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Kopfoto en inhoudsopgave
Groen, groener, groenst…
Studiegroep Project 7-blad in Westknollendam
Verslag van de wild-plukwandeling van zondag 9 oktober 2016
Programma studiegroepen…
Eten wat de pot schaft…
Waarom is het zo belangrijk om te weten wat eetbaar is in je eigen omgeving?
Eigen uitgaven… 2 cd’s bomvol informatie
Begonia's
Studiegroep bijdrage Alkmaar
NIEUW… De ‘wandelende’ studiegroep…
Heksencake
Rondje herfst in een theepotje
Herfst in de Béarn
Pottentoren onderging metamorfose
Kraakverse onthoofde broccoli uit Dorpssuper 2.0
Colofon
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Groen, groener,
groenst…
Volgens de kalender is het herfst maar
als we naar de natuur kijken dan lijkt
het wel voorjaar.
Prachtige jonge brandnetels, jong zevenblad, jong kleefkruid, zo mooi en
het roept hetzelfde gevoel op als in het voorjaar. Prachtig groen,
een super kwaliteit en
zo voor het plukken…
Zondagmiddag 9 oktober
wandelden we met een
groep belangstellenden
in Rijs (Gaasterland) met
als doel de wilde groenten, kruiden en eetbare
bloemen te bekijken.
Nu is het bekend dat er
tot de eerste vorst nog
van alles te scoren valt
maar het is opvallend
hoeveel mooie gewassen
we nog tegenkwamen.
Wanneer het weer echt
veranderd dan past dit
zich ook weer aan maar
nu is het nog echt genieten.
Vorige week zelf ook nog
mooie brandneteltoppen
geplukt en fijn gesneden
in een groetensoep verwerkt.
Het voelt zo puur dit
soort gewassen te kunnen verwerken samen
met bekende groentes
die we overal tegenkomen.
Met wilde groente maak
je de maaltijd energierijker, de smaak is krachtiger dan de gangbare
soorten en vele wilde
planten, ook wel onkruid
genoemd, zijn familieleden van groentesoorten die we gewend zijn om te kopen.

Dit soort informatie komt tijdens de wandelingen altijd voorbij, de Boviswaarde,
hoe gezond de brandnetel, paardenbloem
en het zevenblad is, wat je met de diverse
bloemen kunt doen, hoe je al snel een gemengde salade kunt maken met als basis
één krop sla gekocht of uit eigen tuin,
kortom we delen heel veel tijdens een
wandeling en staan stil bij alles wat we tegenkomen.
Nu zijn er ook personen die op regelmatige
basis hun neus laten zien en zij horen bepaalde dingen steevast standaard omdat
er altijd personen voor een eerste keer
meegaan.

Daarom een nieuw initiatief, de
‘wandelende studiegroep’.
We starten op 19 oktober in Rijs, de eerste
deelnemers hebben zich gemeld dus we
gaan van start dat is zeker.
We beginnen al om 11 uur in de ochtend
en zien met elkaar wel tot hoe laat we
doorgaan.
Minimaal zesmaal per jaar van ongeveer
februari/maart tot in oktober en elke keer
bepalen we samen waar we de volgende
keer wandelen.
Dus we ‘wandelen’ ook letterlijk door het
land en meer hierover kun je lezen in deze
nieuwsbrief.

Eten wat de pot schaft…
Deze maand kun je aanschuiven bij Hennie
in Warns (Fr.) of bij Wim en Maria in Borger
(Dr.).
De gegevens hierover staan ook in deze
nieuwsbrief.
Wie zijn of haar neus stoot omdat de tafel
vol is kan wel het mailadres opgeven aan
de gastvrouw of gastheer om de volgende
keer direct de mail van hen te ontvangen.
Wie het eerst komt… en men is er van gecharmeerd anderen ook een kans te geven
dus de animo kan groter zijn dan de plaatsen aan tafel.
Een initiatief vallend onder Project7-blad
waar de personen die al mee hebben gegeten blij mee zijn.
Een goed gesprek met gelijkgestemden
aan de tafel van gezellige mensen en samen genietend van een verantwoorde
maaltijd, wat wil je nog meer?
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Ook leuk om iemand cadeau te geven of
om samen met iemand als uitje te boeken.

eigen kaasmakerij is gevestigd, is al meer
dan vijf jaar de locatie waar eens in de
maand een lezing wordt gepresenteerd.

Zuurkool maken staat veelvuldig op
de agenda in de komende weken…
Bij de studiegroepen kom je zuurkool maken de komende weken bijna overal tegen.
De reden is dat dit hier en daar op verzoek
op herhaling
komt en bij de
groepen
die
net
gestart
zijn of al iets
langer draaien
maar dit nog
niet gepresenteerd hebben
dit onderwerp
nu juist aan de
orde komt met
de komende wintermaanden in het vooruitzicht.
Wat is er nu leuker om samen al kletsend
de handen te laten wapperen en trots naar
huis te gaan met een pot witte kool wat
zuurkool in wording is? Natuurlijk zijn er
genoeg leuke dingen op te noemen, maar
dit is wel één van de bijzondere onderwerpen die daarna thuis gemakkelijk in de
herhaling gaat, puur omdat je het een keer
hebt ervaren.
De datums en locaties staan ook vermeld
in deze nieuwsbrief.

Winsum, boven de stad Groningen, is
een Gezond Verstand Lezingen locatie en eerdaags ook een locatie voor
een studiegroep…

Ik kan het mij als de dag van gisteren herinneren dat ik op 22 februari 2011 naar
Winsum afreisde, daar in het donker aankwam in het buitengebied en absoluut niet
wist waar ik zou belanden.
Jolanda en ik hadden kennis gemaakt per
telefoon, alles was in werking gezet om de
eerste avond aan te kondigen en tot mijn
grote verrassing presenteerde Jolanda beschuit met muisjes bij de koffie of thee om
te vieren dat we daar begonnen met de lezingen.

Samen met Jolanda Roggeveld van locatie
Winsum zal ik een studiegroep starten in
de authentieke Groninger boerderij waar
het bedrijf Kleikracht in gevestigd is.
Kleikracht, de biologische melkveehouderij van Jolanda en Martin, waar tevens de

3

Met vallen en opstaan kwam deze locatie
tot stand want in dergelijke gebieden heb
je niet meteen een flinke opkomst.
Jolanda liet zich niet kennen en beet letterlijk door en ook hier weer… ‘De aanhouder wint’… en afgelopen voorjaar was het
vijf jaar geleden toen Winsum startte.
Jolanda is het voorbeeld van iemand die
niet opgeeft, niet na een paar keer alles
alweer aan de wilgen hangt en daar zijn
wij ongelofelijk blij mee want Winsum is
na al deze jaren als enige tot heden overgebleven in de provincie Groningen.
Nu starten we daar een studiegroep en
daar is de tijd rijp voor.
De praktijk naast de lezingen is een prachtige combinatie en dit zal elkaar ondersteunen gaan.
We zijn ook al een paar keer naar het Wad
geweest om de zilte gewassen te bekijken
en daarna samen de maaltijd te gebruiken
met een gerecht waar de verschillende geplukte planten in verwerkt waren zoals
zeekraal, zee-aster (lamsoor), spiesmelde
en enkele andere soorten.
Met Jolanda samen mocht ik in de afgelopen jaren al enkele activiteiten organiseren buiten de lezingenavonden om dus om
nu samen een studiegroep te starten lijkt
mij een strak plan!
De beschuit met muisjes die eerste avond
in 2011 gepresenteerd plaatsen we daarom
symbolisch bij deze aankondiging.
We gaan ervoor Jolanda!

Klik op de bovenstaande foto’s en je komt op
de beide Facebookpagina’s van Anneke/Project 7-blad uit.
Veel leesplezier gewenst, tot volgende
maand.
Anneke
Gaasterland, 10 oktober 2016

Na deze mededelingen lijkt het mij zinvol
om te zeggen: ‘Geniet van alle bijdragen’.
Uiteraard hoeven jullie Kitty de Bruin en
Jochem Hagoort niet te missen, zij zorgden ook weer voor een bijdrage.
Wie met Jochem wandelen wil kan dat
doen op zondag 16 oktober.
De gegevens staan vermeld.
We hebben sinds kort een Facebookpagina
voor de studiegroepen.
Iedereen met belangstelling kan hier bij
aansluiten, het is een besloten groep,
maar geïnteresseerden zijn welkom en
kunnen zich melden (mits je een eigen
Facebook-pagina hebt, anders is dat niet
mogelijk, helaas).
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Verslag van de wildplukwandeling van zondag 9
oktober 2016
Het was vandaag een heerlijke dag om
buiten te zijn. De zon scheen volop en
de regen bleef weg. Samen met een
aantal geïnteresseerden ben ik de
Broekpolder in gegaan om eens te kijken of er nog eetbare wilde planten te
vinden waren.
De aanwezigen van
de wandeling wilde
maar al te graag
deze bloem proeven.
Al luidt smakkend
kreeg ik te horen
dat het eerst zoet
smaakte met op het
eind een bittere nasmaak.
Precies zoals dit
‘pispotje’
moet
smaken.
Al na een paar meter lopen zagen we de
eerste plant, het duizendblad staan; de
bloemen kun je in heet water als thee
drinken en de jonge bladeren kunnen in de
salade worden verwerkt.
Al wat verderop kwamen we twee weegbreesoorten tegen, namelijk de smalle
weegbree en de brede weegbree.
Deze soorten kunnen in de salade worden
verwerkt. Deze planten zijn ook erg goed
voor het tegengaan van de jeuk die je
krijgt als je door een brandnetel bent geprikt. De jeuk gaat er snel vandoor als je
de bladeren kneust en er even op kauwt.
Smeer het goedje op de plek en voilà de
jeuk is weg!!
We hebben ook nog gesnoept van de haagwinde, een klimplant met een witte
bloem. Deze bloem is eetbaar en te gebruiken om er salades mee te versieren.

In dit prachtige recreatie gebied waren
niet
alleen
wilde eetbare planten te vinden, er
vlogen ook een aantal roofvogels in het
rond. Zo zagen we
een paartje torenvalken en een paartje buizerds.
Deze vogels hadden
waarschijnlijk een
nest in de buurt.
Prachtige
dieren
blijven het!!
Omdat het herfst is,
keken we vooral uit
naar de paddenstoelen. Het zag er niet
zo best uit, maar op
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het einde zagen we oude judasoor op een
vlier zitten.
Deze paddenstoel groeit op de stam van
een dode vlierenstruik om deze te helpen
verteren als schimmel zijnde.
Om het af te sluiten werd er ook uitgebreid stilgestaan bij de volgende plantenen vruchtensoorten: bessen van de Gelderse roos, de tamme en paardenkastanje, watermunt, harig knopkruid, grote
brandnetel, smeerwortel, wilde wortel en
de geschubde inktzwam.
Het was een gezellige wandeling op een
mooie, warme herfstdag!!
Jochem Hagoort

De volgende wandeling met Jochem:
Aanmelden: jochemhaagwinde@gmail.com

Programma
studiegroepen…
Donderdagmiddag 13 oktober
Rijs:
De natuur is weer anders dus even ‘om de
hoek’ de kruidenweide
in is dan wel het minste
wat we gaan ondernemen als het weer mee
wil werken.
Daarna gaan we allemaal een glazen potje
met kruidenthee vullen. Eenieder maakt
een eigen mengsel, ik zal zorgen dat er
voldoende ingrediënten aanwezig zijn.
De potjes werken we netjes af, alsof het
een cadeautje is en iedereen gaat dan
naar huis met een potje thee.
Deze middag kost 10 euro, het vaste basisbedrag inclusief thee of koffie plus 3 euro
voor de thee en overige materialen.
Wie twee potjes wil vullen betaalt 5 euro
totaal voor beiden.
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur.
Restaurant Eigen Wies
Mientwei 9
8572 WB RIJS
 0514-594819
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl

Zondagmiddag 15 oktober
Westknollendam:
Deze middag ontvangt Patty de deelnemers NIET bij haar
thuis maar bij de
volkstuinen van ‘Nut
en Genoegen’ in de
Havenstraat 3 te
Zaandam.
Met elkaar gaan zij op bezoek bij Monique
en Lelie die daar een tuin hebben.
Op het programma staat natuurlijk de tuinen bekijken en meer over Permacultuur.
Dus informatie, boeken etc. over Permacultuur zijn ook welkom om mee te nemen.
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En iedereen gaat aan de slag... Goudsbloemcrème en Anti-rimpelcrème van
smeerwortel maken.
Heb je verse bloemen van goudsbloem en
of verse bladeren van smeerwortel kun je
die meenemen maar er is ook gedroogde
goudsbloem en Patty neemt verse bladeren van Smeerwortel mee.
Patty verzorgt verder alles en de extra onkosten zijn 1 euro.
Natuurlijk word je ontvangen met thee en
wat lekkers er bij, maar wie zin heeft hier
ook een aandeel in te hebben mag dat aan
Patty doorgeven.
Patty Vegt
Hannie Schaftstraat 21
1525 PA WESTKNOLLENDAM
(Dit is de locatie van Patty maar zaterdag
15 oktober ontvangt zij iedereen bij:
volkstuinen van ‘Nut en Genoegen’ in de
Havenstraat 3 te Zaandam)

Een grote kom of teiltje waar je goed met
beide handen in kunt werken
Houten (of glazen) broodplank
Scherp mes (groot mes om kool te snijden)
Deze middag kost 10 euro, het basisbedrag, plus enkele euro’s voor de kool en
andere ingrediënten.
En… we gaan citrusvruchten op zout zetten.
Zelf meenemen:
Weckpot van een halve liter.
Het adres: Jeanne van de Staij,
Maasstraat 57, 5944 CB ARCEN
Graag je deelname opgeven bij Anneke:
Anneke@project7-blad.nl

Wandelende studiegroep eerste
keer Rijs (Gaasterland)
19 oktober:

15 oktober: 10 euro basisbedrag inclusief
koffie/thee plus 1 euro extra voor dat wat
er gemaakt gaat worden.
Welkom 13.00 uur.
Start 13.30 uur.

We verzamelen om 11.00 uur.
Aan het begin van het Rijsterbos tegenover
‘Mooi Gaasterland’ en naast de B&B bij het
parkeerterrein.
De juiste uitleg krijgt iedereen vlak voor
de datum per mail.
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl

Aanmelden:
info@casanatura.nl
FB:
https://www.facebook.com/events/943601665768619/

Annemieke Wonink uit Limmen wil heel
graag mee, wie uit N-H heeft ook interesse? Dan kun je samen reizen.
Tjimate@live.nl

Zondagmiddag 16 oktober
Arcen:

Als je onderstaande link aanklikt dan is het
vast heel helder waarom het van groot belang is dat we oude kennis delen en
daarom dagen als ‘wandelende studiegroep’ organiseren.
Bij grote belangstelling in de loop van de
tijd kan het ook zijn dat we een paar datums presenteren.
Voor in het noorden, midden en zuiden van
het land maar in eerste instantie beginnen
we met één algemene groep.

Op zondagmiddag 16
oktober zijn we te gast
bij Jeanne van de Staij.
Zij zet de Studiegroep
Nederweert voort.
Het onderwerp voor
deze middag is op veler
verzoek:
Zuurkool maken…
Je gaat aan het eind van de middag met
een weckpot zuurkool in wording naar
huis.
Zelf meenemen:
Een weckpot van 1 liter met goed sluitend
deksel en een goede ring
Eierdopje zonder voetje en NIET van metaal of plastic

http://healtheternally.com/1562/dandelion-weed-can-boost-your-immunesystem-and-cure-cancer/
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Zaterdagmiddag 22 oktober
Montfort:
Zaterdagmiddag 22 oktober ontvangt Marijke
iedereen weer op Kasteel Aerwinkel.
Deze middag gaan Cyriel en Janine van alles
vertellen over bijen, voeding en bijpassende informatie.
De onderwerpen: bijenproducten en huidverzorgende producten maken staan op de
agenda.
Wat deze middag extra kost naast het basisbedrag van 10 euro zal iedereen van Marijke doorkrijgen.
Opgeven via de site van Marijke:
www.marijkestokking.nl

Zondagmiddag 6 november
Alkmaar:
Het onderwerp voor
deze middag is Zuurkool maken…
Je gaat aan het eind
van de middag met een
weckpot zuurkool in
wording naar huis.
Zelf meenemen:
Een weckpot van 1 liter met goed sluitend
deksel en een goede ring
Eierdopje zonder voetje en NIET van metaal of plastic
Een grote kom of teiltje waar je goed met
beide handen in kunt werken
Houten (of glazen) broodplank
Scherp mes (groot mes om kool te snijden)
Deze middag kost 10 euro, het basisbedrag, plus enkele euro’s voor de kool en
andere ingrediënten.
En… we gaan citrusvruchten op zout zetten.
Zelf meenemen:
Weckpot van een halve liter.
Aloë…
Jana Marek gaat ons meer vertellen over
de Aloë…

Deze middag kost 10 euro het basisbedrag
plus de ingrediënten.
Adres Alkmaar:
A.T.V. De Rekere - Volkstuinen naast huisnummer 63 aan de Helderseweg in ALKMAAR.
Welkom 13.30 uur – start 14.00 uur. (Let
op, half uur later dan de andere locaties,
overal begint de middag een half uur eerder).
Aanmelden:
Anneke@project7-blad.nl

Woensdagmiddag 9 november
Delft/Den Hoorn:
Het onderwerp voor
deze middag is Zuurkool maken…
Je gaat aan het eind
van de middag met
een weckpot zuurkool
in wording naar huis.
Zelf meenemen:
Een weckpot van 1 liter met goed sluitend
deksel en een goede ring
Eierdopje zonder voetje en NIET van metaal of plastic
Een grote kom of teiltje waar je goed met
beide handen in kunt werken
Houten (of glazen) broodplank
Scherp mes (groot mes om kool te snijden)
Deze middag kost 10 euro, het basisbedrag, plus enkele euro’s voor de kool en
andere ingrediënten.
En… we gaan citrusvruchten op zout zetten.
Zelf meenemen:
Weckpot van een halve liter.
Deze middag kost 10 euro het basisbedrag
plus de ingrediënten.
Adres:
Tuincomplex Vijvertuinen
Kerkpolderweg 3
2625 EB DELFT
Welkom 13.00 uur, Start 13.30 uur.
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Aanmelden:
marionvreugdenhil@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/events/1762618570646570/

Woensdagmiddag 16 november
Exmorra:
Woensdagmiddag
16
november zijn we weer
in Exmorra.
Ishi neemt het eerste
deel van de middag
voor zijn rekening met
het onderwerp Permacultuur.
Na de pauze ‘duiken’ we met Hennie de
keuken in om diverse heerlijkheden door
haar bedacht te maken en de middag sluiten we uiteraard af met een gezamenlijke
maaltijd.
Wie zin heeft iets lekkers voor bij de koffie
en thee te maken kan dit aan mij doorgeven zodat we dit weer kunnen vermelden
in deze nieuwsbrief.
Naast de standaard vergoeding van 10 euro
kost deze middag wat extra voor de maaltijd, maar hierover volgt later meer.
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur.
Centrum Wilgenhoeve, Exmorrazijl 2
8759 LP EXMORRA
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl

Vrijdagmiddag
Landgraaf (L):

25

november

Yvonne Spierts gaat samen met Tanja Stevens deze middag het
onderwerp ‘fermenteren’ behandelen.
Dit zal ook in de praktijk gebracht worden,
want een ieder gaat met een pot zuurkool
in wording naar huis.
Zelf meenemen:
Een weckpot van 1 liter met goed sluitend
deksel en een goede ring
Eierdopje zonder voetje en NIET van metaal of plastic

Een grote kom of teiltje waar je goed met
beide handen in kunt werken
Houten (of glazen) broodplank
Scherp mes (groot mes om kool te snijden)
Welkom 13.00 uur – start 13.30 uur
Adres:
Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372 HA LANDGRAAF
Kosten 10 euro plus enkele euro’s voor ingrediënten zuurkool…
Aanmelden bij:
Yvonne Spierts:
yvonnespierts@hotmail.com
 06-37310473

Donderdagmiddag 8 december
Rijs…
Zuurkool maken
Een weckpot met heerlijke zuurkool zal het
eindresultaat zijn als
je deze thuis een aantal weken hebt laten
staan.
Deze middag kost 10 euro plus een aantal
euro voor de ingrediënten.
Zelf meenemen:
Een weckpot van 1 liter met goed sluitend
deksel en een goede ring
Eierdopje zonder voetje en NIET van metaal of plastic
Een grote kom of teiltje waar je goed met
beide handen in kunt werken
Houten (of glazen) broodplank
Scherp mes (groot mes om kool te snijden)
En… we gaan citrusvruchten op zout zetten.
Zelf meenemen:
Weckpot van een halve liter.
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur.
Restaurant Eigen Wies
Mientwei 9, 8572 WB RIJS
 0514-594819
Aanmelden:
Anneke@project7-blad.nl
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Eten wat de pot schaft…
Noem het aanschuiven… eten wat de
pot schaft… Verantwoord en lekker
koken gaan heel goed samen.
De wilde groenten en kruiden kunnen
hier ook bij verwerkt worden voor de
liefhebbers, in combinatie met bekende groentesoorten.
Wie de basisbegrippen begrijpt, zoals het
verwerken van de goede vetten, niet kookt
met pakjes en zakjes, voor pure voeding
gaat, al dan niet met een biologisch label.
Kwekers zonder label op hun deur kunnen
wel groenten verbouwen die 100% verantwoord zijn!
Een label zegt lang niet altijd alles.
Maar alles moet wel kloppen.
Eenvoudige maaltijden, met leuke voorafjes, hapjes, soepjes, een hoofdgerecht en
eventueel een klein toetje of een kop
verse thee zijn al bijzonder mooie ‘onderdelen’ om te presenteren voor leuke bedragen.
Seizoensgebonden koken.
Bakken en braden in: roomboter, kokosvet, ghee, ossenwit of reuzel, uiteraard biologisch.
Olijfolie altijd koud verwerken in bijvoorbeeld salades.
Wie op deze wijze kookt, graag eetbare
bloemen op de sla serveert en een brandnetelsoep met al dan niet bekende groenten toegevoegd, kan zich helemaal uitleven binnen Project7-blad.
Over zevenblad gesproken, wat dacht je
van een stamppot met o.a. zevenblad?
De jonge blaadjes rauw verwerkt samen
met raapsteeltjes of daslookblad.
Succes verzekerd !

Deze bijdrage is een verkapte vergoeding
voor de PR, maar altijd in verhouding.
Eten er 10 mensen mee is het 25 euro.
Eten 100 mensen mee is het 250 euro en
alles daar tussenin.
En onder de 10 telt ook mee natuurlijk ;-)
Want kleine groepen brengen grote dingen
voort.
Met kleine gezelschappen kom je tot leuke
gesprekken.
Spreekt dit je aan?
Plan etentjes, geef de datums aan ons
door, samen verspreiden we dit en zo doe
je mee binnen de ‘tak’ ‘Eten wat de pot
schaft’, waar men voor een leuke prijs kan
eten.
Hoe doe ik dit?
Op deze wijze verspreiden we dat lekker
eten gezond is en zullen er leuke ontmoetingen plaats vinden.
Gezellig en verantwoord tafelen met gelijkgestemden, dat is het idee achter dit
initiatief en wie koken als hobby heeft kan
op deze wij zijn of haar passie delen met
anderen en heeft meteen een doel om de
pannen uit de kast te halen, de tafel gezellig aan te kleden en een bijzondere
sfeer te creëren.
Anneke
Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Op de volgende bladzijde vind je twee
foldertjes met daarop informatie over de
eerstvolgende twee avonden
‘Eten wat de pot schaft’ bij Hennie in
Warns (Friesland) en bij Wim en Maria in
Borger (Drenthe).

Jij bepaalt zelf je prijs voor de maaltijd.
Van elke bezoeker die komt eten maak je
naderhand € 2,50 over naar Project7-blad.
Wat staat daar tegenover?
Een vermelding in de agenda op onze site
en de vrijheid je activiteiten via de
nieuwsbrief te promoten.
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Waarom is het zo belangrijk om te weten wat eetbaar is in je eigen omgeving?
Eetbare wilde groenten, kruiden en
bloemen, er zijn zoveel soorten.
Feit is dat we helemaal niet hip zijn
door deze informatie te verspreiden,
sterker nog 35.000 jaar geleden gebruikten men dezelfde planten culinair
en geneeskrachtig.
Toen at men ook de stelen van de bladeren
van de kliswortel, het zevenblad, hondsdraf, de brandnetel en vele andere soorten.
Lees het eerste deel van ‘De Aardkinderen’ met als titel; ‘De stam van de holebeer’ en je waant je letterlijk 35.000 jaar
terug in de tijd en zult één en al herkenning lezen.
Althans voor wie ervoor open staat om de
natuur als basis te zien, en te voelen, te
ervaren en te leven.
Alles wat wij nu delen is gewoon een herhaling, kennis die steeds is doorgegeven.
Wij zijn met z’n allen daar zover van verwijderd door de industrie, de farmacie,
het feit dat velen allebei werken, naast
een huishouden, een gezin met kinderen
en wellicht nog huisdieren; we lopen over
van de verplichtingen en werken ons helemaal suf om met digitale cijfers op een rekening de ander te voldoen door digitale
cijfers over te laten schrijven.
We jachten en jagen en laten ons gek maken door heel veel verplichtingen en voor
leuke dingen is weinig tot geen tijd.
Regelmatig krijg ik de vraag aan het begin
van een wandeling langs eetbare planten
hoe laat we weer terug zijn want dan heeft
men alweer een andere afspraak, oftewel:
in twee uurtjes tijd ‘moet’ ik het liefst
voor die personen heel veel kennis overbrengen.
Nu klinkt dit wellicht heel zwart/wit en er
zijn er heel veel die wel de tijd nemen
voor dergelijke activiteiten, gelukkig wel,
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maar we bespeuren een tendens dat ook
deze informatie eigenlijk wel gedeeld
moet worden maar het komt niet echt binnen, laat staan dat men de geleerde planten gaat plukken en culinair inzetten.
Toch…
Toch kan dat nog weleens heel belangrijk
worden.
Als we zien wat er wereldwijd gaande is,
men maakt elkaar met woorden af, oorlog
is een industrie, Europa raakt al aardig
ontwricht en de Duitse bank staat op instorten, althans men houdt kunstmatig ‘de
ballen in de lucht’. Deze informatie komt
ook niet langs via de ‘normale’ nieuwskanalen waar de meesten naar kijken.
Nee, dan moet je echt in het alternatieve
circuit lezen en als je dat doet ben je een
complotter zoals men je dan graag noemt.
Zonnestormen…
Zonnestormen, we kijken naar de natuur
en andere invloeden, ook daar hebben we
mee te maken.
Een zonnestorm kan zomaar de elektriciteitsvoorziening ontwrichten en dan?
Kunnen we ook raar staan te kijken, met
andere woorden: op zoveel fronten is er
van alles in beweging en op een goede dag
kunnen we nog weleens op onszelf teruggeworpen worden.
En dan?
Verhongeren hoeven we niet, als we weten
wat er eetbaar is; als je ervoor zorgt dat
je ook andere mogelijkheden hebt om te
koken dan zit je niet met je handen in je
haar.
En daar komen we nu bij het punt waarom
wij ons uitsloven en heel veel eetbare
planten bij elkaar gesorteerd aanleveren
via een link of cd.
Daarom ook ‘Creatief tuinieren’.
Daarom zijn we nu alle recepten aan het
verzamelen en gaan we daarna aan een
versie beginnen met eetbare tuinplanten.
Je zult versteld staan wat je in je eigen
omgeving kunt scoren.
Alleen je moet het wel even weten…
Nou ja even, ik ben ook al jaren bezig met
deze onderwerpen en leer ook nog steeds.

Daarom ook studiegroepen en wandelingen.
Daarom lezingen, daarom… alles wat we
kunnen delen.
De planten op een cd of via een link, het
zijn er zoveel, dit kan niet in één boek gepresenteerd worden.
Bovendien: een boek, je werkt er lang aan,
je kunt beperkte stof delen en via deze
weg storten we in ene keer een heleboel
informatie tegelijk op iemands ‘schoot’.
Zorg je dat je een aantal goede plantenboeken in huis hebt van wilde planten, bomen en struiken, van tuinplanten, dan kun
je wanneer je onze teksten hebt uitgedraaid jezelf altijd redden en anderen in
je omgeving helpen.
Want dan heb je geen internet nodig, ben
je in elk geval nergens afhankelijk van.
Dus… met dat wat er allemaal voorbij
komt, zijn wij steeds meer geïnspireerd
om via deze weg ons steentje bij te dragen.
AANBIEDING vanaf nu tot en met 31 oktober beide versies samen voor 20 euro via
een link die je krijgt nadat wij de betaling
hebben ontvangen.
De cd’s blijven 25 euro en 17,50 maar beiden voor 20 via een link die je via We
Transfer van ons krijgt toegezonden.
Bij belangstelling mailen naar:
Anneke@project7-blad.nl
onder vermelding van:
Aanbieding: beide presentaties voor 20
euro.
Dan krijg je de link gericht aan het mailadres waarmee je mij mailt.
Overigens: Wij zien de bloemen ook nog
bloeien en we horen de vogeltjes zingen,
met andere woorden: wij genieten van alles om ons heen!
Maar dat neemt niet weg dat je nooit teveel voorbereid kunt zijn.
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Eigen uitgaven:

Uit haar fotoarchief heeft Anneke een selectie gemaakt van ongeveer 150 eetbare
‘wilde’ planten, kruiden, bloemen en
vruchten in bos, weide en de directe omgeving 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 bloemen 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 diaserie in vier delen onderverdeeld, op alfabetische volgorde 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 - LOOKZONDER-LOOK
DEEL 3 - MADELIEFJE – VELDKERS
DEEL 4 - VELDSALIE – ZURING

De prijs hiervan is € 25,00.
Via deze e-mail kun je de presentatie bestellen: 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 bestellen: Anneke@project 7-blad.nl

Begonia's...
De bloem en het blad is eetbaar, denk aan
het opsieren van bijvoorbeeld salades.
De smaak is enigszins 'appelachtig'.
We spreken natuurlijk wel over onbespoten en onbewerkte begonia's oftewel planten die van generatie op generatie normaal
gestekt
en geplant
worden
Anneke

De prijs voor de downloadbare versie van
deze presentatie bedraagt € 20,00.
Er is ook een versie beschikbaar op Cd.
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Studiegroepbijdrage Alkmaar

We hadden een grote pan meegenomen en
het duurde niet lang of deze was leeg. We
houden van lege pannen mee naar huis! :)

Studiegroep Alkmaar ontving Gerrit
Koning zondagmiddag 2 oktober jl.
De bomen stonden in eerste instantie
centraal tijdens het verhaal van Gerrit
Koning uit Monnickendam.

Gerrit kreeg een pakket met een fles wijn
en diverse groentesoorten, er gingen een
aantal geluiden op van aanwezigen die een
cursus bij hem willen gaan volgen en zo
pikt een ieder op uit een middag wat hem
of haar aanspreekt.
Zin om met deze middagen mee te doen of
minstens de informatie te ontvangen?
Mail: Anneke@project7-blad.nl

Bomen, planten, kruiden wat willen zij ons
vertellen? Wat kunnen wij herkennen?
Studiegroep Alkmaar komt elke eerste
zondagmiddag van de maand bij elkaar in
de kantine bij de volkstuinen 'De Rekere'.

Er zijn meerdere groepen, twee in N-H,
één in Z-H, drie in Limburg en twee in
Friesland. Meer zijn welkom.
Als iemand minimaal zesmaal per
jaar gastvrouw of gastheer wil zijn
dan kan er zomaar een groep elders ontstaan.
Wie die informatie wenst mag ook
mailen.

NIEUW…
De ‘wandelende’
studiegroep…
Oftewel: een initiatief voor de
gevorderde die bepaalde standaardzaken al weet…
Ditmaal hadden we een spreker van buitenaf uitgenodigd. Volgende maand op 6
november gaan we zuurkool maken en zal
Jana Marek het één en ander over de Aloë
vertellen.
Het was maar goed dat we zondagmiddag
2 oktober een binnenprogramma hadden
bedacht want de regen kwam af en toe
met grote stromen naar beneden.
Wij zaten droog en warm, er was heerlijke
appelcake en water met een smaakje verzorgd door Irene Schotten en Annemieke
kwam met prachtige blauwe druiven en
pompoenmuffins.
We sloten af met een kop soep.

Anneke verzorgt met heel veel plezier wandelingen langs eetbare
‘wilde’ planten, kruiden en bloemen voor
groepen geïnteresseerden. Zij wil hiermee
de oude kennis (van onze groot- en overgrootouders weer onder het vloerkleed
vandaan halen, waar deze door de voedings- en andere industrieën - voor hen
heel comfortabel – onder is geveegd).
De groepen waarmee zij wandelt, zijn
vaak zeer gemêleerd en bestaan uit deelnemers die nog vrijwel van niets weten tot
mensen die er een (klein) beetje mee bezig zijn en weten wat een paardenbloem
en zevenblad is.
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Dat leidt ertoe dat Anneke vaak stilstaat
bij zeer bekende planten of dat zij bepaalde onderwerpen tijdens de wandelingen steeds weer moet herhalen.
Nu is dit voor de ‘beginners’ niet erg; zij
horen die verhalen voor het eerst en zelfs
als zij twee keer meelopen maakt dit niet
uit: er wordt tijdens een wandeling zoveel
verteld dat velen de aangeboden informatie niet in een keer kunnen ‘opslurpen’ of
alle planten die Anneke bespreekt niet na
één keer zullen herkennen. Die kennis en
ervaringen moet je langzaam opbouwen.
(Vandaar dat via Project 7-blad een cd te
verkrijgen is met daarop ongeveer 150 eetbare ‘wilde’ planten, kruiden en bloemen,
inclusief heel veel foto’s, recepten en algemene informatie.)

Degenen die vaker meelopen hebben inmiddels al de nodige informatie verzameld
en passen veel ook toe in hun voedingspatroon. De theoretische zaken die een ‘beginners-groep’ krijgt aangereikt, weten zij
al. Sommigen willen inmiddels meer…
Vandaar dat Anneke hiervoor een oplossing
heeft bedacht:

De ‘wandelende’ studiegroep is bestemd
voor geïnteresseerden die de ‘basiskennis’
al in huis hebben maar nog meer willen
weten.
De aftrap wordt gegeven in Rijs - Gaasterland, op woensdag 19 oktober om 11.00
uur.
Als je interesse hebt en je bent zelf ook al
bezig met ‘wildplukken’ en alles daaromheen, ben je ook van harte welkom.
Deze eerste keer gaat de wandeling naar
de kruidenweide en het bos en wellicht
wordt het Oudemirdumer Klif bezocht. Iedereen neemt zelf een lunchpakketje
mee.
Er wordt afgesloten met een kop koffie of
thee, maar allemaal op eigen kosten.
De bijdrage is standaard 10 euro voor Project7-blad en daar blijft het bij.
Entreeprijzen etc. zijn daarin niet begrepen.

De ‘wandelende’ studiegroep…

Steeds wordt met de aanwezigen besproken waar de volgende keer bijeengekomen
wordt. Dat kan in de woonplaats of in de
omgeving daarvan, van een van de deelnemers zijn, kruidentuinen of particuliere
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tuinen, maar ook bijvoorbeeld de Tuinen
van Appeltern. Daar kun je bijvoorbeeld in
een mooie omgeving bekijken welke tuinplanten er allemaal eetbaar zijn. Er kunnen combinaties worden gemaakt van een
natuurgebied en een tuin; kortom: wie
meeloopt heeft in zijn of haar omgeving de
nodige contacten en weet daar weer de
weg.
Het wordt samen kennis delen. Ieder weet
wel iets!

Dus wie mee gaat doen heeft een commitment. Dat wil zeggen dat je er die dagen
bent. (Kan iemand echt niet op een datum,
we zijn niet zwart/wit maar kun je wel
dan doe je in elk geval mee.)

De aanvang van een ‘wandelende’ studiegroep is gepland om 11.00 uur. Het einde
van de dag wordt open gelaten. Dit kan om
15.00 uur zijn, maar ook 16.00 uur. Dit
hangt van het verloop van de dag af. De
tijd kan je zomaar ontglippen .
Er zit één verplichting aan om mee te doen
en dat is dat je Annekes presentaties hebt
of alsnog aanschaft:
 Eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen in en rond het
bos
 Creatief tuinieren
Wie een studie gaat volgen moet studieboeken aanschaffen en deze presentaties
bevatten zoveel informatie, te dol als Anneke van alles na moet mailen.
Wie met de studiegroep mee gaat doen
kan deze tegen het gereduceerde tarief
van 10 euro per stuk ontvangen (zoals tijdens de voorverkoop) als een link die je na
betaling toegestuurd krijgt. Je kunt dan
via We Transfer de presentatie(s) binnenhalen.
En zodra er weer een komt is het wel de
bedoeling dat iedereen deze aanschaft. Nu
worden de recepten uitgewerkt en daarna
wordt begonnen aan de eetbare tuinplanten.
Ook is het een must om zelf thuis datgene
wat besproken wordt op zijn minst toe te
passen door middel van af en toe (of dagelijks) het één en ander te verwerken in de
maaltijd, want anders blijft het alleen
maar bij ‘kletsen’ over deze onderwerpen
en aanhoren hoe gezond het is.

Aan het eind van de dag kan bij een kop
koffie of thee de dag worden geëvalueerd
en er wordt besproken wat de volgende
keer aan de orde komt en waar.
De opzet is om dit minimaal zes keer per
jaar te doen, in de periode van maart tot
en met oktober.
Je kunt je aanmelden via het e-mailadres:
Anneke@project7-blad.nl.
Je e-mailadres wordt in een apart bestandje opgeslagen. Alle deelnemers van
deze nieuwe groep krijgen steeds het
lijstje met daarin de deelnemers plus hun
mailadres.
Als iemand dan een keer een tip, een recept of iets anders wil delen kan hij of zij
dat meteen zelf regelen.
Op deze wijze kunnen er onderling contacten ontstaan of kan iemand de hele groep
informeren.
Graag tot 19 oktober in Rijs!
Overigens:
Als je onderstaande link aanklikt dan is het
vast heel helder waarom het van groot belang is dat we oude kennis delen en
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daarom dagen als ‘wandelende studiegroep’ organiseren.
Bij grote belangstelling in de loop van de
tijd kan het ook zijn dat we een paar datums presenteren.
Voor in het noorden, midden en zuiden van
het land maar in eerste instantie beginnen
we met één algemene groep.

Het speltmeel in het recept kun je ook vervangen door boekweit, of maak een combinatie met amandelmeel.
De voorbewerkte pakketten om zelf taart
of cake te bakken kunnen we gerust in de
winkels laten staan want het is werkelijk
een fluitje van een cent om de ingrediënten bij elkaar te krijgen:

http://healtheternally.com/1562/dandelion-weed-can-boost-your-immunesystem-and-cure-cancer/

125 gram speltmeel
125 gram roomboter
4 eieren
1 theelepel kaneel
1 theelepel natriumbicarbonaat
4 kleine eetlepels kokosbloesemsuiker
blauwe bessen (vers, of een halve zak uit
de vriezer bij de natuurwinkel)
3 middelgrote appels

Heksencake...
Als je tijdens het mengen van het beslag in de kom kijkt, zou je niet anders
kunnen bedenken dan dat het op een
heksenbrouwsel lijkt.

Laat tijdens het maken van het cakebeslag
alvast de oven voorverwarmen op 170 graden.
Alle ingrediënten goed mengen; het
spreekt voor zich dat de appels geschild en
in kleine stukjes gesneden verwerkt worden.
Vul een met roomboter ingevette ovenschaal met het beslag. Zet de schaal in het
midden van de oven.
Als de blauwe bessen goed vermengd zijn
dan geeft dat wel een heel apart effect,
alsof het een heksencake betreft.
Maar... het eindresultaat is heerlijk.
Dit is een cakerecept waarmee je eindeloos kunt variëren.
Met de komende wintermaanden in het
vooruitzicht is het gezellig om zelf op gezette tijden iets lekkers te bakken voor bij
de thee of koffie.

Ongeveer een uur is nodig om de cake te
bakken, afhankelijk hoe je oven reageert.
Of je er tegen het eind de bovenwarmte
bij moet doen is een kwestie van kijken
hoe de cake zich ontwikkelt.
Vanaf drie kwartier de cake extra in de gaten houden.
Geen oven werkt hetzelfde, altijd je eigen
ervaringen gebruiken.
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Laat met deze heksencake de winter maar
komen.
Zet je bezem bij de deur, je hoed hang je
zichtbaar op en iedereen weet dat je thuis
bent.
Ze komen vanzelf op de geur af als de cake
nog in de oven staat.

Verse thee gezet met planten uit de tuin.
Het gekookte water even laten afkoelen
tot tussen de 80 en 90 graden (op het gevoel).
Vers geplukt: druivenblad, aardbeiblad,
ananassalie, goudsbloem en munt.

Eet smakelijk.

Rondje herfst in een
theepotje...
Het kan nog steeds...
Verse thee uit de tuin...

Deze thee paste perfect tussen de arbeid
in de tuin door...
Even lekker wat opgeruimd, opgeknapt en
in herfstsfeer gebracht.
Anneke
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Herfst in de Béarn

Voor mij zijn er twee ijkpunten voor
de seizoenen: het voorjaar begint als
de kraanvogels naar het noorden
trekken en afgelopen donderdag 6
oktober zagen we ‘s-ochtends een
groep grote vogels op het land.
Omdat ik niet te dicht bij wilde komen om
ze niet te verstoren waren we beetje aan
het raden. Ooievaars? Reigers? Grote ganzen?
Het leek ons een beetje vroeg voor kraanvogels, maar de foto gaf uitsluitsel. Zeven
kraanvogels zo maar neergestreken, de
eerste keer dat we dat zien in de veertien
jaar dat we hier wonen.
Ietsje noordelijker in de Landes blijven ze
soms wel enkele dagen aan de grond om te
eten. Diverse vogelreservaten zijn daar ingericht om deze vogels te helpen bij hun
migratietocht.

Rond de middag vlogen grote en kleinere
groepen kraanvogels die, net als in het
voorjaar boven ons huis, door de warme
lucht die opstijgt naar boven cirkelen.
Deze donderdag was het heel fraai omdat
er wolken waren, waardoor ze af het toe
verdwenen in de wolken en grotere groepen formeerden en dan verandert plotseling hun roep en vervolgen ze hun tocht in
V-formaties naar het zuiden .
Plotseling hoorde ik ook het ‘cru, cru’ van
‘onze’ groep kraanvogels.

Ze stegen op; het waren er zeven en zij
cirkelden heel hoog, om daarna ook in een
V verder af te reizen, en ze zullen zich ongetwijfeld bij een van de grotere groepen
aansluiten.

Ik ben nog even kijken of ze soms een
zieke vogel moesten achterlaten, maar er
was geen spoor meer van ze te zien, zelfs
geen veertje.
Het is erg droog geweest deze zomer en
nog steeds, maar als het dan even regent,
staan er direct auto’s bij bepaalde bossen
en ook op ons weggetje omdat dan de paddenstoelen letterlijk uit de grond schieten.
Eekhoorntjesbrood, maar ook de giftige
satansboleet en de redelijk eetbare heksenboleten die blauw kleuren als je ze
opensnijdt of aanraakt.
Gelukkig laten de meeste mensen hem
staan; hij is redelijke zeldzaam in Europa
en zou eigenlijk in Frankrijk beschermd
moeten worden.
Cantharellen, die je hier minder ziet, heb
ik al in juli bij vrienden in de Dordogne geplukt op een privéterrein.
De keizerszwam, die hier Oronge (amanita
caesarea) wordt genoemd, staat niet ver
van ons huis en hebben we vaak rauw gegeten.
Christian, die al 50 jaar lang paddenstoelen zoekt, heeft me op diverse paddenstoelentochten meegenomen om me te leren onder welke bomen je wat moet zoeken.
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water gezet worden om in die hitte gemodificeerde rijst te telen.

Van de Oronge had hij me verteld dat je
die altijd minimaal vijf minuten moest
bakken. Toen ik het heerlijke recept zag
van ‘Caesars breakfast’ waarbij deze
zwam met name in Italië rauw gegeten
wordt, wilde ik dat meteen proeven.
Als je hem zeer jong plukt, als hij nog
bijna onder de grond zit, dan lijkt hij op
een ei met het oranje/geel van de hoed als
dooier en kan je hem rauw te eten, dus
stuurde ik Christian een mailtje om advies.
Aangezien ik niets hoorde en ik zeker wist
dat het om een Oronge ging, aten we de
volgende ochtend het ontbijt van de keizer
naar Italiaans recept. Rauwe plakjes paddenstoel met wat olijfolie en wat zout en
peper.
Toen ik de volgende dag het antwoord van
Christian kreeg dat het een voorzorgsmaatregel is, omdat hij met de zeer giftige
vliegenzwam verward kan worden, kon ik
hem geruststellen dat we nog leefden.
Overigens kun je in Frankrijk bij twijfel de
paddenstoelen meenemen naar de apotheek om advies te vragen.
Een kenner, die net zoals bij wilde planten
advies geeft, zoals Anneke dat doet op
haar wandelingen en in haar boeken is onontbeerlijk bij dergelijke avonturen.
Vorige keer heb ik beloofd over de reis
naar Aragon in Spanje te vertellen, dat
was alweer eind augustus.
Ik houd het even kort, want met Europese
subsidie is er hoofdzakelijk industriële
landbouw, waarbij bijvoorbeeld grote gebieden met water uit de Pyreneeën onder

Ook wordt er lucerne gekweekt als veevoer.
Het beste gerecht vond ik de forel tartaar
met wasabi-ijs.

Ik kwam in een plaatsje waar de stank van
de grote varkenshouderijen je tegemoet
kwam. Er was een groot feest, ook gesponsord door de Europese commissie, waarbij
in grote potten bouillon ronde meelkoeken
werden gekookt in twee variëteiten, met
of zonder varkensbloed.
Deze koeken werden op een enorme grill
afgebakken en gratis aan de feestgangers
verstrekt.
De overigens voortreffelijke wijn moest je
erbij kopen, en veel restaurantjes presenteerden tapas, die € 2,50 per stuk kostten.
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Echt nog ambachtelijk, super gebalanceerd, origineel, waarbij je ook nog de
smaak van de basisproducten kon proeven.
Een voorbeeld: de soep had als basis ingrediënt de plaatselijke tomaat Rosa de Barbastro. Een dag eerder hadden we de
plantage van deze tomaat bezocht.

… Deze koeken werden op een enorme grill afgebakken en
gratis aan de feestgangers verstrekt ...

Tomate Rosa de Barbastro

De ambulance die op het feestterrein
stond (ik dacht in geval van een ongeluk
met de vuurpotten), werd gebruikt om de
wijn aan te voeren en de lege dozen en
flessen af te voeren, erg creatief!
De wijnproducenten hebben daar inmiddels gigantische complexen, zeer modern
en zeer hygiënisch in de Amerikaanse stijl,
waarbij heel veel wijncepages (druivensoorten) gemengd worden.
Ik dronk voor het eerst een wijn van Gewürztraminer, gemengd met de Merlot
druif.
De interessantste maaltijd was in Heusca
bij restaurant El Origen waarvan de kok
Oscar Viñuelas is uitgeroepen als beste
kok van Aragon in 2016.

Tomateros soep
Dat brengt ons weer terug naar ons eigen
eten, dat we eerst kiezen uit wat er voorradig is in de tuin aan geweekte en wilde
planten. Wij zijn er inmiddels 100 % van
overtuigd dat het voedsel dat je zelf
maakt of in de buurt bij de producent
koopt en zelf vers bereidt, invloed heeft
op je gezondheid.
Het eten van onze hond Viking, die zijn leven lang brokjes heeft gegeten, (van hoge
kwaliteit dachten we), is nu helemaal
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overgeschakeld op rauw vers vlees, rijst en
groenten.
Toen hij een leverziekte kreeg dit voorjaar, hebben we hem er met voedingssupplementen weer bovenop gekregen.
Eerst dachten we dat hij de twaalf jaar
niet ging halen. Nu lijkt hij wel vijf jaar
jonger!
Zijn huid is helemaal hersteld, zijn vacht
glimt; het enige probleem is dat hij erg
veel honger heeft gekregen, en we zijn
porties moeten gaan wegen om hem op het
ideale gewicht van rond de 40 kilo te houden.
Tot de volgende keer,
Kitty de Bruin

Pottentoren onderging
metamorfose...
De terracotta pottentoren die wij in
januari van dit jaar maakten heeft tot
voor kort dienstgedaan als kruidentoren.

Diverse kruidenplanten, tijm, salie, rozemarijn en munt groeiden dat het een lieve
lust was.
De potten hadden wij gevuld met biologische aarde en de planten hadden in de
pot waarin zij stonden voldoende groeimogelijkheden voor het wortelstelsel ondanks
dat zij voor het oog allemaal in een rand
geplant stonden.
De onderste pot plaatsten we recht op de
bodem waar in het midden een bezemsteel
door het plantgat de bodem in ging.
De grote pot gevuld met biologische grond
en stevig aangestampt waar de volgende
pot, een flinke maat kleiner op geplaatst
werd, over de bezemsteel heen geschoven.
Dit herhaalden we met de bovenste pot die
weer kleiner was dan de middelste pot en
de kruiden konden geplant.
De bezemsteel die nog een stukje uitstak
naar beneden geslagen met een hamer
waar een stukje plank onderlag op de top
van de steel, zodat je ruimte hebt om te
'meppen'.
Voor de gezelligheid plaatsten we viooltjes
tussen de kruiden die tot de zomer stonden te stralen.
Toen zij begonnen door te schieten hebben we deze verwijderd en de kruiden namen de ontstane ruimte al snel over.
Nu, oktober, hebben we de potten geleegd, eerst de bovenste pot losgewrikt
door deze rond te draaien en over de bezemsteel eraf te tillen.
De tweede pot volgde op dezelfde wijze en
ook de onderste hebben we over de steel
heen losgehaald om alle drie de potten
goed te kunnen legen.
Diverse kruidenplanten verdwenen in de
tuin en een paar waren van dusdanige aard
dat zij in de compostbak als compost mogen terugkeren.
De bezemsteel bleef keurig staan en we
plaatsen de onderste pot weer over de
steel en keken of deze netjes recht stond.
Daarna was het weer een kwestie van alle
potten plaatsen zoals we de eerste keer in
januari hebben gedaan.
Nieuwe grond, de vorige grond verdween
over de tuin en andere planten.
Bergthee, oftewel Gaultheria procumbens
genaamd mag nu samen met andere planten, o.a. hebe en hedera die een winterse
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uitstraling hebben de hoofdrol spelen in de
toren van bloempotten.
Bergthee, een bekend plantje zo richting
de decembermaand doet mij denken aan
de jaren toen ik workshops verzorgde en
we deze veelvuldig in de buitendecoraties
lieten planten vanaf het najaar tot in december.
Per januari stapten we over op bolbloemen
en viooltjes in combinatie met hebe en hedera. Een stukje nostalgie in onze tuin met
deze beplanting.
Bergthee, mits onbespoten, niet verkeerd
beïnvloed, kan ook gebruikt worden om
thee van te zetten. Wanneer je deze planten in een willekeurig tuincentrum hebt
gekocht raad ik aan ze niet culinair in te
zetten.

Hiermee laten we zien dat je met simpele
hulpstukken al heel snel wat leuks kunt
creëren.
Op de cd 'Creatief tuinieren' meer tips,
handreikingen en diverse mogelijkheden
om je eigen groente te verbouwen.
Meer over deze cd vind je in deze nieuwsbrief.
Anneke

Positief nieuws uit Friesland… Gelukkig wordt ook hieraan in de media aandacht besteed!

Kraakverse onthoofde
broccoli
uit Dorpssuper 2.0
Door: ELIZABETH VOGELZANG
Leeuwarder Courant,
24 september 2016, pagina 16

SIBRANDABUORREN
Als Nederland plat gaat, zijn de supermarkten in drie dagen leeg. En dan?
Zelfoogsttuin Us Hof wil dat eten weer
van dichtbij komt en startte voedselcooperatie Dorpswinkel 2.0.

Ditmaal een beplanting voor 'het oog wil
ook wat' in plaats van 'wat is eetbaar'.
Na de wintermaanden legen we het geheel
weer en als de potten de eventuele vorst
hebben overleefd vullen we ze weer met
kruiden. De ruimte tussen de plantjes hebben we opgevuld met houtsnippers.
Zolang de bezemsteel stevig blijft kun je
dit kunstje steeds herhalen en anders is
het een kwestie van steel vervangen.
De toren staat op een leuke plek in onze
tuin, we zien hem vanuit de kamer, lopen
erlangs naar de auto, kortom een sieraad
en bijzonder eenvoudig om te realiseren.

Ze staan er wat sneu en gehavend bij, de
broccoli op het veld van Us Hof. Als afgeknipte coniferen. Michel Pauluis snijdt in
een haal het hart uit de groene stronken.
“Ze hebben een rottende kop”, licht hij
toe. De galmug heeft het op de groente
voorzien. Die legde eitjes en zo veranderden de smakelijke roosjes in slijmerig
snot.
Dikke pech. Een akkerbouwer had de mislukte oogst allang gerooid en als verloren
beschouwd. Maar zo werkt het niet bij Us
Hof. Michel hoopt dat door de kop eruit te
snijden er aan zijscheuten alsnog broccolitjes groeien. Kleiner weliswaar, maar net
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zo smakelijk. Hier doen ze het met wat de
natuur geeft.

Wat begon als een uit de kluiten gewassen
groentetuin voor eigen gebruik is nu een
duurzaam paradijsje dat 250 monden
kan voeden.
“We wilden een groentetuin voor de
gemeenschap”, legt Bregje uit.
Leden van Us Hof (130 inmiddels) betalen 185 euro voor een heel jaar en
kunnen komen oogsten wat ze nodig
hebben, wanneer ze maar willen.
Een groentepluktuin. Met momenteel
keus uit 29 soorten groenten, 15
soorten kruiden en 20 soorten vruchten. Afhankelijk van het seizoen vanzelfsprekend.
Michel stuurt wekelijks een mailtje
naar de leden met de groenten die
beschikbaar zijn. Soms valt een oogst
tegen. Vorig jaar woeien de bonenBregje Hamelynck en Michel Pauluis in de groentepluktuin van Us Hôf in staken om. De preimot sloeg al eens
Sibrandabuorren. (foto: Catrinus van der Veen)
toe, en nu is er de onthoofde broccoli. “We leven met de seizoenen en
Michel en partner Bregje Hamelynck stredoen het met dat wat de natuur ons
ken in 2003 neer in Sibrandabuorren. Bij
biedt.”
de woonboerderij aan de rand van het
dorp was 2 hectare weiland, waar ze jaUs Hof werkt volgens het principe van perrenlang amper iets mee deden. Er liepen
macultuur. Nabootsen van de natuur, met
een paar schapen en paarden van de buurplanten en bomen die vrucht dragen. “We
vrouw op. Tot de financiële crisis om zich
maken hier als het ware een bosrand, maar
heen greep en voedselschandalen met
dan met groentes, bessenstruiken en
paardenvlees en antibiotica aan het licht
fruitbomen”, legt Bregje uit.
kwamen.
“De natuur moet zelf problemen oplossen
Het stel ging in beraad. Ze wilden het anin plaats van dat wij moeten ingrijpen”,
ders, beter, gezonder, eerlijker. Ze zochzegt Michel. Alles in balans. Bemesten
ten een manier waarop ze niet langer afdoen ze met compost. Planten en dieren
hankelijk zouden zijn van de wankele ecohelpen elkaar en de bodem doet het werk.
nomie en de ongrijpbare voedselvoorziening.
Zo heeft Michel bloemkool geplant tussen
“Onze beschaving heeft een houdbaarheid
de rode Batavia sla. De kool groeit langzavan drie dagen. Dan is de supermarkt
mer en zorgt voor schaduw, de sla groeit
leeg”, zegt Bregje, die econoom is.
onder de koolplant op de plek waar anders
Het heft in eigen hand, dat wilden ze. De
onkruid zou opschieten. Twee vliegen in
oplossing lag achter hun huis.
een klap. “Zo hoef ik niet te wieden.”
Die lap grond moest in het vervolg hun geBestrijden doet Michel ook op een slimme
zin met drie kinderen van voedsel vooren natuurlijke manier:
zien. Gezond, niet bespoten, uit eigen
“We lokken probleemdieren weg en trekgrond. “We wilden voedselzekerheid, en
ken jagers als bijvoorbeeld sluipwespen
weten waar ons eten vandaan komt.”
aan. “Koolwitjes houden van kolen, maar
niet van wind.
In 2013 zette Michel, die zijn baan als proDoor de witte kool, bloemkool en broccoli
grammamanager duurzaamheid bij geop een winderige plek te zetten is de kans
meente Zwolle was kwijtgeraakt, de schop
klein dat de vlinder er eitjes op legt.
in de grond. Hij werd akkerbouwer op een
lapje van 2 hectare.
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Als de bonen in Nederland op zijn, laat de
supermarkt ze aanrukken uit Egypte. Michel en Bregje verkopen dan nee.
Voedsel moet van dichtbij komen, vinden
ze. Terug naar de menselijke maat, geproduceerd op een duurzame eerlijke manier.
Daarom is vanuit Us Hof ook Us Iten ontstaan.
Een voedselcoöperatie die via een webshop producten aanbiedt van biologische
boeren en producenten liefst uit de buurt.
“De dorpswinkel 2.0”, zegt Michel.
Leden vullen online een boodschappenlijstje in.
Op zaterdag staan boeren, slagers en bakkers klaar in Sibrandabuorren. Dan nog een
rondje door de groentetuin voor bonen, sla
en iets kleinere broccoli. “En alles kraakvers mee naar huis.”

Nog even genieten:

Met dank aan Janny Bijlsma voor het insturen van dit artikel.

Mooi, zo’n begoniabloem na een regenbui…
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