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Project7-blad, studiegroepen, wekelijks recept, eten wat de pot schaft, oftewel…

Puur natuur staat hoog in
het vaandel!
Project7-blad groeit, groeit en groeit!!!
Daar worden we blij van.
De studiegroepen zijn meer dan een groot
succes en wie de afgelopen keren ‘ergens’
aanwezig was zal dit beamen gezien de reacties die ik na afloop en later in mijn
mail krijg.
Eerlijk gezegd zit ik terwijl ik dit voorwoord schrijf nog in de sfeer van studiegroep Arcen.
Zondagmiddag 18 december kwamen we
bijeen in Arcen bij gastvrouw Jeanne van
Staij.
Dit was de tweede middag in Arcen, een
doorstart vanuit de groep in Nederweert
waar indertijd Petra Wilmsen de gastvrouw was.
Als we kijken wanneer we in Nederweert
begonnen dan draait deze groep ook alweer drie jaar, evenals de groep in Exmorra bij Makkum.
Kennis delen, gezelligheid, gelijkgestemden ontmoeten, thuis toepassen wat je
deze middagen krijgt aangereikt en delen
met iedereen om je heen die interesse
heeft, zijn de kernwoorden en gedachten
die passen bij deze middagen.
Persoonlijk kijk ik terug op heel veel fantastische middagen en we gaan ervoor dat
er in 2017 nog meer groepen gaan draaien
want dit leuke willen we graag met iedereen delen.
In Arcen stond de smeerwortel centraal,
maakten de deelnemers smeerwortelzalf
en verantwoorde snoepjes.
We genoten van de heerlijke baksels bij de
thee of koffie verzorgt door een aantal
aanwezigen en ter afsluiting was er soep
voor de liefhebbers.
In deze nieuwsbrief meer over de studiegroepen ten aanzien van wat je o.a. in januari kunt verwachten.

Wekelijks recept…
Werkelijk wat een succes, strooi rond dat
men een wekelijks recept kan krijgen en
je mailbox loopt vol.
Een compleet nieuw bestand met heel veel
belangstellenden die nog geen enkele
nieuwsbrief van ons ontvangen, dus… dat
beloofd wat in de komende tijden.
Wie het wekelijks recept ontvangt krijgt in
het voorjaar de keuze uit twee datums om
als gast mee te wandelen langs de wilde
groenten, kruiden en eetbare bloemen
hier in het mooie Gaasterland.
Rijs is de plaats waar we verzamelen voor
een wandeling en dus een ‘lezing’ in de
vrije natuur.
Interesse in een wekelijks recept?
Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.

Eten wat de pot schaft…
Typisch iets voor hen die van kokkerellen
houden, graag een aantal gasten aan de eigen tafel ontvangen en openstaan voor
nieuwe contacten en goede gesprekken.
Warns en Borger presenteren de volgende
datums, ook te lezen in deze nieuwsbrief
en wie meer wil weten over dit initiatief
om mee te doen, zelf als locatie, kan mij
mailen.
Geheel vrijblijvend zenden we alle informatie.
Of je nu nieuwsgierig bent naar ‘Eten wat
de pot schaft’, de studiegroepen, of andere activiteiten, het kost je niets meer
dan een mailtje, je krijgt antwoord of de
uitleg en daarna ligt het initiatief bij jezelf.
Voor 2017 heb ik mijn besluit genomen!
Nog meer actie binnen de studiegroepen,
wandelingen, eten wat de pot schaft en de
wekelijkse recepten die iedereen gratis en
voor niets in het weekend in zijn of haar
mailbox kan ontvangen.
Heel veel plezier met deze nieuwsbrief.
Fijne dagen gewenst en alle goeds voor
2017!
Anneke
Gaasterland, 18 december 2016
Voor informatie:
Anneke@project7-blad.nl
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Drie heerlijke recepten…
Wil je het recept ontvangen van de appel-rozijnen cake?
Wil je lezen hoe je
een cake kunt bakken
zonder oven?
Wil je een uienbrood
met kruiden maken?

Je kunt zover gaan dat je deze ook gaat
onderverdelen, kruidenboters bij elkaar,
gebak bij elkaar, soepen, salades, etc.
Hiermee hopen wij te stimuleren dat wanneer we bijvoorbeeld een recept hebben
gedeeld waar enkele brandneteltoppen in
zijn verwerkt dat iedereen dit in de week
erna ook gaat uitvoeren, dan pas gaan we
het weer als normaal ervaren om wilde
groenten, kruiden en eetbare bloemen toe
te passen.

Dat kan allemaal, want deze drie recepten
hebben wij al gedeeld met liefhebbers.
Wat je daarvoor moet doen is een mailtje
sturen naar Anneke met in het onderwerp:
‘Wekelijks recept’.
Dan krijg je vanaf dat moment elk weekend per mail een recept toegezonden. Het
idee is om op jaarbasis in meer dan 90%
van de recepten wilde groenten, kruiden
en eetbare bloemen toe te voegen.
Het eerste recept was de appel-rozijnen
cake en recept twee en drie (Appel-rozijnen cake zonder oven en Speltbrood met
uien, olijven, rozemarijn en salie.
Je krijgt deze eerste drie recepten (twee
mails) alsnog toegezonden wanneer je de
moeite neemt even te mailen en de rest
volgt vanzelf.

Deze oude kennis moet weer als heel gewoon ervaren worden.
Wie de wekelijkse recepten per mail
krijgt, zal ook een datum aangereikt krijgen om op een middag in het voorjaar als
gast mee te wandelen, hier in het Gaasterland, langs wilde groenten, kruiden en
eetbare bloemen.

Wellicht is het leuk en handig deze recepten wekelijks te printen (A4-formaat) en in
een ringband te verzamelen.

Interesse?
Anneke@project7-blad.nl

We gaan er een gezellig, energierijk 2017
van maken!
Wie let op datgene wat om hem of haar
heen groeit zal verbaasd staan!
En… alles wat we aandacht geven groeit,
dus… 1 plus 1 = 2, we gaan ons nog meer
focussen op deze informatie en daarom
wekelijks een mail met minimaal 1 recept
per keer.

Recept nr.:
2
11 december 2016
Categorie:
Gebak
Recept voor: Appel-rozijnen cake zonder oven…
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Inleiding:

Kun je cake bakken zonder oven?
Ja dat kan, aan de hand van een oud recept.
Dit heb ik aangepast aan dat wat wij in huis hadden en de ingredienten aangepast aan hoe we tegenwoordig kokkerellen: verantwoord en zonder witte geraffineerde suiker en verkeerde vetten.
Ook gebruiken we geen kant-en-klaar mengsels en geen melk in de
cake.
Het beslag werd in een ingevette en met bakmeel bestoven glazen
pan (ovenschaal kan ook) gedaan.
Deze pan of schaal moet passen in een grote pan.
In die grote pan leg je een omgekeerd schoteltje/bordje op de bodem.
Daarop plaats je de schaal met het beslag.
De grote pan vul je met heet water (het is dus handig alvast water
in de pan te doen na het plaatsen van het schoteltje/bordje maar
plaats de schaal dan heel voorzichtig want stel dat het waterniveau
toch te hoog is, dan loopt je beslag onder water.
Het water moet tot onder de rand van de glazen schaal komen.
Wij gebruikten twee tandenstokers om aan weerskanten op de
schaal te leggen zodat er een kleine opening ontstaat tussen schaal
en deksel.
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Je kunt natuurlijk ook een heel dun lang stokje gebruiken, het doel
is dat het deksel de glazen pan niet afsluit zodat vocht uit het beslag
kan ontsnappen.
Het water in de pan moet tegen de kook aanblijven maar mag niet
razen.
Doe een deksel op de grote pan, maar ook daar moet stoom uit
kunnen ontsnappen. Heb je geen luchtgaatjes in het deksel dan kun
je ook een theelepeltje tussen de rand zetten.
Als het beslag op deze wijze kan garen zal het ongeveer tussen de 3
á 4 uur duren voor de cake klaar is.
Wij haalden in het laatste uur het glazen deksel van glazen pan af.
Het is ook een kwestie van op je gevoel werken. De pan stond bij
ons buiten onder de overkapping in onze buitenkeuken, het was
koud want het begon weer te vriezen, allemaal omstandigheden die
van invloed zijn.
Wellicht is de cake op een warme zomerdag sneller klaar, maar stomende pannen zetten wij graag buiten, dus heb je te maken met de
weersinvloeden van dat moment.
Maar… experiment geslaagd en we hebben als eindresultaat een
heerlijke cake.
Het is bewezen: je kunt gebak maken zonder oven. De volgende
stap is op hete stenen in de grond zoals men dat in de prehistorie
deed, want dat moet dan ook kunnen.
Nu wil ik niet zeggen dit meteen te willen uitvoeren, maar verder
denkend: we kunnen ons meer redden dan we met z’n allen denken, we hebben al die moderne snufjes niet nodig om tot leuke en
vooral lekkere resultaten te komen.

Ingrediënten:

125 gram speltbloem (speltmeel of boekweit kan ook)
125 gram roomboter op kamertemperatuur
2 á 3 eieren
1 theelepel kaneel
1 theelepel natriumbicarbonaat
2 eetlepels kokosbloesem poedersuiker (gewone kokosbloesem of
oerzoet kan ook)
2 á 3 appels in kleine stukjes door het beslag verwerkt
half kopje rozijnen
scheutje citroensap

Werkwijze:

Meng alle ingrediënten goed door elkaar met een pollepel.
Volg verder de tekst in de inleiding.
Het citroensap heeft als functie, naast dat het lekker is in cake, het
natriumbicarbonaat tot rijzen te brengen.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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Studiegroep Montfort –
een verslagje

Zaterdag 10 december waren wij weer
met een groep in Montfort bezig met
als thema de Kerst.

Iedereen had schone jampotten bij zich,
dus die konden in de keuken gevuld worden met heerlijk zoet/zuur wat met de
kerst precies op de juiste smaak is.
Heerlijk bij allerlei zaken waar je anders
augurken bij zou gebruiken.
Daarna had ik nog wat te vertellen over de
Topinamboer en de gezondheidsvoordelen
van deze knol.
Kijk ook op kruidwis.nl voor meer info.
Vervolgens naar buiten waar iedereen met
zelf meegebrachte natuurlijke spulletjes,
zoals dennenappels. takken, hulst etc.
zeer creatief aan de slag ging.

Zelfs de mensen die zeggen het niet te
kunnen hebben hele mooie kerstversierselen gemaakt.
Peter had uit het gemeentebos (met toestemming) prachtige hulst mee genomen,
die met iedereen gedeeld werd.
Karla had heerlijke chocoladebrokken en
balletjes gemaakt en ik had een wortel/appelcake en chocolademuffins klaarstaan.
Eerst begonnen wij met het inmaken in
zoet/zuur van Topinamboer.
Berbie en Christien hadden al het voorbereidende werk gedaan, zoals de Topinamboer uit de tuin van Christien halen, het
schoonmaken en het in de pekel zetten
van de fijngesneden knollen.
Dit is heel veel werk en ik bedank de dames ook weer van harte voor alle uren die
zij hierin hebben gestoken!!!
Alles glutenvrij en met natuurlijke suikers.
Voor de recepten kijk op mijn site:
www.marijkestokking.nl onder het kopje
recepten.
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Het was al donker toen de laatste hand aan
de stukjes werden gelegd. Het was erg gezellig!
Ik wens allen hele fijne en gezonde feestdagen.

De volgende bijeenkomst in Montfort is
op 11 maart, dan gaan wij kijken wat er
weer boven de grond komt.
Tot dan, groetjes,
Marijke
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Tijdens de bijeenkomsten van enkele
Studiegroepen behandelt Anneke vaak een
‘wilde’ plant, boom of bloem.
Een poosje terug vond zij in een kringloopwinkel drie deeltjes van Klazien uit Zalk:
Allerhande dingen over de natuur.
Ken je haar nog? Zij vertelde jaren geleden
in een NCRV-programma over ‘Allerhande
dingen over de natuur’.
Ook kwamen er veel huis- tuin- en keukenmiddeltjes voorbij, middeltjes die onze
(overgrootouders maar al te goed kenden,
maar die in de loop van de tijd volledig onder een (dik) vloerkleed verdwenen.
Tijd om het vloerkleed weer op te rollen
en al die zaken weer uit het stof te halen!
We beginnen vandaag met:

Daardoor ontwikkelden ze geen stevige
wortels
en
elke
storm had de kans
grote aantallen sparren om te waaien.
Het
waardeloze
dunne hout bleef in
de bossen liggen en
kevers die van de levenssappen van de
sparren
leefden,
vermenigvuldigden
zich en namen weer
nieuwe sparren voor
hun vraatzucht.
Zo werd het aantal
zwakke, zieke bomen al maar groter.

De spar
In ons land worden verschillende soorten sparren gekweekt, maar de meest bekende is de fijnspar die als
kerstboom gebruikt wordt.
Tussen 1500 en 1520 zou
die boomsoort uit NoordAmerika in ons land ingevoerd zijn met de bedoeling
er timmerhout van te winnen.
Vooral wanneer de boom
nog jong is groeit hij erg hard.
Dus was gauw resultaat te zien.
Maar het hout, dat vurenhout genoemd
wordt, is vaak niet van beste kwaliteit.
Dat komt mede doordat de boom hier nog
al eens in een grondsoort staat die niet
goed voor hem is. Er wordt veel gepraat
over luchtvervuiling en zure regen, zaken
die zeker wel veel kwaad doen, maar voor
de sparrenbossen was de stand al eerder
slecht.
Ze groeiden vaak door de ongeschikte
standplaats zo armetierig dat men het uitdunnen maar naliet en zo werden spichtige
bossen gevormd van bomen die te weinig
licht en lucht konden krijgen.
Al hun groeikracht werd gebruikt om opwaarts strevend in leven te kunnen blijven.

De frisse geur van het sparrengroen is door
de mensen al eeuwenlang gebruikt om onzuivere lucht uit woningen en stallen te
verjagen.
De spar hoorde in de oudheid tot de heilige
bomen die de pest verjaagden.

In afgelegen, ouderwetse boerderijen in
Noorwegen strooit men nog wel in de winter sparrengroen om de lucht fris te houden en de sneeuw, die mee naar binnen
komt aan laarzen en schoenen, gaat er
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door die takjes af, zodat men niet uitglijdt.
Staat de spar voor harde wind beschut in
passende grond, dan wordt hij wel 45
meter hoog.
Deze lengte maakte dit hout heel geschikt
voor overkappingen van allerlei gebouwen.
Het zaagsel met de pittige harsgeur werd
als strooisel in stallen gebruikt. Van de
jonge takjes en de naalden maakte men
geurig was- en badwater om ziekten te bestrijden.
Nu worden nog wel de naalden in dunne
lagen te drogen gelegd, om later weer geweekt een genezend badwater te geven,
dat de doorbloeding bevordert, kramp opheft, urine en zweet uitdrijft en zo virusziekten verjaagt.
Verfrissend en verjongend is het in elk geval.
De bekende dokter Alfred Vogel raadt aan
tegen verkoudheid en slijmvliesontsteking
op een sparreknop te kauwen.
Van tijd tot tijd een nieuwe in de mond
nemen en binnen een paar dagen bent u
genezen.
We maken ook een goede hoestdrank door
een stuk of vijf sparreknoppen in een
kopje met kokend water te overgieten,
een beetje laten afkoelen, de sparreknoppen eruit halen en een lepel honing er door
roeren. Telkens een slokje nemen.
Sparreknoppen kun je ook verzamelen
door eindscheuten van de kerstboom even
te wassen in warm water, de knoppen eraf
te knippen, en ze te laten drogen door ze
in een zeef af en toe om te schudden.
Zo is tegen bronchitis en hoestbuien vlug
een drankje klaar te maken.
Van hars dat uit sparren gewonnen wordt,
maakt men antireumapleisters, maar eenvoudiger is om sparrentakken in heet water te laten trekken en doeken met dit aftreksel op pijnlijke plekken te leggen.
Snel warm toedekken.
Tegen reuma kan men sparrentakken en
kegels een uur lang koken, nog een halve
dag of een nacht in het koude water laten
staan en dan in een warm bad afgieten.
Dat regelt de doorbloeding krachtig.

Zo'n sparrennaalden-bad werkt ook gunstig
bij blaasklachten en witte vloed.
Verder is het nog zenuwversterkend en
klachten van de overgangsjaren verminderen.
Een aftreksel van sparreknoppen is goed
tegen winterhanden en -voeten. Elke dag
een hand- of een voetbad nemen.
Hoestende dieren, vooral paarden, hebben
baat bij sparren-aftreksel in hun drinkwater.
Sparrentakken schuin in de grond gestoken
voor planten die niet erg winterhard zijn,
geven een goede beschutting en sommige
vogels en eekhoorns zijn dol op sparrenzaad dat uit de grote langwerpige kegels
valt.
Een sparrenkegel is een leuke barometer.
Droog - kegel open; regen en vocht - kegel
gesloten.
In kerststukjes staan kegels leuk en als
aanmaakhout voor open haarden en kachels zijn ze prima. Losse sparrenzaadjes
kan men ook leuk rangschikken tot kleine
bloempjes, bijvoorbeeld op wenskaarten.
Uit het voorafgaande blijkt wel dat een afgedankte kerstboom nog heel waardevol
kan zijn.
Om de naalden
lang aan de
boom te houden de volgende tips: zet
de kerstboom
eerst een poos
in een schaaltje water met
glycerine
(2
kopjes water
en 1 kopje glycerine).
Tekst:
Klazien uit Zalk
K. Rotstein-van
den Brink

Allerhande
dingen over de natuur – deel 2
(Tips en wetenswaardigheden over de natuur)
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Seveso…
en wat is ecologisch?
Ditmaal het beloofde verslag over Seveso, Italië, wat me erg raakte toen ik
dat mocht bezoeken, dus verwacht
geen leuke recepten en mooie foto’s.
Bij terugkomst thuis heb ik weer extra
genoten van de laatste oogst uit eigen
tuin, waar ik dit artikel mee afsluit.

en goedkope snelle trein verbinding heeft
met Milaan.
Een prachtig huis met een ruime kamers en
een zeer grote badkamer, met zeer fraaie
tegels, waar de Italianen zo goed in zijn.

Seveso
Ik werd uitgenodigd door de Fondazione
of Lombardia per l’Ambiente, afgekort FLA
(Ecologisch Instituut van Lombardije) om
een congres over resilience bij te wonen.
(resilience is de veerkracht om een tegenslag, crisis of ramp te verwerken). De aanleiding van deze conferentie was dat het
40 jaar geleden was dat er ongeluk gebeurde in een chemisch bedrijf.
De uitnodiging kwam omdat ik enkele jaren geleden via het transitionnetwork van
hen het verzoek kreeg om hun project te
ondersteunen.
Het idee was om meerdere burgemeesters
te laten vertellen wat zij doen aan resilience in hun stad en dan gezamenlijk een
conventie te ondertekenen.
Ik heb nog geprobeerd om de burge-meester van Kopenhagen te strikken, maar hij
was precies rond die tijd in het verre oosten om dezelfde missie over te brengen.
Mijn Italiaanse collega Cristiano Bottone
van Transition Italië hield er een lezing
over hij in Bologna met de stad samenwerkt om op de Transition manier burgers
te betrekken bij de besluitvorming en verder waren er veel instituten aanwezig.
Lorenzo, mijn contactpersoon van de FLA,
wist een mooie bed-and-breakfast voor mij
en de avond voor de conferentie kwam ik
aan bij Elio van de B&B Elio's place in Seveso.
Later bleek dat dit het enige logeeradres
in Seveso is, dat ook nog een zeer goede

De zeer charmante gastheer vroeg waar ik
ging eten en bood aan dat hij me daar wel
naar toe kon brengen met de auto.
Ik antwoordde dat het me niet uitmaakte
als het maar echt Italiaans was.
Hij zei dat er twee dames in de B&B verbleven die ook gingen eten, en of ik met
hen wilde eten, dan konden we gezamenlijk terug komen.
Kortom: we ontmoetten elkaar op de parkeerplaats bij het restaurant dat aardig
chic was.
Ondanks het feit dat Marisa en Rosella nauwelijks Engels spraken en ik gebrekkig Italiaans, konden we het goed met elkaar
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vinden en namen we alle drie alleen een
voorgerecht gezien de prijzen.
De gnocchi met salieblad was super vers
en ruim voldoende voor een hele maaltijd,
heerlijke koffie toe en lopen naar huis.
Om 7 uur ontbeten we gezamenlijk en Elio
zette de koffie. Hij kocht speciaal fruit in
voor mijn ontbijt, mmm Italiaanse peren.

Zij waren in Seveso omdat ze beiden in het
onderwijs zaten en les gaven in Seveso ,
omdat daar leerkrachten te weinig waren.
Beiden hebben een gezin met kinderen en
zij gingen iedere vrijdagavond met de
trein terug naar huis in de buurt van Napels. Ongeveer 5 uur reistijd.
Reis en verblijf kosten moesten ze zelf betalen. De volgende avond aten we op een
industrieterrein
in een pizzeria met
enorme houtovens, waar meerdere jonge
koks jongleerden met pizzadeeg.
Prijs van een pizza: 4 euro en omdat ik vegetarisch
wilde
eten moest ik 6
euro betalen, maar
kreeg dan ook een
heerlijk portie geroosterde aubergines, tomaten en
paprika op mijn
pizza.
Met één van de dames heb ik zaterdag markt bezocht,
met werkelijk een
keur aan super Italiaanse
pasta’s,
fruit, kazen, paddenstoelen.
Op één stand na
mocht ik echter niet fotograferen.

Op mijn vraag waarom niet, zeiden ze dat
ze niet op facebook wilden staan.
Ik vertelde dat het niet voor FB was, maar
voor Project 7-blad, maar daar hadden ze
nog nooit van gehoord :)
De conferentie was interessant omdat je
weer eens met je neus op de feiten gedrukt wordt dat de overheid de problemen
die de bevolking heeft verbloemen.
Er waren maar twee oudere mannen aanwezig die het ongeluk in 1976 meegemaakt
hebben.
Zij kregen geen aandacht, laat staan dat
zij hun verhaal konden vertellen.
Ik heb ook met inwoners gesproken die
niet wisten dat er een conferentie was
over dit onderwerp.
Een minister uit Rome sprake zelfs over
een ‘minor accident’ (een onbeduidend
ongeval) dat belangrijk geworden is omdat
na dit ongeluk de regelgeving voor de chemisch industrie is aangepast.
Alle ongeluk-gevoelige chemische fabrieken vallen nu onder de Europese richtlijnen onder de naam ‘Seveso plants’.

Wat feiten over dit ‘kleine’ ongeluk:
10 juli 1976 ontsnapte er een wolk dioxine
uit een chemische fabriek (het chemische
bedrijf ICMESA).
Het ongeluk wordt niet gemeld en 12 juli
gaat de fabriek open, maar de werkers
gaan in staking op de 16e, waarna de fabriek op 18 juli sluit.
Op 19 juli worden de autoriteiten ingelicht
door het laboratorium van de fabriek.
Op 26 juli worden 225 bewoners geëvacueerd. Daarna worden er 500 bewoners geevacueerd.
Alle bladeren van de bomen worden geel
en 3300 huisdieren vinden de dood.
Er moeten 80.000 dieren zoals koeien en
schapen worden afgemaakt omdat ze vergiftigd zijn.
20.000 hectare land is besmet.
193 mensen, met name kinderen, omdat
die buiten speelden, lopen chlooracne op.
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Er zijn 76 soorten wilde vogels gesignaleerd, waarvan er 42 soorten daar broeden).
Verder zijn de amfibieën later verschenen,
mede omdat de omgeving stads is en industrieel. Maar toch zitten er aardig wat vossen, konijnen, egels en mollen.
De entree heeft een prachtig gebouw met
veel voorlichtingsmateriaal en conferentie
ruimtes.

Het vergiftigde gebied werd onderverdeeld in drie zones A, B en C. waarbij de
fabriek zone A was en de directe omgeving
43 hectare besloegen.
Na heel veel debatten wat er met de afgegraven aarde, de huizen en de fabriek gedaan moest worden, waarbij de overheid
alles wilde verbranden, riepen de burgers
om een andere oplossing, waarna besloten
werd op de gehele zone A een eikenwoud
te plaatsen. Bosco delle Querce di Seveso
e Meda
Nu is alles begraven, de dieren, de fabriek,
de huizen, waaruit niemand meer de
foto’s of andere dierbare bezittingen mee
kon nemen, alsmede de afgegraven aarde,
onder een berg waar het bos op geplant is.
Het ecologische werk en de bebossing
startte in 1984 en was klaar in 1986.
Niet alleen bos maar ook vijvers, grasland
wetlands en onder-bebossing, alsmede het
kreekje de Certosa vormen een symbolische plek die het verleden en het heden
verbindt.
En de natuur neemt weer terug wat mensen gestolen hadden.
Veel soorten die in het geïndustrialiseerd
gebied verdwenen waren, kwamen langzamerhand weer terug.
Sinds 1989 werd er steeds minder gemaaid
en gesnoeid.
De eerste aanleg was wat parkachtig, maar
later is het herontworpen met een meer
natuurlijk karakter.
Er werd een dubbel karakter gerealiseerd,
recreatief/ornamentaal, maar met het accent op natuurlijke leefgebieden.
Ook werd een weide aangelegd om vlinders aan te trekken, inmiddels 29 verschillende soorten.

Ik heb het bos bezocht, als enige van alle
congresgangers, hoewel de rondleiding
duidelijk in het programma was vermeld,
maar ja het was vrijdagmiddag.
Er staan borden in om het verhaal van Seveso te vertellen, er lopen mensen met
kinderen, ik kwam en paar mannen tegen
die de paddenstoelen inventariseerden.
Mede met het smartengeld is de FLA opgericht en zij geven veel info over het aantal
en de soorten vlinders, vogels en planten,
die het ongeluk maskeren.
Daarnaast hebben in het zeer ecologische
gebouw en planetarium en worden veel
scholen uitgenodigd om dit te bezoeken.
Ze hebben een filmpje gemaakt met als
voorbeeld een mooie vrouw die middels
plastische chirurgie haar littekens kwijt
geraakt, daarnaast een foto van haar als
kind met chlooracne.
Wat Elio me vertelde kwam op het hele
congres niet aan de orde, namelijk dat de
economie er erg heeft onder geleden.
Vroeger was er een bloeiende meubelindustrie, maar omdat de afnemers dachten
dat de meubels ook wel eens besmet konden zijn, gingen de bedrijfjes en toeleveringsbedrijven failliet.
Toeristen komen er niet, maar we hebben
er wel een Europese regelgeving aan overgehouden. Bovendien wordt de regelgeving zodanig, dat een ongeluk in een fabriek pas melding plichtig is, als er minimaal twee doden zijn.
Dieren en natuur hebben blijkbaar in dit
soort zaken geen rechten!
De minister ecologie uit Karinthië, Oostenrijk begreep het wel. (Helaas voor de aanwezigen die geen Duits verstonden werd
het niet vertaald.)
Hij zei dat hij twee jaar geleden nog toneelspeler en zanger was, dat hij fouten
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heeft gemaakt, en dat hij voor de politiek
gekozen heeft.
In zijn kanton heeft hij alle chemische fabrieken en biogas installaties in kaart gebracht en kwam daarbij malversaties op
het spoor, ondanks de Europese Seveso
richtlijnen.

en natuurlijk wat fruit voorde vogels laten
hangen ook nog wat peper geplukt.
Nog even bij de bloeiende mahonie kijken,
daar zaten vandaag wel erg veel hommels
in…
Gelukkig hebben ze de verkiezingen gewonnen in Oostenrijk deze groene partij
waar hij deel van uitmaakt.
Dat maakt me weer blij!
En terug thuis maakte me ook blij. Zo hebben we vandaag de laatste kaki’s geplukt:

… maar ook op 7 december nog een vlinder…
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Voor de Kerstversiering dacht ik toch maar
aan één grote maretak:

Ja, en dan nog even wat drinken op het
terras tijdens de zonsondergang.

Het leven kan zo mooi zijn!

chemische bedrijf ICMESA in Meda, Italië.
Een giftige gaswolk met hoge concentraties TCDD (een dioxine) ontsnapte naar de atmosfeer.
Benedenwinds van de fabriek verontreinigde de dioxinewolk een
dichtbevolkt gebied van 6 km lang
en 1 km breed, waardoor veel dieren onmiddellijk de dood vonden.
Het nabijgelegen dorp Seveso werd behoorlijk getroffen, daarom werd het
ongeluk de Seveso ramp genoemd.
In totaal werden 11 gemeenschappen
getroffen.
Door de media wordt Seveso in een adem
genoemd met grote rampen als Bhopal en
Chernobyl, en is daardoor een internationaal symbool geworden van industrieel gerelateerde ziekten.
Bij Seveso werd echter wel sneller gehandeld toen de dioxinewolk was ontsnapt,
omdat eerdere ongelukken met dioxine
hadden uitgewezen hoe gevaarlijk het is.
Verontreinigde gebieden werden uitgebreid onderzocht, en vervuilde grond werd
afgegraven en elders behandeld. Gezondheidseffecten werden onmiddellijk aan de
dioxinecrisis verbonden en de slachtoffers
ontvingen schadevergoeding.
Men zette een lange termijnplan voor monitoring van de gezondheid van de slachtoffers op.

Kitty de Bruin

Hieronder vind je enige achtergrondinformatie over de Seveso-milieuramp:

Seveso: de dioxinecrisis
in Italië
Op 10 juli 1976 ontplofte een TCP
(2,4,5-trichloorfenol) reactor van het

De meeste Seveso slachtoffers hadden last
van chlooracne, een zichtbare gezichtsafwijking (zie foto), maar ook van genetische problemen.
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Het Seveso incident en de onmiddellijke
reactie van de autoriteiten was de directe
aanleiding voor nieuwe Europese regelgeving voor preventie van en omgang met
zware ongelukken waarbij giftige stoffen
vrijkomen.
Deze regelgeving staat nu bekend als de
Severso richtlijn.
Het is een centrale richtlijn voor industriele veiligheid binnen Europese landen.
Het meest opmerkelijke aan het Seveso incident was dat lokale en regionale autoriteiten er geen idee van hadden dat de fabriek een risico vormde.
De fabriek stond al meer dan 30 jaar op
dezelfde plaats, maar men kwam er pas in
1976 achter hoe gevaarlijk dat was.
Door middel van de Europese richtlijn wil
men voorkomen dat door onwetendheid in
de toekomst meer ongelukken bij chemische fabrieken gebeuren.
In 1982 werd de richtlijn officieel door de
Raad van Ministers van de Europese Unie
aangenomen.
Veiligheidsmaatregelen zijn nu verplicht
en het publiek moet worden geïnformeerd
over industriële risico’s.
Dat laatste staat nu bekend als het ‘need
to know’ principe.
Bron: http://www.lenntech.nl/milieurampen.htm#3

MENING
Onderstaande column is met
toestemming overgenomen uit
het tijdschrift:
De Tuin in vier seizoenen
www.tijdschriftdetuin.nl
www.facebook.com/DeTuininvierseizoenen

Een redacteur
is ook maar een
mens, met een
persoonlijke
mening.
In deze nieuwe
rubriek zullen
we steeds een
redacteur
of
medewerker
van dit blad de
ruimte geven
zijn of haar visie te geven op
een tuin gerelateerde kwestie.
Bert Vermeijden trapt af en lucht
zijn hart over de EU en de tuin.
Bert Vermeijden is mede-uitgever en
redacteur van dit blad; bovendien is
hij eigenaar en ‘meewerkend voorman’ van Garden Tours.

Overbodige EU-regelgeving tegen invasieven
Als er één plek ter wereld is,
waar je niet aan de wereldpolitiek
herinnerd
wilt worden, dan is dat
de tuin.
Teruggetrokken in je eigen groene wereld ben
je ver weg van de dagelijkse gang van zaken buiten de deur.
Niets herinnert je aan welke
internationale brandhaard dan ook.
Zo’n plek heb je gewoon nodig.
De rust lijkt echter binnenkort voorbij…
De EU vindt het namelijk aan de orde zich
met onze groene zaken te bemoeien.
Inderdaad, om precies te zijn met de beplanting van uw tuin.
Er worden geen oplossingen aangedragen
voor allerlei prangende internationale
kwesties die schreeuwen om actie. Nee,
de EU heeft de pijlen nu eens op de tuinliefhebber gericht!
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Daar heeft u niets over gehoord, zegt u?
Dat kan kloppen, want er is de regelmeesters van de EU veel aan gelegen, dit
nieuws zoveel mogelijk onder de Europese
pet te houden.
Daarom worden eerst de kwekers aangepakt, zodat de liefhebbers er te laat achter komen…
Wat is het geval? Er komen overal in de EU
wel tuinplanten voor, die de neiging hebben te gaan woekeren. Welke het zijn kan
per land verschillen.
In het ene land kan dat Hypericum zijn, in
het volgende land Buddleja.
Zo heeft iedere tuinliefhebber in Nederland wel eens Solidago buiten de tuin zien
groeien, maar daar maakten slechts weinigen zich druk om.
Een aantal puristen denkt daar volledig
anders over en heeft zich over dit probleem gebogen.
Er is door hen nu een lijst samengesteld
van planten – en ook van dieren – die in de
toekomst niet meer mogen worden gekweekt en verkocht.
Voor de dieren zou gelden, dat deze ook
nog eens moeten worden bestreden.
Als we ons tot de planten beperken: het
kweekverbod van een bepaalde plant
geldt voor de gehele EU- zone.
Ook als een plant in een bepaald land geen
enkele overlast veroorzaakt, is het toch
verboden deze te kweken omdat die overlast elders in de EU wel aan de orde kan
zijn.
Gevolg: lange lijsten met planten waartegen maatregelen worden getroffen.
Dit betekent, dat er een regelrechte aanslag op de diversiteit van het plantmateriaal in onze tuin wordt gepleegd.
Op die lijst figureren bekende namen:
Gunnera, Buddleja, Euonymus, Hypericum, Solidago, Acer negundo, Celastrus
orbiculatus, Cortaderia, Pennisetum en
nog vele andere bekende tuinplanten.
Van sommige planten wisten we niet eens
dat die kunnen woekeren… Of heeft u wel
eens een uitgezaaide Gunnera in uw tuin
gevonden?
Er is hier en daar in verschillende media
wel enige aandacht aan deze lijst besteed, maar nergens kraait het oproer.

Dat is wel nodig, als we in de toekomst
nog steeds van dezelfde soortenrijkdom
willen genieten als we nu hebben.
Er is in Nederland een initiatief ontstaan
waarin kwekers en andere belanghebbenden zich hebben verenigd: CAPS EUROPE.
Deze naam staat voor Collective of Animal
and Plant Stakeholders.
Zij tekenen protest aan tegen de ingrijpende manier, waarop de EU hier voor velen volledig overbodige regelgeving denkt
te kunnen invoeren.
Daarbij komt dan nog dat de sluikse wijze
waarop dit gebeurt, nu niet bepaald de
schoonheidsprijs verdient!
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie
op de website www.capseurope.eu en
bezin u op acties…
Wilt u reageren? Mail info@tijdschriftdetuin.nl, met als onderwerp ‘Bert over invasieven’ DE TUIN in vier seizoenen.

Helleborus - Kerstroos
Van deze plant die in de
winter bloeit met witte,
donkerrode en groene bloemen, bestaan
wel twintig soorten.
De soort met de groene
bloemen was op het platteland vrij algemeen. Het
was een belangrijke plant in de
diergeneeskunde met een toepassing door
de boeren zelf.
Grootvader noemde deze plant met
groene bloemen die in december tussen
het oude blad verschijnen, wrange-kruid.
Stevige, rode stengels dragen trossen bloemen die met hun hartjes naar de grond gebogen zijn.
Als mooie ronde klokjes staan ze de hele
winter en verduren zelfs heel strenge
vorst.
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Als het hard vriest, buigen ze helemaal tot
op de grond en als het dooit, komt de
bloemtros weer fris overeind.
Geen bloem die zolang bloeit, want in de
zomer bloeien diezelfde trossen nog. Dan
vormt zich nieuw blad waar ze langzaam
onder verdwijnen.
In de nazomer worden de planten uit de
grond gehaald. Voorzichtig wordt een deel
van de wortels er afgesneden, wat mest in
het plantgat en op dezelfde plaats de
plant opnieuw planten. (De kerstrozen beginnen nu weer hun bloemtrosjes boven de
grond te brengen en het is 7 december nu
ik dit schrijf.) De wortels - zwart van kleur
-worden afgespoeld, in een vergiet laten
uitlekken, op zolder op krantenpapier uitspreiden en laten drogen. Bewaar ze
daarna in een trommeltje.
Helleborus is een giftige plant.
Je moet er echt verstand van hebben om
er gebruik van te maken.
Bij drogisten is Helleborus te koop als middel tegen waterzucht en bedplassen. Verder wordt het gebruikt bij hersenvliesontsteking, geestelijke ontreddering en waanzin, melancholie met angst en wanhoop,
en het is een goed middel om een kind met
een waterhoofd dagelijks een paar druppels te geven. Bij roodvonk is het één der
beste middelen om alle verkeerde stoffen
via de urinewegen uit het lichaam te verdrijven. De geneeskracht van deze giftige
plant is groot als de raad van een goede
drogist stipt opgevolgd wordt. Het is beslist geen geheim of toverachtig middel;
het is vrij verkrijgbaar.
De plant kan uit zaad - dat in de zomer rijp
is - gekweekt worden, maar meestal ontstaan nieuwe planten door een stukje van
de oude plant af te nemen. Het zaad heeft
een ongewone verspreiding. Aan elk
zaadje zit aan één kant over de lengte een
witachtige verdikking, waaruit olie komt,
waar mieren dol op zijn. Door de zaden
mee te nemen, zorgen de mieren voor verspreiding. Toch hebben wij zelf in al die
jaren nooit een mierennest in de buurt van
de kerstroosplanten gehad.
Dat komt omdat onze zware rivierkleigrond niet geschikt is voor mierennesten.

Grootvader kwam van Heerde en daar was
de grond lang niet zo stijf en in die bosgrond leefden veel mieren.
Hun vreemd gedrag met de kerstroos was
daar zeer goed te volgen.
In Zalk kon je de planten alleen door deling vermeerderen.
De wrangwortel heet Helleborus Viridis.
In de tuin staat ook Helleborus Foetidus.
Vroeg in het voorjaar hebben insecten een
fijne drachtplant aan deze plant met
groene bloemtrossen die vaak een rood
randje hebben.
Dit is ook een heel mooie winterbloeier die
wel 80 cm. hoog wordt.
De bloemtrossen gaan bij vorst op de grond
liggen, en daarna staan ze geschonden
weer rechtop.
Alleen bij zeer strenge vorst beschadigen
ze.
Deze plant werd vroeger als wormmiddel
gebruikt, maar is zo giftig dat niet alleen
de wormen, maar soms ook het worm-dragend dier gedood werd.
Maar de Helleborus-soorten wou ik toch
graag naar voren brengen, omdat het zulke
prachtige winterbloeiers zijn en omdat ze
medicijn geven, die vaak helpt als andere
middelen geen resultaat hebben.
Al in voorchristelijke tijden speelden Helleborussoorten een belangrijke
rol bij de behandeling
van geesteszieken, epilepsie,
verlammingen,
enz.
Volgens overlevering is
Heracles er door genezen
van een aanval van waanzin.
Tekst:
Klazien uit Zalk
K. Rotstein-van den Brink

Allerhande dingen over de natuur – deel 3
(Geen betere buur dan moeder natuur)
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Overzicht van alle activiteiten van de Studiegroepen
van Project 7-Blad:
Wanneer?

Hoe laat?

Waar?

Wat?

Zondagmiddag
8 januari 2017

Welkom: 13.30 u.
Aanvang: 14.00 u.

ALKMAAR (N-H)

 Plant van de middag
 Andrea Bleeker: Lezing:
De kracht van het boerenland

Woensdagmiddag
11 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

EXMORRA (Frl.)




Donderdagmiddag
12 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

RIJS (Frl.)

 Gerrit Koning: Lezing:
Kruiden en hun taal

Zaterdagmiddag
14 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

WESTKNOLLENDAM
(N-H)




Zelf zuurkool maken
Citroenen op zout zetten

Woensdagmiddag
18 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

’s-GRAVENZANDE
(Z-H)



Onderwerp(en) worden nog door
Marion bekend gemaakt

Donderdagmiddag
19 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

WINSUM (Gr.)




Plant van de middag
Karamelperen wecken

Vrijdagmiddag
20 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

LANDGRAAF (L.)



Deze middag staat in het teken van
bouillon, zowel van botten als de
vegetarische versie

Zondagmiddag
5 februari 2017

Welkom: 13.30 u.
Aanvang: 14.00 u.

ALKMAAR (N-H)



Invulling volgt

Zondagmiddag
19 februari 201

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

ARCEN (L.)





Zelf kaas maken
Hoe maak je Kim Shi?
Wat is Bokashi?

Woensdagmiddag
22 februari 2017

Verzamelen: 11.00 u.

RIJS (Frl.)



Wandelende studiegroep

Woensdagmiddag
1 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

DELFT/DEN HOORN
(Z-H)




Zelf zuurkool maken
Citroenen op zout zetten

Zondagmiddag
5 maart 2017

Welkom: 13.30 u.
Aanvang: 14.00 u.

ALKMAAR (N-H)



Invulling volgt

Woensdagmiddag
8 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

EXMORRA (Frl.)



Invulling volgt

Zaterdagmiddag
11 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

MONTFORT (L.)



Wat komt er weer boven de grond?

Permacultuur voor kleine tuinen
Verantwoord vogelvoer maken

N.B.: Dit is slechts een beknopte samenvatting van de activiteiten per Studiegroep.
Ga naar de website: http://www.project7-blad.nl/page3.html voor meer informatie over adressen, etc.
Je vindt daar ook de adressen van de locaties waar de Studiegroepen samenkomen, tenzij anders vermeld uiteraard!
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Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Marijke Stokkink / bijdrage uit een boekje van Klazien uit Zalk / Kitty de Bruin / Bert Vermeijden (Mijn Tuin) /
Frank Bleeker

Foto’s:
Anneke Bleeker / Marijke Stokkink - Ruud Snijders / Kitty de Bruin / Internet (Seveso) / De Tuin (cover)
Aanmelden/Afmelden voor deze Nieuwsbrief:
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
Informatie over het starten van een Studiegroep Project 7-blad:
Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
Wie een bijdrage wil aanleveren voor de Nieuwsbrief kan deze sturen naar:
Anneke@project7-blad.nl

Aanmelden voor de Nieuwsbrief: Project 7-blad Junior:
Anneke@project7-blad.nl
Interesse in een locatie voor ‘Eten wat de pot schaft’?
Anneke@project7-blad.nl
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Eten wat de pot schaft… ook een initiatief van Project 7-blad. Je kunt bij kookliefhebbers
thuis terecht voor een heerlijke, verantwoorde biologische maaltijd, vrij van zakjes, pakjes, E-nummers en andere ‘zooi’. Wel even aanmelden!
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