens-
wijze (VGL-voedingsconsulente) en Her-
boriste aan de Europese Academie, St. 
Maartenscollege Maastricht. Ik heb een 
cursus Permacultuur gevolgd aan het 
CNME in Maastricht. 
Verder heb ik de Gezond-verstand-avon-
den gevolgd en 7-Blad-bijeenkom-sten 
vaker bijgewoond. 
Aan deze laatste wil ik nu zelf deelnemen 
door mij als gastvrouw aan te bieden. 
Zo wil ik de kennis van gezonde voeding 
en kruiden met anderen delen. 
 
Yvonne Spierts 
Noord-Ooststraat 15 
6372 HA Landgraaf 
 
Tel: 06-3731047 
 
E-mail : yvonnespierts@hotmail.com  
 

 
 

Nieuwe studiegroepen… 
 

Westknollendam… 

 
Zondagmiddag 25 september start de mo-
gelijkheid in Westknollendam een groep te 
vormen. 
Patty Vegt, de gastvrouw en initiatief-
neemster zich bij ons aan te sluiten is geen 
onbekende binnen het wereldje van eet-
bare gewassen en aanverwante activitei-
ten. 
Patty organiseert veel en via de studie-
groep middagen kun je hier ook kennis 
mee maken. 

Deze eerste middag gaan we samen kijken 
wat eetbaar is in het waterrijke gebied 
waar Patty woont en als tweede onderdeel 
maken we een ‘smudge bundel’ van mate-
riaal uit de wilde bloementuin van Patty. 
 
Aanmelden bij Patty: info@casanatura.nl  
Welkom vanaf 13.00 uur, we starten om 
13.30 uur. 
Patty Vegt 
Hannieschaftstraat 21  
1525 PA Westknollendam (Zaanstand). 
Deze middag kost 10 euro, alleen het ba-
sisbedrag. 
 

Delft… 

 
Woensdagmiddag 28 september krijgt 
Delft en omgeving dezelfde mogelijkheid, 
ook hier kan een groep ontstaan en het net 
zo gezellig hebben als wij al enige jaren in 
o.a. Exmorra beleven. 
Marion Vreugdenhil, ook geen onbekende 
voor mij en gepassioneerd om mooie on-
derwerpen te delen op het gebied van tui-
nieren, eetbare planten en van alles wat 
daarbij komt kijken. 
Marion ontvangt iedereen graag op het 
tuincomplex waar zij haar tuin heeft. 
Deze eerste middag zal Anneke haar pre-
sentatie ‘Creatief tuinieren’ laten zien 
met diverse eenvoudige handreikingen om 
thuis op gemakkelijke wijze groenten te 
kunnen kweken. 
Juist de eenvoudige methodes zijn voor ie-
dereen toegankelijk, zelfs als je alleen 
over een balkon beschikt. 
Ook kinderen kunnen hierbij betrokken 
worden dus dat wat je deze middag hebt 
gezien kun je weer overbrengen op hen. 
De presentatie in nog uitgebreidere vorm 
kun je indien gewenst deze middag aan-
schaffen zodat je thuis alles terug kunt kij-
ken, lezen en er echt mee aan de slag 
kunt. 
 

mailto:yvonnespierts@hotmail.com
mailto:info@casanatura.nl
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Aanmelden bij Marion:  
marionvreugdenhil@gmail.com 
 
Welkom vanaf 13.00 uur, we starten om 
13.30 uur. 
Marion Vreugdenhil 
Tuincomplex Vijvertuinen  
Kerkpolderweg  3 
2625 EB Delft 
Deze middag kost 10 euro, alleen het ba-
sisbedrag 
 

Rijs (Gaasterland)… 

 
In Friesland hadden we op een gegeven 
moment vijf plaatsen op de agenda staan 
op verschillende dagen waar groepen kon-
den ontstaan. 
Soms loopt dat anders en kan de initiatief-
nemer de gedane belofte niet waarmaken 
door diverse omstandigheden zoals ge-
zondheid, andere invulling van de eigen 
dagelijkse bezigheden, oftewel: het ge-
beurt vaker dat we te maken hebben met 
enthousiaste starters, wij dit vermelden in 
de nieuwsbrief en op de site maar uitein-
delijk de gegevens weer moeten verwijde-
ren. 
Dat is het leven… zeggen we dan maar 
weer, niet leuk maar realiteit. 
Toch zijn er twee plaatsen in Friesland, in-
middels meer dan bekend Exmorra, deze 
locatie heeft zich al bijna drie jaar bewe-
zen en draait dus gewoon door. 
Daarnaast ga ik in Rijs (Gaasterland) bij 
Wiesje Pit van restaurant ‘Eigen Wies’ ook 
een groep starten. 
Deze gelegenheid zal op donderdagmidda-
gen plaatsvinden, Exmorra op woensdagen 
en Rijs op donderdagen. Beiden draaien 
zesmaal per jaar. 
Meer locaties zijn van harte welkom, dus 
we laten ons verrassen als er nieuwe ini-
tiatieven komen want Friesland is groot 
genoeg om op diverse plaatsen kleinscha-
lig dit soort groepen te laten draaien. 

Rijs 13 oktober… 
Deze middag gaan we na de koffie of thee 
en een kennismakingsrondje naar de krui-
denweide, letterlijk om de hoek bij Eigen 
Wies. 
Mocht het weer niet meewerken dan gaan 
we de presentatie ‘Creatief tuinieren’ be-
kijken zoals eerder vermeld bij nieuwe lo-
catie Delft.  
In de tweede helft van deze middag krijgt 
iedereen een glazen potje en de keuze uit 
diverse gedroogde ingrediënten om een 
theemengsel te maken. 
Het deksel kleden we netjes aan, het idee 
is dusdanig aandacht te schenken aan de 
afwerking alsof het een cadeautje is. 
De onkosten zijn  3 euro en wie twee post-
jes wil vullen betaald 5 euro voor beiden. 
Het basisbedrag voor deze middag is 10 
euro, inclusief koffie of thee en als afslui-
ting een kop soep. 
Totaal kost het dus 13 of 15 euro, wat men 
kiest, 1 of 2 potjes thee vullen. 
 

Rijs 8 december… 
Deze middag gaan we zuurkool maken, of-
tewel iedereen gaat aan de slag met witte 
kool en bijbehorende ingrediënten en gaat 
naar huis met een weckpot zuurkool in 
wording. 
Naast het basisbedrag van 10 euro kost 
deze middag enkele euro’s (max 5) aan on-
kosten voor de zuurkool in wording. 
We vragen iedereen dan ook zelf een 
weckpot mee te nemen en nog wat attri-
buten maar dat vermelden we eerdaags 
uitgebreid. 
De datum staat vast en eerdaags plannen 
we nieuwe datums voor 2017. 
 
Aanmelden bij Anneke:  
Anneke@project7-blad.nl  
 
Adres: 
Restaurant Eigen Wies 
Mientwei 9 
8572 WB  RIJS 
 
Basisbedrag 10 euro en eventueel onkos-
ten vergoeden voor dat wat we maken. 
 

 
 
 

mailto:marionvreugdenhil@gmail.com
mailto:Anneke@project7-blad.nl


 
12 

Zaden van Oost-Indische 
kers ingelegd... 
Over een paar weken zijn het 
heerlijke kappertjes  
 

 
Zo simpel en voor iedereen gemakkelijk te 
ondernemen als je Oost-Indische kers in de 
tuin hebt. 

 
 

 
De groene zaden verzamelen en in een 
schaaltje onder Keltisch zeezout zetten. 
Als je dit proces overslaat kan de smaak 
scherper zijn. 
Laat de zaden 24 uur (plus/minus) zo 
staan. Dit schaaltje heb ik in de koelkast 
laten staan.  

Vervolgens de zaden goed spoelen en dro-
gen (in een schone 'oude' vaatdoek of thee-
doek). 

 
Vul een potje met de zaden en kruiden. 
Zelf gebruikte ik de gedroogde zaden van 
venkel (die ook lekker zijn later te gebrui-
ken, dit zelfde kun je ook doen met de 
verse zaden van venkel), jeneverbessen en 
steranijs. 

 
Maar tijm, dille of andere kruiden kun je 
natuurlijk ook gebruiken. 
Het potje heb ik in laagjes gevuld met an-
dere woorden: ook het een en ander tus-
sen de zaden gestrooid. 

 
Als laatste witte wijnazijn toegevoegd en 
gezorgd dat alles goed bedekt was. 
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Deksel erop, in de koelkast gezet en nu 
een maandje wachten. 
 

 
 

 
 

Studiegroep Montfort… 
 

 
 
Op 17 september was er weer een middag 
in Montfort bij Marijke Stokking.  
Melanie Magnee uit Maastricht verzorgde 
haar lezing over ‘De vijf elementen vol-
gens de Chinese voedingsleer’. 
Daarna ging Marijke met de aanwezigen 
kruidenstempels maken om mee te masse-
ren. 
 
Op zaterdagmiddag 22 oktober staat de 
volgende middag in de planning en vertel-
len Cyriel en Janine van alles over bijen, 
voeding en nog meer. 
Het ligt in de bedoeling met de bijenpro-
ducten huidverzorgende producten te ma-
ken. 
Deze middagen kosten standaard 10 euro 
het basisbedrag en daarnaast enkele 
euro’s voor het materiaal als er iets ge-
maakt wordt. 
 
Opgeven via de site van Marijke:  

www.marijkestokking.nl 
 
Deze zaterdag zal plaatsvinden op Kasteel 
Aerwinkel, deze locatie ligt vlakbij Marijke 
haar eigen adres. 
 

 
 

 

 
 

Wandelen en  
‘Creatief tuinieren’… 

Wie de cd of link besteld heeft van 
‘Creatief tuinieren’ krijgt de gele-
genheid om op 21 september, 1 of 
9 oktober mee te wandelen in Rijs 
(Gaasterland) waar we gaan ver-
tellen welke gewassen eetbaar 

http://www.marijkestokking.nl/
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zijn, die we in de kruidenweide en 
in het bos tegenkomen. 

Dit arrangementje kost € 7,50 inclusief 
koffie of thee met appelgebak als afslui-
ting bij restaurant ‘Eigen Wies’ waar we 
starten en eindigen. 
 
We starten daar voor in de tuin, daar ope-
nen we de middag met enige informatie 
voor we naar de kruidenwei vertrekken. 
Aan het eind van deze uurtjes lopen we 
weer terug en zal eigenaresse Wiesje Pit 
ons verwelkomen met hun huisgemaakte 
appeltaart en kan een ieder kiezen wat hij 
of zij wil drinken, koffie of thee. 
Je bent vrij om zoveel introducees mee te 
nemen als je wilt, de aanbieding is dan ook 
voor hen van toepassing. 
Dus… dit is je kans met meerderen een 
leuke middag mee te maken met wellicht 
een paar extra uurtjes in Friesland. 
Ver? 
Onze ervaring is dat men overal vandaan 
komt. 
Afgelopen keer, buiten Friesland om, zes 
dames uit Limburg, twee uit Amersfoort en 
een echtpaar uit Brabant. 
En… dit was niet voor de eerste keer maar 
gebeurt vaker. 
Sommigen rijden heen en weer op één 
dag, anderen maken er twee of zelfs meer-
dere dagen van. 
 

Waarom de cd of link met  
‘Creatief tuinieren’? 

We hebben heel veel informatie samenge-
bracht op deze - laten we het ‘presenta-
tie’ - noemen. 
Heel veel foto’s om duidelijk te maken hoe 
één en ander eruit ziet ten aanzien van het 

verbouwen van groente, ook kun je hier-
mee aan de slag in een kleine tuin of zelfs 
op een balkon. 
 
Wil je met (klein)kinderen aan de slag, al-
lemaal mogelijk. 
 
Wil je verantwoorde frietjes bakken? Ge-
zonde pannenkoeken bakken? Wil je zien 
hoe onze tuin er na éen jaar uitziet? We 
begonnen op een stuk gras en we delen 
wat we hebben gedaan. 
Tevens heel veel tekst ter verduidelijking 
en handreikingen om juist met eenvoudige 
middelen tot leuke creaties te komen. 
Een insectenhotel, wellicht maak jij die 
heel anders maar raak je geïnspireerd door 
de versie die wij maakten. 
Al deze informatie kost via een te down-
loaden link 15 euro en op cd 17,50. 
Na het bestellen via de mail krijg je infor-
matie en als het bedrag bij ons is bijge-
schreven krijg je het beloofde plus de mo-
gelijkheid om op één van de drie datums 
die nog op de agenda staan te wandelen 
voor 7,50 inclusief de versnaperingen en 
met meerdere personen als jij dat wilt. 
 
Interesse? 
Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Spreuk -  
een eeuwenoude 

waarheid: 
 
 
 

De kunst van het genezen  
danken we aan de natuur,  
niet aan de artsen. 

 
 
 

Paracelsus 1493 – 1541 
 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Afgelopen weken leuke 
middagen beleefd met 
de studiegroepen…  
In plaats van elke groep apart te be-
noemen blik ik even terug op diverse 
middagen. 
 
 

Studiegroep Heerlen is op 
26 augustus gestart. Tonny 
en Meggy draaien op de 
vrijdagmiddag. 
Zij laten de komende tijd 
van zich horen ten aanzien 

van het programma. 
In deze nieuwsbrief kun je lezen dat de 
studiegroep is verhuisd naar Landgraaf. 
De eerste keer waren wij erbij, zoals elke 
eerste keer bij een nieuwe groep. 

 
In Alkmaar is het seizoen 
ook weer begonnen en de 
eerste keer op 4 september 
liepen we langs de tuinen, 
er waren ook nieuwe deel-
neemsters en we hadden 

een gezellige mid-
dag met elkaar. 
 
Na dit eerste ge-
deelte gingen we 
binnen allemaal een 
potje thee samen-
stellen voor thuis. 
Voor dit onderdeel 
had ik diverse soor-
ten meegenomen 
zoals lindebloesem, 
kamille, aardbei-
blad, bramenblad, 
frambozenblad, dui-
zendschoon, gouds-
bloem, munt, ci-
troenverbena en nog 
enkele soorten. 
Iedereen kon een ei-

gen mengsel maken en het glazen potje 
voorzien van een etiketje en het deksel 
leuk aankleden alsof het een cadeautje 
was. 

 
 

 
 

 
 
Met lapjes stof, strikjes, touwtjes en an-
dere versieringen. 
 
Annemieke en Irene hadden heerlijke lek-
kernijen gebakken, Irene had ook to-
maatjes en komkommer mee, kortom sa-
men met de thee en water met een 
smaakje kwamen wij de middag wel door. 
 
De volgende keer, op 2 oktober, komt Ger-
rit Koning vertellen over de taal van krui-
den. 



 
16 

Daarna stond Exmorra voor woensdag 7 
september op de agenda of 
liever gezegd Warns. 
Warns ligt in het westen 
van Gaasterland en daar 
woont Hennie, één van de 
deelneemsters van de 

groep in Exmorra. 
Hennie kreeg het idee ons allemaal bij 
haar thuis uit te nodigen en dat heeft zij 
geweten  

 
We waren met maar liefst 25 personen en 
kwamen uit alle windstreken aangereden. 
Er waren zes dames uit Limburg aanwezig, 
verder uit Overijssel, Drenthe, Noord-Hol-
land en natuurlijk ook uit Friesland. 
En… ditmaal woonde ik het dichtstbij ;-) 
wat ik lang altijd niet kan zeggen. 
Deze dag begonnen we al om 11 uur in 
plaats van in de middag. 
Ishi kon zijn kennis weer delen rond het 
onderwerp Permacultuur en het voedsel-
bos stond centraal. 

 
Er waren heerlijke baksels voor bij de thee 
of koffie en de lunch was ook door diverse 
personen samengesteld. 
 
 Zo leuk als velen thuis wat maken en dit 
samen delen. 
 

 
 

 
Soep, brood, smeersels, toetjes, fruit, 
kortom een overvloed op de mooi gedekte 
tafel bij Hennie. 
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De opdracht was allemaal je eigen servies 
en bestek mee te nemen dus Hennie had 
geen onnodig grote afwas. 
 
Dit had ook wat, al die verschillenden bor-
den, kopjes, mokken en soepkommen. 
Wie wilde kon nog plantjes meekrijgen uit 
Hennie haar tuin. 
Deze tuin is ook gebaseerd op Permacul-
tuur en in combinatie met het fantastische 
uitzicht richting het IJsselmeer, Laaxum, 
het Roode Klif en richting de glooiende 
weidevelden, kortom deze stek is heel bij-
zonder.  

 
 

 
Het weer zorgde deze dag voor de slag-
room op de taart, oftewel we hadden het 
verdiend zeiden we. Stralende zon, prach-
tig vast zomerweer. 
 
De volgende keer op 16 november gaan we 
weer verder met Ishi, in Exmorra en weer 
gewoon om 13.30 uur. 
Dan delen we de middag in tweeën en gaan 
we na de pauze met Hennie kokkerellen in 
de keuken van de boerderij van Centrum 
Wilgenhoeve.  
 
Uiteraard sluiten we af met een gezellige 
maaltijd. 

Deze middagen zitten er weer op, het was 
leuk, waardevol en leerzaam. 
 
Anneke 
 

 
 

Even voorstellen: 
Marion Vreugdenhil, 
Studiegroep Delft 
 

 
Mijn naam is Marion Vreugdenhil en sinds 
2012 heb ik een praktijk voor natuurge-
neeskunde volgens de methode Totaal Ba-
lans.  
Ik test/behandel de fysieke, emotionele, 
mentale en spirituele balans en zet daar 
natuurlijke middelen (o.a. voeding, sup-
plementen, homeopathie & bloesemrem-
dies) in, zodat mensen weer lekker in hun 
vel komen te zitten.  
Daarnaast geef ik ook Wildpluk wandelin-
gen en Workshops Wilde Kruidenboter ma-
ken in de omgeving van Delft en Midden 
Delfland.  
Sinds de oprichting van Project7-blad was 
ik enthousiast deelnemer van de eerste 
groep in Friesland. In de praktijk bleek die 
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afstand te ver en nu volg ik de ontwikke-
lingen op afstand. Toen ik vlak voor de zo-
mer las dat er in heel Zuid Holland nog 
steeds geen groep was, besloot ik om loca-
tiehouder te worden.  
 
Op mijn volkstuinencomplex Vijvertuinen 
in Delft is een mooi verenigingsgebouw dat 
we - tegen betaling - mogen gebruiken.  
De omgeving is groen en uitnodigend. De 
natuur, maar ook de bewuste, wakkere 
mens verdient tenslotte meer aandacht.  
Ik heb er heel erg veel zin in en hoop dat 
we een gezellige groep gaan vormen, veel 
kennis en wijsheid met elkaar mogen de-
len en dat het vooral ook heel gezellig en 
inspirerend wordt.   
 

 
 

Informatie na de wande-
ling bij Stroe (kop N-H) 
 
Zondag 7 augustus stond er een wandeling 
op de agenda bij Stroe vlakbij Den Oever. 
 

 
Hier kun je zeekraal, zeepostelein, spies-
melde en nog veel meer gewassen aan-
schouwen die zich thuis voelen bij brak 
water, oftewel de Wadden, bij zeedijken 
en andere plaatsen waar de grond zilt is. 
 
Deze middag liepen we met even meer dan 
dertig belangstellenden tot uit Friesland, 
Overijssel en Drenthe aan toe. 

 
Hilde was één van de deelneemsters en 
mailde mij onderstaand berichtje… 
 

Hallo Anneke, 
 
Ik kwam deze website tegen:  
Flora van de Wadden 
 
Mogelijk interessant voor diegene die 
meeliepen op Stroe. 
http://plantenrijk.blogs-
pot.nl/2015/09/zeealant.html 
 
Hartelijke groeten, 
 
Hilde Kertész 
 

 
 

Slakken... 
Een zegen of een plaag? 
 
Twee links naar de natuurlijke kijk op 
slakken... 
 
http://blog.natuurlijkemoes-
tuin.be/waarom-altijd-zo-negatief-en-
agressief-tegen-slakken/   
 
http://blog.natuurlijkemoes-
tuin.be/zwakke-planten-zijn-zichtbaar-
voor-slakken-niet-voor-ons/   
 

 

http://plantenrijk.blogspot.nl/2015/09/zeealant.html
http://plantenrijk.blogspot.nl/2015/09/zeealant.html
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/waarom-altijd-zo-negatief-en-agressief-tegen-slakken/
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/waarom-altijd-zo-negatief-en-agressief-tegen-slakken/
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/waarom-altijd-zo-negatief-en-agressief-tegen-slakken/
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/zwakke-planten-zijn-zichtbaar-voor-slakken-niet-voor-ons/
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/zwakke-planten-zijn-zichtbaar-voor-slakken-niet-voor-ons/
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/zwakke-planten-zijn-zichtbaar-voor-slakken-niet-voor-ons/
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De paarse heide 
Het is jammer dat bijna niemand zich 
heeft aangemeld voor de wandeling 
die ik gegeven heb op de Posbank dat 
op de Veluwezoom ligt. Degene die 
wel mee waren hebben genoten van 
een geweldige zonnige en gezellige 
wandeling over één van de mooiste 
heidevelden van Nederland en an-
ders op de wereld! Voor degene die 
er niet bij waren zal ik beschrijven 
wat jullie allemaal hebben gemist.  
 

Rond het einde van augustus begint de 
heide te veranderen van een dorre vlakte 
naar een prachtige geurende paarse ta-
pijt. Alsof er een nieuwe wereld geboren 
is, want er komen ook allerlei insecten op 
af om de nectar van al deze heidestruiken 
op te peuzelen.  
 
Als je er rondloopt ruik je de zoete geur 
van al het stuifmeel. Als je bovenop het 
uitzichtpunt staat kan je zien dat er echt 
een paars tapijt is verschenen uit het 
niets. 
Nu zal je zeggen dat er niks te wildplukken 
valt op de heide, maar dan heb je het mis. 
De stuikheide is de heidesoort die je er het 
meeste vind. Wanneer deze struik in Au-
gustus gaat bloeien kun je de bloeiende 
takjes afknippen en laten drogen. Van het 
gedroogde kruid kan je thee zetten in 
combinatie met salie.  
Struikheide (Calluna vulgaris) thee zou 
goed zijn bij het verhelpen van nier- en 

blaasinfecties. Wanneer je een hoge dosis 
neemt kan het ook verdovend werken. 

 
Er groeit ook een andere soort tussendoor, 
dat is de Dopheide (Erica tetralix).  
Deze plant werd vroeger gebruik bij het 
brouwen van bier.  
Het zorgde voor de bittere en natuurlijke 
smaak van het bier.  

 
Hier en daar groeien lage stuikjes van de 
blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), deze 
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zijn net klaar met het geven van de bos-
bessen. Deze bessen zijn gezonder dan in 
de supermarkt en hebben meer smaak.  

 
Elk jaar ga ik een paar dagen plukken rond 
juni of juli omdat de bosbessen dan goed 
zijn. Ik maak er verschillende producten 
van zodat ik er het hele jaar nog van kan 
genieten. 
Ik maak bosbessenjam, bosbessensiroop, 
bosbessenjenever en bosbesijsjes. Alle-
maal genoeg om de hele winter van te ge-
nieten. 
Naast het feit dat je de vrucht van de 
blauwe bosbes kan gebruiken is de plant 
ook nog erg handig. Van de plant kan je 
een theemengsel maken met andere plan-
ten en dan als thee gebruiken. Deze 
smaakt erg kruidig en bitter, wat ik lekker 
vind! 

 
Elk jaar komen er bussen vol met Japan-
ners en Chinezen om rond het einde van 
augustus dit fenomeen te aanschouwen. 
Dus als je het te ver vond om mee te ko-
men wandelen en te genieten van deze 
prachtige paarse heidegloed, zou ik me al-
vast inschrijven voor de wandelingen van 
volgend jaar! 
 
Jochem Hagoort 

 

Maastricht – Alkmaar… 
Vanuit Maastricht naar Alkmaar. 
Dat gaat Melanie ondernemen. 
Nu zul je denken, is dat zo bijzonder? 
 

Iemand uit Maas-
tricht komt 

naar Alk-
maar, da-

gelijks 
reizen 

mensen 
heen en 
weer van 
hot naar 

her. 
 

Dat is waar 
maar toch zijn we 

blij dat Melanie naar Alkmaar komt en 
spreekt op de Gezond Verstand Lezingen 
locatie van Annette Ochse, gastvrouw van 
deze locatie en Haarlem. 
Zowel Melanie als Annette zijn verbonden 
geweest aan de studiegroep in Neder-
weert, zo zijn deze contacten ontstaan en 
Melanie is op ons pad gekomen omdat ik-
zelf op de Gezond Verstand Lezingen loca-
tie van Anneke Fokkema in Maastricht 
sprak in juni 2015. 
Van het één komt regelmatig het ander en 
Melanie sloot zich aan bij de groep in Ne-
derweert. 
Het duurde niet lang of zij sprak over ‘De 
5 elementen ten aanzien van de Traditio-
nele Chinese Geneeskunde’ en voeding is 
haar stokpaardje. 
Door deze acties ontstond het idee Melanie 
te vragen om ook beschikbaar te zijn voor 
locaties binnen de Gezond Verstand Lezin-
gen en dankzij de onderlinge gezellige 
contacten is deze afspraak tot stand geko-
men en zal Melanie op vrijdagavond 14 ok-
tober spreken in Alkmaar. 
Wie hierbij wil zijn, zo snuffel je meteen 
een beetje aan ‘onze studiegroepen’ on-
danks dat dit een avondvullende lezing op 
een GVL-locatie is. 
Twee vliegen in éen klap, je kunt aan 
beide dames meer informatie opvragen en 
tegelijkertijd je inleven in dit mooie on-
derwerp. 
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Graag wens ik Melanie en Annette een 
prachtige avond met een grote opkomst, 
gezellig gaat het zeker worden in Alkmaar 
daar ben ik van overtuigd. 
 
Anneke 
 

 
 

Voedselbossen… 
Het woord voedselbos zien we steeds 
vaker voorbijkomen. 
Steeds meer mensen gaan nadenken 
over duurzaam voedsel verbouwen 
aangepast aan de eigen omgeving dus 
inspelend op de vier seizoenen in ons 
land. 
 
Een voedselbos levert voeding maar ook 
ander materiaal, denk aan hout voor meu-
bels en andere gebruiksvoorwerpen. 
 

Er zijn initiatieven in diverse delen van ons 
land waar enthousiaste personen die hier 
de meerwaarde van zien mee aan de slag 
gaan en via de eigen gemeente kijken wat 
er zoal te realiseren valt. 
 

 
 
Dit onderwerp past 100% bij Permacultuur 
en in Exmorra binnen de studiegroep staat 
dit onderwerp centraal, op 16 november is 
de volgende gelegenheid als je live meer 
informatie wenst. 
 
Deze middag gaan we eerst dit onderwerp 
behandelen en in de tweede helft na de 
pauze is de keuken van Centrum Wilgen-
hoeve ons terrein waar we samen gaan 
kokkerellen en uiteraard sluiten we af met 
een heerlijke maaltijd. 
 
Wie meer wil weten over voedselbossen 
kan via onderstaande link zich alvast een 
beeld vormen. 
 
Interesse in 16 november? 
Exmorra ligt vlakbij Makkum. 
 
Anneke@project7-blad.nl  
 
https://decorrespondent.nl/4663/Maak-
kennis-met-de-spannendste-voedselin-
novatie-van-de-afgelopen-jaren-het-
voedselbos/280974334190-e73357b4  
 

 
 

Brandnetels,  
een super groente… 

Brandnetels bevatten heel veel vita-
mines en mineralen; als het moet 
kunnen we overleven op brandnetels 
en water. 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://decorrespondent.nl/4663/Maak-kennis-met-de-spannendste-voedselinnovatie-van-de-afgelopen-jaren-het-voedselbos/280974334190-e73357b4
https://decorrespondent.nl/4663/Maak-kennis-met-de-spannendste-voedselinnovatie-van-de-afgelopen-jaren-het-voedselbos/280974334190-e73357b4
https://decorrespondent.nl/4663/Maak-kennis-met-de-spannendste-voedselinnovatie-van-de-afgelopen-jaren-het-voedselbos/280974334190-e73357b4
https://decorrespondent.nl/4663/Maak-kennis-met-de-spannendste-voedselinnovatie-van-de-afgelopen-jaren-het-voedselbos/280974334190-e73357b4
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Met brandnetels kun je veel gerechten ver-
volmaken; je kunt de brandnetel in de 
hoofdrol plaatsen, vers of gedroogd, en 
vanaf het prille voorjaar tot aan de vorst 
kunnen we altijd wel ergens jonge brand-
neteltoppen scoren. 
Wanneer we volwassen planten gebruiken 
dan oogsten we de bovenste vier tot zes 
bladeren. 
Voor de komende periode een heerlijke 
smoothie waarmee je eindeloos kunt vari-
eren, want de genoemde mango kun je 
vervangen door zoveel andere mogelijkhe-
den. 
 

Brandnetelsmoothie 
We beginnen met een algemene opmer-
king over smoothies:  
Een smoothie is heel gezond, maar reali-
seer je goed hoeveel ingrediënten er in 
gaan. 
Daarom de tip: leg alle ingrediënten die je 
van plan bent te verwerken eerst bij el-
kaar op het aanrecht. Stel jezelf de vraag 
of je alles wat daar ligt ook rauw op kunt 
eten. Zo niet, leg het teveel dan apart. 
Het is reuze gemakkelijk om tien appels in 
een blender te doen, of een kilo spinazie, 
maar dit is voor ons te veel! Je kunt geen 
tien appels opeten! Doe ze dan ook niet in 
de blender. 
Het is bovendien beter om één of twee gla-
zen smoothie te maken dan een kan vol. 
Hoe langer de smoothie staat, hoe meer de 
voedingswaarde afneemt. 
Brandnetels kunnen met heel veel fruit-
soorten worden gecombineerd. 
 

Hier werd gebruikt voor vier perso-
nen: 
− 1 mango 
− 3 appels 

− 4 brandneteltoppen 
− water 
 

Werkwijze: 
De mango werd geschild, de appels werden 
van het klokhuis ontdaan, maar de partjes 
gingen met schil en al in de blender. Van 
de brandneteltoppen werd alleen het blad 
gebruikt. 
Tijdens het blenden werd water toege-
voegd. 
 

 
 
Tip:  
Gebruik een blender van goede kwaliteit 
met een sterke motor. De motor mag na-
melijk tijdens het blenden niet warm wor-
den. De warmte (hitte) van een kwalitatief 
mindere motor wordt doorgegeven aan de 
smoothie, wat ten koste gaat van de kwa-
liteit. 
 

Nog een tip:  
Als je een slok van deze smoothie genomen 
hebt, kauw daar dan op. Rauwe planten-
delen zijn, ondanks dat zij geblend zijn, 
wat lastiger te verwerken. 
Door het kauwen geven je hersenen een 
seintje aan je maag, waardoor deze alvast 
begint met de aanmaak van maagsappen. 
Bovendien begint het verteringsproces al 
in de mond, door de vermenging met 
speeksel, waarin enzymen hun werk doen. 
 
Meer recepten met de brandnetel vind je in 
mijn boek:  
Help, er groeit superfood in mijn tuin – Drie 
‘wilde’ groenten die oma al kende  
 
Uitgeverij Succesboeken.nl,  
ISBN 9789079872787 
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Eigen uitgaven: 

 
Uit haar fotoarchief heeft Anneke een se-
lectie gemaakt van ongeveer 150 eetbare 
‘wilde’ planten, kruiden, bloemen en 
vruchten in bos, weide en de directe om-
geving daaromheen, vaak tot in detail. 
 
Een impressie van de presentatie die je 
hier kunt inkijken is een voorbeeld van de 
Presentatie voor de geïnteresseerde kijker 
thuis die met dit onderwerp aan de slag 
wil. 
 
De volledige presentatie betreft ongeveer 
duizend dia’s met nog veel meer foto’s, 
om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk 
te maken om de planten, kruiden en bloe-
men te herkennen. Ook voorbeelden van 
gerechten, foto’s van ingrediënten en 
eindresultaten zijn te zien. 
Daarnaast krijg je er twee boekwerkjes 
bij, één met algemene informatie en één 
met de beschrijvingen van de planten, 
kruiden en bloemen en veel recepten die 
gemakkelijk te bereiden zijn. 
We hebben deze grote diaserie in  vier de-
len onderverdeeld, op alfabetische volg-
orde van plantennamen. Zo worden het 
‘behapbare’ stukken. 
 
De indeling is als volgt: 
Boekwerkjes: 
ALGEMENE INFORMATIE 
BESCHRIJVING PLANTEN-RECEPTEN 
 
Fotopresentaties: 
DEEL 1 - AALBES – DUIZENDBLAD 
DEEL 2 - JAPANSE DUIZENDKNOOP - LOOK-
ZONDER-LOOK 

DEEL 3 - MADELIEFJE – VELDKERS 
DEEL 4 - VELDSALIE – ZURING 
 
Prijs: 
De prijs voor de downloadbare versie van 
deze presentatie bedraagt € 20,00. 
Er is ook een versie beschikbaar op Cd.  
De prijs hiervan is € 25,00. 
 
Via deze e-mail kun je de presentatie be-
stellen: Anneke@project7-blad.nl   
 

 
Deze presentatie bestaat uit een dia serie 
en een tekstboek in kleur. 
Het tekstboek kun je printen. 
Het is uitgevoerd in A4-formaat. 
 
Prijs: 
De prijs voor de downloadbare versie van 
deze presentatie bedraagt € 15,00. 
Er is ook een versie beschikbaar op Cd.  
De prijs hiervan is € 17,50. 
 
Via deze e-mail kun je de presentatie be-
stellen: Anneke@project 7-blad.nl 
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Colofon: 
 

 
Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
 
Medewerking van: 
Kitty de Bruin / Yvonne Spierts / Marion Vreugdenhil / Jochem Hagoort / Frank Bleeker 
 
Foto’s: 
Anneke Bleeker / Kitty de Bruin / Jochem Hagoort / Kitty de Bruin / Yvonne Spierts / Marion Vreugdenhil / Jochem 
Hagoort / Melanie Magnee 
 
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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