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We zijn niet trendy,  
niet hip,  
niet vooruitstrevend… 
We zijn niet trendy, niet hip, niet voor-
uitstrevend… 
We zijn heel gewoon ouderwets! 
Want alle kennis die wij delen via de 
studiegroepen en andere activiteiten is 
niets anders dan oude kennis die we 
onder het vloerkleed vandaan halen en 
het liefst op grote schaal delen. 
 
Hoe nieuw is dat? 
Niet dus! 

Zelfs heel oubollig. 
Lees de boeken van de Aardkin-

deren…  
Ayla de hoofdrolspeelster in 
deze verhalen zoekt planten om 
culinair in te zetten, om te ge-
bruiken om hun medicinale kwa-
liteiten en alles wat je daarin 
leest omtrent de natuur is dus al 
35.000 jaar oud. 
Dat wetende kunnen wij ons 
niet vooruitstrevend noemen, 

toch? 
Wel help ik graag al deze oude kennis 
nieuw leven in te blazen en de gerechten 
anders te presenteren en te bereiden dan 
men 35.000 jaar geleden deed. 
Dat is een uitdaging, alles creatief presen-
teren, aangepast aan onze huidige tijd en 
maatstaven, maar dat heeft niets te ma-
ken met de oude kennis die van generatie 
op generatie is overgegaan. 
Alleen dit stokt al enige tijd mede door de 
opkomst van de industrie, het feit dat zo-
wel man als vrouw tegenwoordig moeten 
werken om nepcenten op de bankrekening 
te krijgen om zo nepcijfers over te boeken 
naar anderen om aan hun zogenaamde ver-
plichtingen te voldoen. 
Er is geen tijd om 100% profijt te hebben 
van de natuur om ons heen. 
De geestelijke druk is groot, er moet ge-
presteerd worden en wie ziek wordt gaat 
naar de dokter om een snelle oplossing; 
liever morgen beter ook al sluimert ‘iets’ 
al weken zo niet maanden. 

Geen tijd om na te denken waar de ziekte 
wellicht door is ontstaan. Scoren en door-
gaan dat is wat anders dan meegaan met 
het ritme van de natuur, van de seizoenen. 
 
Kruidenvrouwtjes… 
Al vele jaren worden de zogenaamde krui-
denvrouwtjes enigszins spottend getole-
reerd. 
Denk aan Klazien uit Zalk. 
Deze naam zal bij een ieder bekend zijn, 
ze mocht haar kennis en kunde op de tele-
visie uiten.  
Toch hing daar altijd een zweem omheen, 
een gevoel van… ach, zie haar, laat haar 
maar gaan, onschuldig en leuk en bovenal 
vermakelijk om naar te kijken en te luiste-
ren en goed voor de kijkcijfers…  
Komen we terug bij Ayla in de verhalen die 
35.000 jaar geleden speelden: mensen 
met kennis over kruiden, planten, bomen, 
struiken en alles wat de natuur ons schenkt 
hadden een hoog aanzien. 
Daar had men ontzag voor. 
Dus… wat gaan wij doen? 
Elke nieuwsbrief vanaf nu een 
hoofdstukje uit de boekjes 
van Klazien delen. 
Daarmee geven we haar van 
ons uit het juiste gevoel en 
zeggen we:  
Dankjewel Klazien, dat je 
de moeite hebt genomen 
naar buiten te treden met je 
kennis. 
 
In deze nieuwsbrief staat de 
walnoot centraal, beschreven vol-
gens Klazien. 
 
Zuurkool… 
Project7-blad en zuurkool, er zijn al di-
verse middagen voorbij waar het mogelijk 
was op eenvoudige wijze witte kool te be-
werken en het proces van zuurkool te star-
ten. Velen gingen al met een weckpot naar 
huis om na enige weken zuurkool te kun-
nen eten. 
 
Maar wie interesse heeft… er staan nog 
een aantal middagen bij diverse studie-
groepen op de agenda. 
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In deze nieuwsbrief meer over zuurkool, 
het lezen waard. 
 
Welkom studiegroep Winsum… 
In Winsum (Gr.) start ook een studiegroep 
en wel op donderdagmiddag 10 november. 

Jolanda Roggeveld draait al 
meer dan vijf en een half 
jaar mee met een locatie 
waar op maandelijkse basis 
lezingen worden georgani-
seerd binnen ons concept, 

de Gezond Verstand Lezingen. 
Daarnaast staat nu ook zesmaal per jaar 
een donderdagmiddag in het teken van 
kennis delen via een studiegroep. 
Op deze locatie zal ik ook aanwezig zijn, 
samen met Jolanda ga ik deze groep laten 
draaien. 
We hebben er allebei heel veel zin in en 
we beginnen donderdag met het maken 
van zuurkool. 
Alle datums zijn al bekend en staan op de 
site onder de knop ‘agenda studiegroe-
pen’. 
In juli 2017 gaan we naar het Wad en kij-
ken wat er aan zilte planten groeit die eet-
baar zijn, verder vullen we de middagen in 
samen met de andere deelnemers. 
 
Studiegroep Arcen is succesvol gestart 
vanuit de groep Nederweert… 
Petra Wilmsen van locatie Nederweert gaf 
het stokje over aan Jeanne van Staij in Ar-
cen. 
De eerste keer in oktober was zeer succes-
vol, gezellig en inspirerend. 
We maakten zuurkool en de sfeer was op-
perbest. 
Zondag 18 december is zo goed als vol, er 
kan nog iemand bij en dan is het echt vol. 
Wie daarna interesse heeft komt op de 
wachtlijst voor als iemand afvalt. 
 
Wat de groepen allemaal op de agenda 
hebben staan staat in een apart overzicht 
in deze nieuwsbrief. 
 
Eten wat de pot schaft in Culemborg… 
Lianne van den Dungen, locatiehoudster 
van de GVL-locatie Culemborg heeft haar 
locatie per januari 2017 overgedragen aan 
Helma Ballemans. Helma gaat door met 

het organiseren van maande-
lijkse lezingen. Dit wil niet 
zeggen dat Lianne nu ‘achter 
de geraniums verdwijnt’, nee, 
zij gaat in 2017 een aantal ke-
ren koken in het kader van 
‘Eten wat de pot schaft’. 
Het lijkt haar leuk om haar passie voor ge-
zond koken met anderen te delen.  
We houden je op de hoogte via de aankon-
digingen in de Nieuwsbrief en via de spe-
ciale pagina op de Project 7-blad web-
site. 
 
Feest in Exmorra… 
De groep in Exmorra draait op 16 novem-
ber exact drie jaar. 
We begonnen op 13 november 2013 en 
hebben geen keer overgeslagen. 
Zesmaal per jaar komt er een groep geïn-
teresseerden bij elkaar, een redelijk vaste 
kern en daar omheen een groep die komt 
als het hun uitkomt. 
De sfeer is heel vriendschappelijk en door 
de vaste kern is het echt ‘de groep van Ex-
morra’. 
En hoe leuk is het daar? 
Zo leuk dat er al verschillende keren da-
mes uit Limburg zijn geweest. 
Komende keer op 16 november komen er 
weer drie dames uit Limburg. Ik zeg altijd, 
dat onderneem je niet als er niets aan is 
dus zo leuk is het! 
Daarmee is alles gezegd volgend mij ;-) 
 
Kitty de Bruin en Jochem Hagoort zijn we-
derom vertegenwoordigd in de deze 
nieuwsbrief. 
Vanaf nu gaan we ook steeds een bijdrage 
van Klazien delen, ook al leeft zij niet 
meer fysiek tussen ons, maar haar kennis 
laten wij zichtbaar voortleven via Project 
7-blad. 
Ik heb zomaar het vermoeden dat zij zich 
daar wel in kan vinden. 
Veel plezier met deze nieuwsbrief voor de 
maand november. 
 
Tot in december of ergens onderweg… 
 
Anneke 
Gaasterland, 6 november 2016 
 

 

http://www.project7-blad.nl/page45.html
http://www.project7-blad.nl/page45.html
http://www.project7-blad.nl/page45.html
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Polio en zuurkool… 
Polio en zuurkool, wat heeft dat nu 
met elkaar te maken, zul je wellicht 
meteen gedacht hebben. 
Niets en toch ook weer alles! 
 
Wie één van mijn lezingen heeft gehoord 
over de wilde groenten, kruiden en eet-
bare bloemen kan zich wellicht herinneren 
dat ‘polio en zuurkool’ meestal even wor-
den aangestipt. 
Zuurkool maak je door kool fijn te snijden 
en te laten fermenteren tot zuurkool. 

 Kolen groeien niet in de vrije natuur, 
maar vallen wel onder eetbare bloemen 
als we toch een link moeten leggen, want 
als we kool laten door groeien en dus ook 
laten bloeien dan ontstaat er een bloei-
wijze die ongelofelijk mooi is èn eetbaar. 
Dat zien we dan bij alle koolsoorten. 
Via deze uitleg vallen kolen onder de eet-
bare bloemen, naast dat we de kool zelf 
uiteraard kunnen eten. 
Maar tijdens mijn verhaal is dat niet wat ik 
wil vertellen. 
 
Kolen zijn gezond en na fermentatie tot 
zuurkool nog gezonder, dus zelfs superge-
zond. 
Zuurkool heeft een hoog vitamine C ge-
halte en is rauw ook een traktatie voor wie 
van dit gerecht houdt. 

 
Omdat kool onder de superfoods 
van eigen bodem valt benoem ik 
dit graag, maar er is nog een 
link.  
Namelijk onderstaande tekst: 
 

… Maar het kan ook anders: 

een Duitse arts gaf tijdens een 

polio-epidemie in de oorlog in 

een Duits stadje alle ouders 

het bevel de kinderen nuchter naar 

school te sturen.  

Daar kregen ze een theelepel rauwe 

zuurkool te eten en dan mochten ze pas 

gaan ontbijten.  

De zuurkool gaf de juiste darmflora en 

dat stadje bleef als enige gevrijwaard 

van verlammingen ... 
 

Dit gegeven vertel ik altijd tijdens mijn 
verhaaltje over zuurkool. 
Alleen heb ik het nu overgenomen als be-
wijs uit het boek van dokter Hans Moolen-
burgh sr.:  U kunt veel meer dan u denkt, 
blz. 223 
 
Als zuurkool zo gezond voor ons is, waarom 
zouden we onszelf dan geen plezier doen 
en op zijn tijd eens een lepeltje rauwe 
zuurkool eten op de onze nuchtere maag? 
Maar… dan nog iets over zuurkool, deze is 
het gezondst en het lekkerst zo uit het vat, 
het liefst een houten vat als we zuurkool 
kopen in de winkel, en gemaakt van biolo-
gische kool natuurlijk. 
 
Maar weet je wat nog lekkerder is? 
Zelf maken. 
Velen zullen nu denken: “Ja, ja zelf ma-
ken, pffffffffffff wat een klus zal dat zijn.” 
Eerlijk gezegd moet ik toegeven dat als 
men mij enkele jaren geleden het recept 
had gezonden dan had ik dat denk ik nog 
steeds in een mapje op mijn laptop staan. 
Dat is vaak de praktijk. 
Het is simpel, het is lekker, maar je moet 
het ‘even doen’. 
En daarom hebben wij het in de komende 
maanden op diverse plaatsen in het land 
op de agenda staan bij de studiegroepen. 

Bloeiende rode kool; de bloemen hangen helemaal zwaar 
naar voren... 
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In Arcen (Limburg) hebben we dit al onder-
nomen afgelopen 16 oktober maar in Land-
graaf kunnen de Limburgers alsnog terecht 
op 25 november. 
Daar ben ik niet bij, maar dat is geen punt 
want de personen die het daar verzorgen 
kunnen dit net zo goed, wellicht nog be-
ter. 
 
Op zondagmiddag 6 november staat Alk-
maar op de agenda, 10 november Winsum 
(Gr.), 8 december Rijs (Gaasterland) en 14 
januari Westknollendam. 
Opgeven kan tot een dag of drie voor de 
bewuste datum in verband met het bestel-
len van de biologische kolen en citroenen. 
Citroenen zijn ook heel gezond en daar 

gaan we naast het zuurkool maken ook wat 
mee doen daar waar ik de middag  verzorg. 
Bijvoorbeeld: 6 november valt op zondag.  
Opgeven kan tot donderdagavond, vrijdag-
ochtend uiterlijk tot 10.00 uur.  
Daarna bestel ik wat we nodig hebben en 
op zaterdag kan ik dat ophalen om op zon-
dag te gebruiken. 
 
Als je interesse hebt om mee te doen dan 
waarschuw ik je voor het volgende. 
Grote kans dat je daarna thuis altijd zelf 
de zuurkool wilt maken! 
Want kant-en-klaar kopen is er dan niet 
meer bij  
 
Anneke 
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Alle foto’s: Anneke Bleeker© 

Kijk ook op de pagina: Agenda Studiegroepen: http://www.project7-blad.nl/page3.html  

 

 
 

Het is herfst 
De tijd van eetbare paddenstoelen, 
eetbare vruchten, koude dagen en 
prachtige kleuren in het bos. Dit zijn 
genoeg redenen om een groep mensen 
mee te nemen op een wildpluk avon-
tuur in mijn achtertuin.  
 

Dat is namelijk de Veluwe. Ik ken na-
melijk de mooiste plekjes en paden op 
de Veluwe!  
 
Op zondag 16 oktober was het zover, een 
wildplukwandeling met een groep geïnte-
resseerde deelnemers over de paden aan 
de rand van de Veluwe. Aan het weer lag 
het niet, want het was warm en zonnig.  
 

http://www.project7-blad.nl/page3.html
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Nadat iedereen op de parkeerplaats van de 
Lappendeken in De Steeg was verzameld 
kon de wandeling beginnen. Nog geen 2 
meter van de parkeerplaats werd er een 
Douglas spar gespot.  
Deze boom lijkt op een kerstboom, maar 
als je de naalden tussen je vingers knuist 
en ruikt, komt er een speciale citrusgeur 
vanaf. Deze naalden kan je in het warme 
water doen waardoor het als een thee gaat 
fungeren.  
Een heerlijk frisse citrusthee voor bij de 
kerstboom. Ook is het mogelijk om van 
deze thee, jam of gelei te koken.  
Ook erg lekker en leuk om eens te doen.  
 

Een stukje verderop 
zagen we al snel een 
tamme kastanjeboom 
met heel wat kastan-
jes op de grond.  
Ik draaide me om en 
de deelnemers waren 
stuk voor stuk aan het 
rapen.  
Leuk om te zien dat 
mijn deelnemers al 
wisten dat tamme 
kastanjes eetbaar 
waren.  
En al volop aan het 
rapen waren.  
Ik vertelde dat er 
wildplukregels waren 
waarbij je maar één 
portie per persoon 
mag wildplukken van 
de bos beherende in-
stanties zoals Staats-
bosbeheer en Natuur-
monumenten.  
Dit werd wel begre-
pen; Als alles uit het 
bos wordt gehaald 
blijft er niks over voor 
de natuur.  
Ook niet voor andere 
mensen die graag ge-

pofte kastanjes willen eten! Dus werden 
de gevonden kastanjes onder de deelne-
mers verdeeld en werd de weg vervolgd. 
 
Onderweg zijn we ook nog prachtige eet-
bare paddenstoelen tegengekomen.  

We zagen de Reuzenzwam als eerste, een 
grote zwam die als het ware vanuit de 
grond groeit en elfenbankjes vormt.  
 

 
Ze noemen het ook wel een eikhaas, om-
dat de elfenbankjes lijken op oren.  
We zagen ook de “kip van het woud” ofte-
wel de zwavelzwam. Deze oranje/gele 
zwam groeit uit eiken of beuken en heeft 
de smaak van kip.  

 
De zwam kan erg groot worden, hierdoor is 
het een snel zichtbare zwam. Je moet er 
wel snel bij zijn want als de zwam ouder 
wordt is hij niet lekker meer. 
Als laatste zagen we een prachtig exem-
plaar van de biefstukzwam. Een zwam die 
echt op een biefstuk lijkt, na het doorsnij-
den ziet je de vleesachtige structuur te-
rug.  
 
De deelnemers waren erg enthousiast en 
wilden graag stukje van alle zwammen 
hebben om thuis te kunnen proeven. Toen 
kwam de vraag, hoe maak ik de zwammen 
eigenlijk klaar? Hier het antwoord: 
 
-Was de paddenstoelen goed 
-Snijd ze in stukjes 
-Bak enkele minuutjes met ui en knoflook 
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-Als het goed gebakken is kan je het door 
de pasta doen of door de rijst. 
Weet wel dat je alleen zwammen kan pluk-
ken als je zeker weet met welke zwam je 
te maken hebt.  
Ga met een deskundige mee op excursie 
en leer ze kennen. Eén foute zwam kan na-
melijk je laatste zijn! 
 
Na een heerlijke wandeling met veel eet-
bare tips en tricks was het alweer 3 uur 
later.  
Daarmee was de tijd voorbijgevlogen.  
Ik bedank de deelnemers die mee waren 
en wellicht tot de volgende keer! 
 
Jochem Hagoort 
 

 
 

Aardbeithee met... 
Verse biologische aardbeien.  
Deze passen helemaal niet bij de tijd 
van het jaar maar ik ben er wel 'inge-
trapt' toen ik ze bij een fruitkraam zag 
staan. 
 

 
 

 
 

 
 

Maar... tijd van het jaar of niet, de aard-
beien (een flink portie) met een takje ro-
zemarijn, een takje frambozen met enkele 
vruchten en blaadjes en twee goudsbloe-
men uit de tuin aangevuld smaakte als 
thee overheerlijk. 
 

 
 

Even laten trekken en het gekookte water 
voor het opschenken wat laten afkoelen 
zoals aan te raden bij elke thee die je zet. 

 

 
 

Voor herhaling vatbaar. 
 
Anneke 
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Walnoten 
Een notenboom in de tuin is een prach-
tig bezit. De stevige goed gevormde 
boom is een plezier om naar te kijken.  

De speciale geur van de boom verdrijft 
muggen. Hierdoor is uw tuinbank onder de 
notenboom de beste plek om een mooie 
zomeravond door te brengen. Notenblad 
voor een raam dat vaak openstaat maakt, 
dat er minder insecten in huis komen. 
De notenboom is geen snelle groeier, maar 
op den duur kan hij wel 35 meter hoog 
worden. Ze worden wel 200 jaar oud.  
Als de boom zo'n jaar of tien oud is, wordt 
aangeraden de takken een flink pak slaag 
te geven. Het sap schijnt dan beter onder 
de schors door te stromen en bloei en 
vruchtbaarheid worden bevorderd. 
Noten horen dan ook niet geplukt, maar 
afgeslagen te worden. 
Wie elke morgen noten eet, stimuleert de 
lever en daardoor ontstaat een betere 

darmfunctie. 
 
De tussenschotjes 
uit de noten kun-
nen veel verlich-
ting geven aan 
mensen die pijn in 
de hartstreek heb-
ben. Ongeveer vijf 
walnoot- tussen-
schotten even la-
ten koken, een 
kwartier laten trek-

ken en het vocht heeft 
dan een kalmerende, pijnstillende werking 
die snel merkbaar is.  

Zulke tussenschotdrankjes zijn heel goed 
bij kransslagaderverkalking en rokers-
klachten worden minder. Drink het op de 
nuchtere maag en na het eerste kopje is 
de pijn al minder. 
 
Notenbladthee is goed tegen suikerziekte, 
geeft spankracht aan spieren, sterkt bot-
ten, helpt witte vloed stoppen en helpt 
mensen die over het verleden tobben 
daaroverheen. 
Als wormmiddel te gebruiken door een af-
treksel te maken van 3 a 4 notenbladeren. 
Drinken op de nuchtere maag, drie dagen 
achter elkaar. Herhalen tot de kwaal ge-
nezen is.  
Ook dieren worden wormvrij gemaakt met 
dit eenvoudige middel. Een paar druppels 
van het notenblad-aftreksel doet u door 
het eten van hond of kat. 
Notenblad-aftreksel is bloedzuiverend en 
met honing goed tegen bloedarmoede. Het 
vermindert zog afscheiding. 
 
Wil men een notenboom in goede conditie 
houden, laat dan het blad in de winter lig-
gen, zodat het als bemesting dienst doet. 
Appelbomen staan niet graag bij de sterk 
uitstralende notenboom en groenten, to-
maten en aardappelen zijn ook geen vrien-
den van de notenboom. 
 
Noten zijn heel eiwitrijk en daarmee een 
goede vervanging voor vlees. Ook heerlijk 
op en in gebak en in brood. Maar hoe noten 
ook gegeten worden, heel goed fijnkau-
wen is een vereiste om de voedingsstoffen 
van de noot zo goed mogelijk te benutten. 
Kringen in hout verdwijnen vaak als u er 
met het vruchtvlees van de walnoot over 
wrijft. Van het notenhout worden prachtig 
ingelegde tafels, kasten en schrijnwerk ge-
maakt. Geweerkolven waren vroeger ook 
van notenhout. 
 
Wist u dat de walnoot - ook wel okkernoot 
genoemd - prima spijsolie levert en boven-
dien een goede zonnebrandolie is? 
 
Afkomstig uit het boekje: 
Allerhande dingen over de natuur 
Klazien uit Zalk 
ISBN: 90 242 5102 8 
Eerste druk: april 1990 
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Kruidengeheimen 
Door: Andrea Bleeker 
 

De zoete verleiding 
Mensen met overvolle tassen lopen 
langzaam over de markt. Mijn blik valt 
op een kraampje waar onbespoten ap-
pels en diverse andere biologische pro-
ducten worden aangeboden.  
Niemand blijft daar echter staan. Er is 
blijkbaar weinig belangstelling voor. 
 

 
Bij de kraam daarnaast is het daarentegen 
druk en duwen mensen tegen elkaar aan. 
Voordat ik kan zien wat daar verkocht 
wordt, is het me eigenlijk al duidelijk: het 
is een snoepkraam.  
We weten inmiddels allemaal wel dat 
snoepgoed niet goed is voor ons lichaam, 
maar toch kunnen veel mensen er niet 
vanaf blijven. Het doet me denken aan het 
verhaal van Adam en Eva. Zij mochten al-
les eten behalve de verboden vrucht en 
konden die verleiding niet weerstaan.  

 
De appel heeft zijn Latijnse naam Malus 
aan deze legende te danken. Malus bete-
kent namelijk “slecht”. 

Toen ik achter de betekenis van deze 
naam kwam, heb ik er een paar dagen over 
na lopen denken. De appel staat namelijk 
zeer hoog aangeschreven, waarom dan 
deze “negatieve” naam? 
 
Voordat ik daar op in ga, vertel ik eerst 
iets meer over de appel. Er zijn duizenden 
verschillende soorten appels en al deze 
soorten hebben ongeveer dezelfde eigen-
schappen.  
De appel is zowel een voedingsmiddel als 
een dorstlesser. Daarnaast zijn ze een 
bron van vitaminen en mineralen, ze kun-
nen worden gebruik als geneesmiddel én 
als schoonheidsmiddel.  
 
Bron van bouwstoffen 
Appels bevatten zeer veel vitaminen en 
mineralen. Vooral vitamine B en C en de 
mineralen ijzer en kalium.   
Een appel wordt door het lichaam heel 
snel omgezet in energie. Appels zorgen 
voor sterkere botten waardoor mensen die 
veel appels eten minder kans hebben op 
botontkalking. 
  
Appelschillen 
In de schil is de concentratie aan waarde-
volle inhoudsstoffen het hoogst. De schil 
bevat ongeveer 5x zoveel vitamine C en ij-
zer dan het vruchtvlees.  
Wanneer je een onbespoten appel schilt 
voor bijvoorbeeld een appeltaart of appel-
moes, is het daarom zonde om de schillen 
weg te gooien: 

 Kook de schillen in water met enkele 
kruiden en specerijen zoals kaneel, 
venkel, laurier en jeneverbessen. Laat 
het ongeveer 10 minuten zacht doorko-
ken voordat je het zeeft en je hebt een 
supergezonde én lekkere thee. Ook lek-
ker om koud te drinken. 

 Laat de appelschillen drogen en maak 
er in de winter thee van. 

 Maal de gedroogde schillen tot poeder 
en gebruik een theelepel per dag als ge-
zond multi-complex. Dit gedroogde ap-
pelpoeder is overigens ook te koop. 
Strooi het bijvoorbeeld over kwark, 
yoghurt óf appelmoes. 

 
Van appelschillen kun je met enkele spe-
cerijen een heerlijke thee maken. 
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Schoonheidsmiddel 
De appel reinigt de huid en maakt de huid 
zachter en strakker en voorkomt rimpels 
en verslapping en kun je daarom gebruiken 
als schoonheidsmiddel.  
Maak je huid bijvoorbeeld schoon met een 
watje gedrenkt in appelsap. 
 
De samentrekkende werking van de appel 
zorgt er voor dat zwellingen verminderen. 
Daarvoor kun je schijfjes appel of een 
watje met appelsap een tijdje op je huid 
leggen.  
 
En de appel is in staat om huidweefsels te 
herstellen. 
 
 
 

 
 

De appelbloesem staat symbool voor vrou-
welijke schoonheid en voor geluk. 
 

 
 
Geneesmiddel 
De appel wordt in oude kruidenboeken bij 
diverse lichaamsklachten aangeraden, 
maar ze kan ook worden gebruikt om 
klachten te voorkomen. Volgens een oud 
gezegde kon de dokter wel aan de slag als 
bedelaar wanneer iedereen twee appels 
per dag zou eten… 
Kruidenvrouw Mellie Uyldert beschrijft in 
haar verschillende kruidenboeken diverse 
eigenschappen van de appels. De appel 
werkt in op de geest: Als je ergens mee zit 
is het verstandig een appel te eten en rus-
tig te kauwen. De appel laat je helder den-
ken, geeft evenwicht, zelfbeheersing en 
levenskracht. Appelschillen kalmeren vol-
gens Mellie de zenuwen, het geeft kracht 
bij oververmoeidheid en zorgt voor een 
gezonde slaap. 
Hoofdpijn of vermoeidheid kan verminde-
ren door het eten van een appel.  
Maar de appel werkt ook op het lichaam. 
Een appel eten reinigt het gebit en appels 
werken licht laxerend en vocht afdrijvend 
waardoor giften afgevoerd worden en het 



 
12 

bloed gezuiverd wordt. Mellie raadt men-
sen aan appelschilthee te drinken wanneer 
men aan reuma en aan jicht leidt.  
Regelmatig een appel eten laat de bloed-
druk dalen en het brengt de bloedsuiker-
spiegel in balans. 
 
Aangeraden wordt twee appels per dag te 
eten. Voorwaarde is wel dat je goed 
kauwt, dan worden de speekselklieren en 
de maagsapklieren geactiveerd die het li-
chaam helpen bij de spijsvertering.  
De appel heeft  ’s morgens op de nuchtere 
maag en ’s avonds voor het slapen gaan 
het meeste effect. Een appel werkt iets 
verkoelend. Als je het koud hebt kun je be-
ter kiezen voor warme appelthee of appel-
moes met kaneel.  
Maak het liefst gebruik van onbespoten ap-
pels. 
 

 
 

Slechte spijsvertering 
Vroeger kreeg je bij vette spijzen appel-
moes opgediend om de spijsvertering te 
helpen met het verteren van dit voedsel. 
Men wist dat de appel bij alle maag- en 
darmkwalen voor genezing kon zorgen. 
Wanneer iemands darmen niet in orde wa-
ren, volgde hij of zij een paar dagen een 
appeldieet om het spijsverteringskanaal te 
reinigen. Bij verstopping of diarree die 
veroorzaakt is door slechte voeding is de 
appel in staat de spijsvertering te herstel-
len.  
 
En toen viel bij mij opeens het kwartje… 
(Voor de Belgische lezers; de frank...)  
De appel zelf is niet slecht, maar zorgt er-
voor dat slechte voedingsmiddelen toch 
hun weg naar buiten vinden! 
Op de markt liep niemand met zijn grote 
zak snoep richting het kraampje met de 

appels, maar zelf heb ik besloten dat ik 
vanaf nu, na elke zoete verleiding die ik 
niet kan weerstaan, een appeltje ga eten. 
Doe je mee? 
 
Snoep verstandig eet een appel! 
 
Andrea Bleeker 
www.kruidengeheimen.nl  
oktober 2016 
 
Met dank aan Jeanine Bakker voor haar kri-
tische blik op mijn tekst en Dieneke Kamp-
herbeek voor haar mooie appelfoto in de 
regen! 
 

 
 

Knop van de appel in het voorjaar en de ap-
pelbloesem van de Jonagold. 
 

 
 

 
 

http://www.kruidengeheimen.nl/
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Agenda studiegroepen 
en nadere informatie 
Hieronder een overzicht van de studie-
groepen, waar zij draaien en wat zij op 
de agenda hebben geplaatst. 
Tot en met Arcen op 18 december staat 
vermeld plus daaronder de ‘Wande-
lende studiegroep’. 
 
Alle andere groepen gaan per januari ook 
uiteraard weer verder.  
Alkmaar draait maandelijks en de overige 
groepen minimaal zesmaal per jaar. 
In de volgende nieuwsbrief komt er weer 
een overzicht van de onderwerpen die op 
de agenda staan. 
Wie zin heeft om een groep in eigen om-
geving te bezoeken en daar nu niet terecht 
kan omdat deze daar niet aanwezig is, kan 
zelf gastvrouw of gastheer worden of wel-
licht anderen in de omgeving inspireren. 
Geheel vrijblijvend zenden we met plezier 
de uitleg van hoe dit in zijn werk gaat. 
 
Extra noot:  
Studiegroep Alkmaar draait altijd op de 
eerste zondagmiddag van de maand. 
Alleen in december en januari wijken we 
hier vanaf en zijn we op 11 december en 8 
januari in de kantine bij de volkstuinen. 
Per februari is dat weer normaal op de eer-
ste zondagmiddag. 
Zie hieronder voor het leuke aanbod. 
Hoe leuk zijn deze groepen? 
Zo leuk dat er regelmatig dames uit Lim-
burg naar Friesland komen. 
Donderdag 10 november starten we in Win-
sum (Gr.) met de eerste middag. 
 

Donderdagmiddag 10 november 
Winsum (Gr.): 
 

Het onderwerp voor 
deze middag is zuur-
kool 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 dek-
sel en een goede ring 

 Eierdopje zonder 
voetje en NIET van me-
taal of plastic 

 Een grote kom of teil-
tje 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 basisbe-
drag, plus enkele euro’s voor de kool en 
andere ingrediënten. 
 
En… we gaan citrusvruchten op zout zet-
ten.  
 
Zelf meenemen: 
Weckpot van een halve liter met goed slui-
tend deksel en een goede ring.  
 
Deze middag kost 10 euro (het basisbe-
drag) plus de ingrediënten.  
Welkom 13.00 uur – start 13.30 uur. 
 
Biologisch Bedrijf Kleikracht 
Schilligeham 3 
9951 TN Winsum 
Tel.: 0595-438949  
 
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Zaterdagmiddag 12 november 
Westknollendam: 
 
Deze zaterdagmiddag 
gaat Patty samen met 
de deelnemers eerst 
naar buiten om di-
verse materialen te 
verzamelen zoals 
zaaddozen, stengels 
en van alles en nog 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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wat om daarna te verwerken in een deco-
ratie. 

Tijdens het plukken 
komt de eetbare 
natuur uiteraard 
ook in beeld maar 
het gaat deze mid-
dag om de decora-
tie-, de magische en 
de gevoelswaarde 
van de planten die 
vervolgens verwerkt 

kunnen worden. 
 
Tandpasta staat ook centraal als onder-
werp, een vervolg op de middag van 15 ok-
tober maar wie voor het eerst komt is zo 
bijgepraat. 
 
Patty Vegt 
Hannie Schaftstraat 21  
1525 PA  WESTKNOLLENDAM 
 
Deze middag kost 10 euro, het basisbedrag 
plus eventueel onkostenvergoeding van 
materiaal. 
 
Welkom 13.00 uur 
Start 13.30 uur 
 
Aanmelden: 
info@casanatura.nl  
Facebook:  
https://www.face-
book.com/events/943601665768619/  
 

 
 

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 ma-
ken en de middag 
sluiten we uiteraard 
af met een geza-
menlijke 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 maal-
tijd, 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  
 

 
 

Woensdagmiddag 23 november 
Delft/Den Hoorn:  
deze middag ‘s-Gravenzande: 

 
Het thema is 
duurzaam en 
natuur.  
Op de kinder-
boerderij van 
de zus van 
Marion, Pau-

line, wordt veel aandacht besteed aan 
duurzaamheid. 
De groep krijgt een rondleiding en Beli 
(deelnemer) vertelt iets over zijn interes-
sante plan met 
(duurzame) woes-
tijnbomen. 
Daarna is het idee 
elkaar te inspireren 
met eigen kleine, 
grote en duurzame 
tips. 
Creatief iets maken 
is het tweede on-
derwerp, iets voor de natuur op de volks-
tuin, het balkon of in de tuin.  

mailto:info@casanatura.nl
https://www.facebook.com/events/943601665768619/
https://www.facebook.com/events/943601665768619/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Wat dat gaat worden blijft nog een verras-
sing. 
Voor iets lekkers bij de koffie/thee en een 
sapje wordt gezorgd. 
Graag snel aanmelden i.v.m.de inkoop 
voor de consumpties en het materiaal. 
 
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur. 
Aanmelden: 
marionvreugdenhil@gmail.com   
 
Locatie: 
Kinderboerderij de Kreek 
Prins Clausstraat 2 
2691 CR  ‘s-GRAVENZANDE 
 
FB: https://www.face-
book.com/events/1762618570646570/ 
 

 
 

Vrijdagmiddag 25 november 
Landgraaf (L): 
 

Yvonne Spierts gaat 
samen met Tanja Ste-
vens deze middag het 
onderwerp ‘fermente-
ren’ behandelen. 
Dit zal ook in de prak-
tijk gebracht worden, 

want een 
ieder gaat 
met een pot 
zuurkool in 
wording 
naar huis.  
 
Zelf mee-
nemen: 

 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 snij-
den) 

 
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 in-
grediënten zuurkool… 
 
Aanmelden bij:  
Yvonne Spierts:  
yvonnespierts@hotmail.com  
Tel.: 06-37310473 
 

 
 

Donderdagmiddag 8 december 
Rijs: 
 
Zuurkool maken 
Een weckpot met heer-
lijke 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 zet-
ten. 
Zelf meenemen: 
Weckpot van een halve liter met goed slui-
tend deksel en een goede ring. 
 
Welkom 13.00 uur, start 13.30 uur. 
 
Restaurant Eigen Wies 
Mientwei 9 
8572 WB  RIJS 
Tel.: 0514-594819 
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  

mailto:marionvreugdenhil@gmail.com
mailto:yvonnespierts@hotmail.com
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Zaterdagmiddag 10 december 
Montfort: 
 

Zaterdagmiddag 10 de-
cember gaat Marijke 
met de groep van alles 
maken in het teken van 
de feestdagen. 
  
Marijke geeft aan de 

deelnemers door wat men mee moet ne-
men. 
De middag kost 10 euro, het basisbedrag 
plus wat noodzakelijk is maar dit loopt via 
Marijke. 
 
Opgeven via de site van Marijke:  
www.marijkestokking.nl  

 
De eerste keer in 
2017 zal plaatsvin-
den op 11 maart en 
‘Wat komt er dan 
weer boven de 
grond’ staat die mid-
dag o.a. centraal. 
 
 

 

 
 

Zondagmiddag 11 december 
Alkmaar: 

 
Zondagmiddag 11 de-
cember in plaats van 
de 4e. 
We zijn altijd de eer-
ste zondagmiddag van 
de maand in Alkmaar 
maar in verband met 

Sinterklaas op maandag de 5e en het feit 
dat velen dit in het weekend vieren heb-
ben we besloten de middag een week te 
verplaatsen. 
Deze zondagmiddag laten we ons verras-
sen door Annette. 
We gaan op de verantwoorde manier wine-
gums, anijssnoepjes en hoestbonbons ma-
ken. 
De plant zoethout staat als plant van de 
maand op de agenda en ook hierover zal 
Annette meer vertellen. 

Hieronder wat je per on-
derdeel mee moet nemen. 
Even een noot ten aanzien 
van siliconenvorm:  
Over siliconenvormen 
gaan verschillende verha-
len rond. 
Wanneer je 100% silico-
nenvormen gebruikt en 
deze ook daadwerkelijk 
goed gebruikt dan is er 
niets aan de hand. 
Hier ook nog even een link 
naar meer uitleg. 
 
Zelf heb ik vorm-
pjes gevonden bij 
de Lidl waar op dit 
moment een hele 
baklijn in de ‘aan-
bieding’ ligt en zo 
ook bledjes met 
kleine vormpjes 
(zie foto).  
Voor snoepjes is het natuurlijk niet handig 
om te grote vormen mee te nemen. 
 
Link naar uitleg over siliconenvormen: 
http://blog.green-
jump.nl/post/2014/09/12/Siliconen-vei-
lig.aspx 
 

Meenemen:  
 
Winegums 
Steelpannetje 
Garde 
Siliconenvorm 
Spatel (geen hard plastic!) 
Glazen pot 
 

http://www.marijkestokking.nl/
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Anijssnoepjes Hoestbonbons 
Vijzel   Vijzel 
Steelpannetje  Schaaltje 
Vetvrij papier  Snoepblikje 
 
Deze middag kost 10 euro (het basisbe-
drag) plus wat Annette voor ons gaat aan-
schaffen; wat dit kost komt later. 
 
Extra noot:  
In januari 2017 is de zondagmiddag ook 
een week verschoven, van de 1e naar de 
8ste. 
Per februari zijn we weer de eerste zon-
dagmiddag in de kantine. 
 
Adres Alkmaar: 
A.T.V. De Rekere - Volkstuinen naast huis-
nummer 63 aan de Helderseweg in ALK-
MAAR. 
 
Welkom 13.30 uur – start 14.00 uur. (Let 
op, half uur later dan de andere locaties, 
overal begint de middag een half uur eer-
der). 
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Zondagmiddag 18 december   
Arcen: 

 
Deze middag gaan we 
een smeerwortelzalf 
maken.  
Jeanne zal zorgen dat 
de basisolie klaar is 
waarin de smeerwortel 
getrokken is omdat dit 

te veel tijd vergt op de middag.  
We gaan dan zelf aan de slag om ieder een 
potje zalf te maken van 30 ml.  
Smeerwortel kan voor verschillende uit-
wendige toepassingen worden aangewend. 
Het werkt wond helend, hersteld bescha-
digd bindweefsel en kraakbeen, wordt in-
gezet bij kneuzingen, bloeduitstortingen 
spierverrekking spierontsteking en aam-
beien.  
Zo kun je zien dat het een zalf is die je op 
veel manieren kunt inzetten. Je kunt van 
de wortel ook een tinctuur maken wat je 
ook op verschillende manieren kunt inzet-
ten. 

Jeanne en Monique vertellen het één en 
ander over en rond de 
smeerwortel. 
 
Zelf meenemen: glazen 
potje van minimaal 30 
ml. (Al is het iets groter, 
maakt niet uit, de zalf is 
voor eigen gebruik. Een 
jampotje is veel te groot, 
denk aan sambalpotjes 
qua maat als je geen 
zalfpotje hebt). 
 
Annette gaat ons ook ver-
rassen met een bijdrage 
waarover we eerdaags 
meer zullen delen. 
 
Deze middag kost 10 euro plus onkosten-
vergoeding aan de dames die ingrediënten 
hebben aangeschaft. 
 
Het adres: Jeanne van de Staij,  
Maasstraat 57, 5944 CB  ARCEN 
 
Welkom 13.00 uur – start 13.30 uur. 
 
Graag je deelname opgeven bij Anneke: 
Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Wandelende studiegroep  
Rijs (Gaasterland) 22 februari: 
 
We verzamelen om 
11.00 uur.  
Aan het begin van 
het Rijsterbos te-
genover ‘Mooi Gaas-
terland’ en naast de 
B&B bij het parkeer-
terrein.  
De juiste uitleg 
krijgt iedereen vlak 
voor de datum per mail. 
Opgeven: Anneke@project7-blad.nl   
 
Annemieke Wonink uit Limmen wil heel 
graag mee, wie uit N-H heeft ook inte-
resse? Dan kun je samen reizen. 
Tjimate@live.nl  
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Tjimate@live.nl
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Over Noah,  
de ‘Troc de plantes’, een 
biefstukzwam en nog 
veel meer… 
Jammer, dat uur eraf, ik heb nooit 
moeite met opstaan, maar avonds 
vroeg donker vind ik niet echt gezellig.  
 
Vorig week zaten we avonds nog buiten op 
het terras wat te drinken en van de heer-
lijke Noah of Noa druiven te genieten.  

Deze druiven zijn in 1935 verboden door 
de Franse overheid, met als re-
den dat ze methaan zouden 
bevatten, waar je blind of gek 
van werd.  
De werkelijke reden was dat 
deze duiven teveel produceer-
den.  
Sinds 2003 mogen ze weer aan-
geplant worden, vanwege de  
Europese regelgeving. Maar 
door deze slechte reputatie 
zijn er nog maar weinig wijn-
gaarden met dit soort druiven.  
Gelukkig zijn er particulieren 
die ze nog in hun tuin hebben, 
zoals onze loodgieter, die ons 
een stekje heeft gegeven. Van-
wege het prachtige decora-
tieve blad wordt deze druiven-
soort ook veel gebruikt in per-
gola’s.  

We hebben  een stekje in de tuin van Salies 
en Transition (Lo Casau, de  tuin in de 
streektaal Béarnais) gezet, en nu maken 
we daar weer stekjes van voor de liefheb-
bers. 
 
Dat hij erg goed groeit hebben we met 
name dit jaar kunnen constateren, hij is nu 
vier, vijf jaar oud, en van een stekje in de 
grond is hij uitgegroeid tot een geweldige 
struik met heel veel trossen. 
 
We hebben er veel van gegeten, heerlijk 
met kaas, als dessert, bij de yoghurt en nu 
worden de laatste druiven door de frélons, 
hoornaars en de vogels opgegeten.  
Ik heb de laatste kilo’s eraf gehaald, inge-
kookt met wat kokosbloemsuiker, even de 
staafmixer erop, want de schilletjes zijn 
nogal stevig, en ingevroren.  
De saus wordt geleiachtig en smaakt heer-
lijk bij vlees of groentegerechten. De pit-
ten zijn nogal groot, ik heb ze maar laten 
zitten. 
 
De afgelopen maand was nogal druk: de 
17e keer dat we de ‘Troc de plantes’ orga-
niseerden in de tuin van Salies en Transi-
tion (ruilbeurs voor planten en zaden, 
maar iedereen is welkom, met of zonder 
planten).  
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Dit keer hadden we ook veel tijdschriften 
en boeken meegenomen om weg te geven 
of om te ruilen. 

Dit keer hadden we ook veel tijdschriften 
en boeken meegenomen om weg te geven 
of om te ruilen. 
 
De laatste wilde postelein hebben we ge-
geten, en onze pompoenen waren een gi-
gantisch succes, letterlijk en figuurlijk; ik 
had in het voorjaar wat zaden van een 
pompoen in de open compost hoop ge-
stopt; daar kwamen twee enorme planten 
uit, in totaal 10 pompoenen, die heerlijk 
van smaak zijn. Niet melig, licht zoet, en 
een zachte schil. 

Hier zie je er een op de aanrecht liggen, 
bij de foto die ik nam om de biefstukzwam 
te laten zien. 
 
De biefstukzwam hebben we in plakjes 
gesneden, het buitenste harde velletje 
eraf gehaald, en in de kokosolie om en om 
gebakken; alleen wat eigen gebakken 
brood erbij, wat olijfolie en wat korrels 
zout, dat hier gedolven wordt in Salies de 
Béarn…  mmm…  
Omdat de buren mee aten dacht de buur-
man dat hij ook wel zo’n paddenstoel kon 
vinden.  
Nu groeien ze voor zover ik het weet al-

leen op heel oude eiken en die zijn hier 
zeldzaam aan het worden.  
Toen de tweede paddenstoel die we ge-
zien hadden op dezelfde eik groot genoeg 
was, hebben we hem aan deze buurman 
gegeven, die zijn leven lang hier woont en 
deze paddenstoel nog nooit gezien of ge-
geten had.  
In ruil voor onze eieren en de zwammen 
kregen we van hem een grote kist vijgen, 
heel donker van kleur en zeer smakelijk. 
Dat werd dus iedere dag zelf gemaakte 
yoghurt, van rauwe melk , met de heer-
lijke vijgen.   
 
Ook de taart, die in een van de boeken 
Puur Eten van Pascale Naessens staat in 
de bosbessenversie leent zich goed voor 
een vijgentaart: 
 
Ingrediënten:  
200 gram havermout zemelen 
200 gram boter 
1 ei  
40 gram kokosbloemensuiker 

Onze communicatie in het Frans over dit evenement. 
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Vijgen - afhankelijk van de grootte halve-
ren of in vieren delen 
ovenschaal of bakblik met bakpapier  
Oven voorverwarmen op 180 graden 
 
Werkwijze: 
Alles goed mengen tot een bol deeg, ik laat 
die even in de ijskast staan, anders is het 
moeilijk de vorm van de ovenschaal met 
daarin bakpapier te bekleden.  
Deeg goed aandrukken, en dan de vijgen 
gehalveerd in een mooie waaier erin leg-
gen. In 20 minuten bakken. 
 
Nu zijn alle vijgen verwerkt of opgegeten, 
de pompoenen liggen in de schuur, en 
twee nog op de komposthoop, de nashi’s 
(Nashipeer of appelpeer - Pyrus pyrifolia) 
zijn bijna op en nu oogsten we de szechuan 
peper en binnenkort de kaki’s, die zo 
zwaar zijn dat er een paar takken zijn af-
gebroken.  
Die gaan we in krantenpapier doen om in 
een koele kamer verder door te laten rij-
pen.  
Eigenlijk zou je ze in een vaas moeten zet-
ten, zo mooi zijn ze. 
 

 
 

Ik heb ook nog een conferentie in Seveso 
(Italië) bijgewoond. Daar wil de volgende 
keer wat meer over vertellen, maar dit 
prachtige plaatje van de zaterdagmarkt 
wil ik vast publiceren. 

 
 
Hartelijke groeten, 
 
Kitty de Bruin  
 
kittydebruin64@gmail.com 
www.salies-de-bearn.transitionfrance.fr 
 

 
 

Fleurige sla 
 
Sla met alfalfa, 
opgefleurd met 
de bloemblaadjes 
van aardpeer, 
goudsbloem en 
teunisbloem. 
 
Een teunisbloem 
pronkte in zijn 
geheel in het 
midden van de 
salade. 
 
De alfalfa als een 
'kransje' om de 
sla gelegd. 
 
Serveer hier een 
lekkere (knof-
look)dressing bij 
of sprenkel er op 
je bord een goede olijfolie en balsamico-
azijn overheen. 
 

 

 

mailto:kittydebruin64@gmail.com
http://www.salies-de-bearn.transitionfrance.fr/
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Thee van salie, citroen-
kruid en een zakje zoet-
hout... 
Als we een middag in de tuin werkt 
smaakte een kop thee heerlijk. 
Salie en citroenkruid uit de tuin geplukt 
en aangevuld met een zakje biolo-
gische kruidenthee (zoethout). 
 
Eenvoudig, snel te maken en toch lekker. 
 

 

Laat het gekookte water wel even afkoe-
len (op het gevoel ergens tussen de 80 en 
90 graden) om te voorkomen dat de thee 
dood slaat.  
Dit is ook van toepassing op de kant-en-
klare biologische gekochte zakjes. 
Dergelijke zakjes in combinatie met verse 
kruiden geven een heerlijke smaak.  
Uiteraard gaat er niets boven alles vers 
verwerkt maar de kwaliteit is niet slecht 
en reuze handig. 
 

 

Een beschuitje met roomboter, honing en 
kaneel erbij smaakte nog lekkerder dan 
een gebakje. 

Wortels van teunisbloe-
men... 
De teunisbloem is compleet eetbaar, 
van bloem tot wortel. 
Deze wortel gisteren uit eigen tuin ge-
oogst, lekker om in een soep of ander 
gerecht mee te verwerken. 
 
In vroegere tijden 
werden deze wor-
tels geroosterd ook 
voor surrogaatkoffie 
gebruikt  net zoals 
de chicorei, het wil-
genroosje en de 
paardenbloem. On-
getwijfeld zijn er 
meer voorbeelden, 
maar deze zijn rede-
lijk tot zeer herken-
baar. 
Bloemen en knoppen 
zijn nog steeds te 
scoren om een ge-
recht 'op te leuken'. 
 
Op de foto hieron-
der: sla met bloe-
men op een wrap: 

 
De bladeren en jonge scheuten zijn als 
groente te verwerken maar dan beperken 
we ons nu tot jonge nieuwe planten want 
van de oudere varianten is de kwaliteit 
niet meer 'je van het'. 
Teunisbloem smaakt zoetig, zo ook de za-
den. 
Een veelzijdige gezonde plant waar ook 
olie van gewonnen wordt, de bekende teu-
nisbloemolie. 
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Potpourri 
 
Een potpourri gemaakt van:  

 gedroogde hortensia's 

 bloemblaadjes van afrikaantjes 

 citroenkruid 

 citroenverbena 

 wilde marjolein (oregano) 

 rozen (de bloemen plus bladeren) 
 

 
 

De ingrediënten heb ik afgelopen zomer 
afzonderlijk gedroogd. 
 

 
 

Door gebruik te maken van verschillende 
vormen en kleuren krijg je een mooi ge-
heel. 
Alles in de glazen pot 'geschikt', de rozen 
bewust aan de kant gelegd tussen diverse 
lagen van het mengsel. 
Alles 'nonchalant' in de pot gedaan maar 
toch met een beetje beleid. 
 
De geur blijft in een pot met deksel behou-
den en je kunt op deze manier steeds een 
beetje eruit halen en 'open en bloot' in een 
schaaltje laten geuren, eventueel aange-
vuld met enkele druppels goede etherische 
olie. 

 
 

Anneke 
 

 
 

Rondje nostalgie... 
Het maken, het optillen, vooral dat 
laatste: ook zeer nostalgisch... ;-) 
Jaren geleden, 1999 - 2000 maakten wij 
zelfs een jutezak tot een hype... 
 

 



 
23 

In de jaren erna druppelde dit leuk door 
maar in die eerste jaren was het bijzonder 
hoe dit opgepikt werd. 
 

 
 

We verkochten dit als 'Doe-het-zelf-pak-
ket'. (Toen ik nog 'De Wingerd huis- en 
tuindecoraties' als bedrijf had.) 
We leverden daar een beschrijving bij.  
 
De jutezak werd netjes opgerold met het 
plastic en het A4tje met beschrijving en 
tekening ertussen en het touw er omheen.  
 
Voor 2 gulden!  
Ja, ja het was nog voor de euro ;-) 
 

 
 

We kregen van iemand een ongelofelijke 
hoeveelheid jutezakken, houten aardap-
pelkisten en weet ik wat allemaal. 
 

Wat moet je nu met honderden jutezakken 
doen? 
 
Daar hebben we verschillende creaties van 
gemaakt en dit was er eentje...  
'De plantenzak'... 
 

 

Je neemt een jutezak, een vuilniszak en 
een stuk touw. 
 
De vuilniszak gaat in de jutezak, netjes tot 
in de hoeken. 
Vullen met aarde en als er genoeg in zit 
dan de vuilniszak dicht knopen. 
 
Vervolgens de jutezak dicht strikken/kno-
pen met het touw. 
 

 

De zak in model duwen, aan de bovenkant 
moet je een soort 'richel' vormen om plan-
ten in te kunnen verwerken, dus modelleer 
in model. 
 
Met een scherp mes een snee maken door 
het jute en het plastic heen. 
 

 
 

Daarin een plant planten; de kluit moet 
goed in de aarde geduwd worden. 
Maak zoveel plantgaten als je wilt, twee 
of drie. 
 
Deze decoratie gaat een seizoen mee, af-
hankelijk van hoe de zak staat. 
 
Zo op een oude stoel zal de onderkant min-
der snel vergaan dan wanneer deze op de 
straat of aarde staat. 
 
Dit was een rondje nostalgie. 
Ook toen ik de zak optilde, het gewicht 
was ook zeer nostalgisch ;-) 
Geinig om dit weer eens gemaakt te heb-
ben. 
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In vroegere tijden hadden we er tig staan; 
in kersttijd met aangepaste beplanting en 
daarna met bollen die weer plaats maak-
ten voor viooltjes. 
  
Hedera ging er standaard in, altijd leuk en 
speels. 
Stel je zo'n zak bloeiend voor met gele 
mini narcisjes en viooltjes plus hedera.  
 
Of met krokussen, blauwe druifjes... mo-
gelijkheden genoeg. 
 
Anneke 
 

 
 
 
 

Sla, zomers versierd op 
28 oktober... 
 
Sla als basis met de bloemen van:  
 

 
 

aster - kaasjeskruid - kattenkruid (plus en-
kele groene toppen) - geranium - komkom-
merkruid - bloemblaadjes van gouds-
bloem. 
 
Van enkele astertjes en kaasjeskruid ook 
de bloemblaadjes los geplukt. 
 

 
 

Zelfs nu nog zijn alle gebruikte bloemen te 
plukken! 
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Eten Wat de Pot schaft      
 In Huize Maria & Wim en Sander 
26 oktober 2016 
 

Jongstleden woensdag was 
onze zevende avond en 
deze keer rustiger in posi-
tieve zin. 
Er werd meer centraal ge-
praat, verteld, gediscussi-
eerd, uitgewisseld.   
Mooie persoonlijke verha-

len en goede aandacht.  
Maria en ik waren blij en dankbaar na af-
loop over hoe het was gegaan bij het op-
ruimen.  
We hebben wel een foto aan het begin ge-
maakt voordat er iemand was.  
 

 
 

Daarna weer helemaal vergeten.  
We hebben ons nu duidelijk voorgenomen 
wel meer foto's te maken de volgende 
keer.  
 

Het MENU: 
 
Vooraf: 

 Miso* soep met (wilde) groente  brand-
netel, smalle weegbree, paarden-
bloem,  pastinaak, peterseliewortel, 
miso en kerrie 

 
Hoofdgerecht: 

 Quinoa met gemengde paddenstoelen, 
ui  

 Koolraap-schijf met tahin, umepasta, 
gember, tamari 

 Chinese kool - Wortel – Prei 
 

 Seitan-Wienerschnitzel, schijfje ci-
troen, peterselie 

 Bietensalade: bieten, uien, mais, erw-
ten, augurken, azijn, olie, komijn, ap-
pel 

 
Nagerecht: 

 Appel-Pompoen  

 Iers mos (carageen = zeewier), abriko-
zen, dadels, slagroom met kokosbloe-
semsuiker 

 
Thee/Koffie - met een kleine verrassing 
Water/Sap/Brooddrank 
 
* Miso is een gefermenteerde pasta ge-
maakt van sojabonen, rijst (of soms gerst) 
met zout en koji  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Maria en Wim  
Borger 

 
 

Er zijn nog meer locaties waar je kunt 
‘Eten wat de pot schaft’: 
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Hieronder nog enkele foto’s van andere Eten wat de 
pot schaft locaties en gerechten: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Colofon: 
 

 
Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
 
Medewerking van: 
Patty Vegt / Jochem Hagoort / bijdrage uit 
een boekje van Klazien uit Zalk / Andrea 
Bleeker / Kitty de Bruin / Wim Roeleveld  / 
Frank Bleeker 
 
Foto’s: 
Anneke Bleeker / Jochem Hagoort / Andrea 
Bleeker / Kitty de Bruin / Wim Roeleveld 

 
 
Aanmelden/Afmelden voor deze 
Nieuwsbrief: 
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
 
Informatie over het starten van een Stu-
diegroep 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 
 
 

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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De volgende Eten wat de pot schaft in Borger is op: 
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