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Voorwoord - Junior in beweging…
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Junior in beweging…
De nieuwsbrief ‘Project7-blad junior’
is ook in beweging: het bestand
groeit, de interesse van buitenstaanders groeit en net als het hele concept
van Project7-blad groeit het aantal
medewerkers ook…
Ingeborg Nienhuis is vanaf nu ook vaste medewerkster, Jochem Hagoort is dat vrij recent
ook geworden en zo kunnen we samen nog
meer verschillende items aandragen, ieder
vanuit eigen idee en interesse.
Lees vooral de bijdragen van deze beide personen en deel de nieuwsbrief met wie je maar
wilt.
Ditmaal is de melganzenvoet ‘De plant van de
maand’, een plant die je overal tegen kunt
komen en hele bekende familieleden heeft bij
heel veel mensen bekend.
Melganzenvoet verdient ook wat extra aandacht want ook deze groente is overal te scoren.
Vorige maand schreef Arie de Groot over wespen; deze maand over mieren en is hij dus
ook weer aanwezig met een bijdrage.
Bijna een vaste medewerker 😉
Wij zijn er blij mee omdat al deze kennis zo
mooi is om te delen.
Geniet van deze nieuwsbrief aan het eind van
de maand mei, we komen eind juni weer bij
je terug en ook dan laten Ingeborg en Jochem
weer van zich horen.
En wie weet ook anderen.

(Viooltjes: net Mickey Mouse-jes)
Hartelijke groet en lees vooral de lekkernijen
die je heel gemakkelijk zelf kunt maken; samen met een beetje hulp moet dat lukken.
Anneke
Gaasterland 30 mei 2017

Wilde kruidenboter
In deze tijd van het jaar zijn er veel
planten die met hun blad boven de
grond groeien.
Vooral de planten met een sterke uiof knoflook-achtige geur. Dan heb ik
het uiteraard over de look soorten.
Onder deze soorten kennen we allemaal de
bieslook uit de supermarkt. Gelukkig zijn er
ook wilde looksoorten in de natuur te vinden.
Denk hierbij aan: slangenlook, look-zonderlook en de daslook.
Dat zijn allemaal soorten die sterk naar
knoflook ruiken of smaken. Door deze
eigenschap zijn de planten goed bruikbaar in
de salades en kruidenboter.
Je weet altijd zeker dat je met een looksoort
te maken hebt als het naar knoflook of ui
ruikt. Dat kun je je bijna niet in vergissen.
Je kunt de hele plant opeten, zowel de
bloemen als de bladeren en de stengel.
Na het plukken was je ze goed en snijd je ze
heel klein.
Daarna roer je de plantenstukjes door roomboter.

2

Let wel op dat je roomboter goed smeerbaar
is. Anders kun je de plantenstukjes er niet
doorheen roeren. (Leg daarom een pakje
roomboter een poosje in een kom op kamertemperatuur.)

Daarna kun je er met een brandnetelsoepje
en stokbrood heerlijk van genieten.

Heel veel wilde planten zijn verbonden met oude sages, legendes en
sprookjes. Door hun geneeskracht,
hun verschijning, omdat ze giftig zijn
of vanwege hun naam.
Het leuke is dat, als je eenmaal het
verhaal kent dat een plantje je te vertellen heeft, je hem of haar niet makkelijk meer vergeet. Het is net of je
elkaar dan beter kent en vanaf dan
vriendschap hebt gesloten.
Mijn droom is dat iedereen zich weer
verbindt met alle planten en bomen
om ons heen.
Daarom laat ik elke maand een ander
plantje aan het woord…..

Eet smakelijk!

Mei en Madeliefje

Jochem Hagoort

Groene velden kleuren in mei wit van de madeliefjes. Deze lieve kleine witte bloemetjes
zijn eigenlijk veel stoerder dan je zou denken.
Ze kunnen namelijk tot wel 20˚C vorst verdragen in de winter en in de zomer kan je
over ze heen rennen of ze wegmaaien met
een grasmaaier en nog staan ze al snel weer
vrolijk te stralen.
En stralend zijn ze, net als de zon, waar ze zo
mee verbonden zijn. Als de zon schijnt gaan
ze open en als het regent blijven ze dicht.
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Als ze dicht zijn, kan je de onderkant van de
witte bloemblaadjes zien en zal het je opvallen dat ze rozerode puntjes hebben.
Hoe dat zo is gekomen zal ik je vertellen…

Op de weg van niks naar nergens

Terwijl het madeliefje door de lucht vloog,
blies de knappe tovenaar er het leven in
voordat ze de grond raakte.
Sindsdien groeien er overal madeliefjes… en
soms met rode topjes aan de witte bloemblaadjes.

stond eens een klein houten huisje. In het
huisje woonde een vrouw, een man en hun
zoontje.
De vrouw was de dochter van een tovenaar,
maar zijzelf had die gave niet geërfd. Ze was
een eenvoudige vrouw, die werkte in haar
moestuintje en de wol spon om sokken van te
breien.
Als het regende en ze binnen bleven, knutselde ze samen met haar zoontje de mooiste
dingen.
Zo waren ze op een dag bloemetjes aan het
maken.

Gebruik
Het blad en het bloemetje kunnen in een
voorjaarssalade, maar ook door een kruidenkaas of kwark.
Van de bloemetjes kan je thee zetten of je
droogt ze zodat je ook ’s winters kan genieten
van een kopje “zonneschijn”.
De bloemknopjes kan je inmaken als kappertjes en als je erg veel tijd over hebt kan je de
zaadjes verzamelen en ontkiemen, binnen op
de vensterbank. Zo krijg je in de winter ook
je vitamientjes binnen…
Het hartje was geel en de witte bloemblaadjes werden zorgvuldig door moeder uitgesneden. Plotseling sneed moeder in haar vinger
(niet zo heel erg, hoor) en een druppeltje
bloed viel op de witte bloemblaadjes.
Zuchtend gooide ze het bloemetje weg en
begon opnieuw.
Haar zoontje daarentegen, pakte, toen alles
klaar was, het bloemetje op en bewaarde het
in een kistje onder zijn bed. Daar bleef het
vele jaren staan.
Toen de jongen opgroeide ontdekte hij dat hij
de gave van zijn opa had, hij was zeer getalenteerd en werd een hele bekwame tovenaar.
Op een dag, zijn moeder was al jaren geleden
overleden, vond hij het doosje met het bloemetje.
Om zijn moeder te eren en omdat zij natuurlijk Ma-de-Liefste was, liep hij met het kistje
de tuin in, pakte het bloemetje en gooide het
de lucht in.
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)
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tuurlijk weer weg want: ‘foei wat een rommel.’

Mieren
Dag lieve mensen,
Planten zetten zonlicht (fotonen) door middel
van fotosynthese om in suikers. Ze ‘vangen’
dat licht via hun bladgroenkorrels en ze assimileren koolzuurgas en water daarbij tot
zuurstof en suikers
Bladluizen hebben net als mensen eiwitten
nodig om te groeien. Maar in plantensappen
zitten juist weinig eiwitten.
Daarom zuigen bladluizen veel plantensappen
op, halen daar de benodigde stoffen uit en
scheiden de overtollige suikers weer uit (honingdauw).
Veel insecten benutten dit: onder andere de
mieren.
Mieren zijn kolonievormende sociale insecten.
Er zijn erg veel soorten mieren.
Maar degene in onze achtertuin is waarschijnlijk de zwarte wegmier of de ‘stoeptegelmier’, de lasius niger.
Een mier kan wel 6 jaar oud worden, een
honingbij in de zomer maar 6 weken.
En de mierenkoningin kan 10 tot 20 jaar oud
worden; een honingbijkoningin 3 tot 5 jaar.
Een mierenkoningin start na haar bruidsvlucht
in juli/augustus alleen met haar nest.
De nieuwe koningin zoekt een plaatsje in de
grond of in hout, zoals oude stronken of onder
een bloempot en onder de warme stenen van
ons zonnige terrasje.
Daarom noemen we hem ‘cultuurvolger’.
De eerste larven voedt de koningin zelf, door
in te teren op zichzelf, ze verbruikt daarbij
ook de nutteloos geworden vliegspieren.
Die eerste mierenwerksters zijn hierdoor klein
en leven kort.
Mieren kunnen de temperatuur niet regelen
voor de ontwikkeling van de larven, ze dragen
deze larven daarom steeds omhoog naar de
warmte van de zon.
Vaak dragen ze de larven onder het deksel
van mijn bijenvolken waar het lekker warm
is.
Ook maken ze hoopjes met zand die door de
zon opgewarmd worden, die vegen wij na-

In de winter produceren ze een stof waardoor
ze een lager vriespunt hebben en niet bevriezen.
De zwarte wegmier behoort tot de eerste
mieren die zich ergens vestigen; hij is dus een
pionier. Deze kolonie word soms overgenomen
door de schaduwmier en deze wordt dan weer
overgenomen door de glanzende houtmier.
Zij doden de oorspronkelijke koningin en worden door de oorspronkelijke mieren verzorgd,
maar na verloop van tijd bestaat de kolonie
alleen nog uit nakomelingen van de nieuwe
koningin.
Mieren zijn echte opruimers; wat bijvoorbeeld
een wesp heeft laten vallen, de kop en vleugels van een vlieg, nemen de mieren weer
mee.
Ze eten ook andere kleine prooien zoals insecten en larven, maar ook rupsen en slakjes
en ze ruimen een uit het nest gevallen vogeltje ook op.
Als er te weinig te eten is, eten ze hun mannetjes op en voeren ze ‘mierenoorlogen’
waarbij ze de andere mieren opeten en de
larven en poppen meenemen naar hun eigen
nest.
En nu komt het probleem:
Bij ons in huis is er eten genoeg voor ze, volop zoetigheid en het is ook nog warm.
Maar als ze over het aanrecht lopen moeten
ze natuurlijk dood …?
Mieren herkennen elkaar via geuren en ook de
paden waarover ze lopen herkennen ze door
geur.
Er zijn planten waar mieren niet van houden
zoals goudsbloem, afrikaantjes, lavendel,
bieslook, knoflook, munt, basilicum en dergelijke.
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Je kunt ook de looppaden verstoren door bijv.
afwasmiddel met citroengeur er over te spuiten of met kruidnagels, gesneden ui of knoflook, watten met chloor of azijn, munt tandpasta, koffiedik en dat soort dingen.
Of gewoon een doorgetrokken krijtstreep
trekken waar ze niet over mogen of een stopteken geven met een koper muntje.
Toch moet je dan nog steeds de spullen opbergen waar de mieren op afkwamen.
Geen bakpoeder, maïzena en dergelijke gebruiken want dat gaat gisten in hun maag
waardoor ze sterven.
Je kunt ook een pot met tuinaarde op het
nest zetten. De mieren slepen hun larven in
de warme pot en die kan je dan verplaatsen.
Ze dienen dan als voer in de voedselketen. De
koningin zit dan nog wel onder de grond maar
je vermindert het aantal.
Mieren horen in de natuur, ongeveer 20% van
de planten hebben een mierenbroodje aan
hun zaden: een zoet aanhangsel vol oliën,
vetten, suikers, eiwitten en vitaminen.
De mieren nemen deze zaden graag mee en
helpen zo met de verspreiding ervan. Vaak
zijn dat planten die vroeg bloeien zodat het
zaad rijp is als er veel mieren zijn. Deze
vroege bloeiers zijn weer belangrijk voor mijn
bijen (en ook die van anderen ☺) en andere
dieren.
Bijen hebben raten met honing en hommels
maken ook potjes voer voor hun larven maar
mieren doen dit niet. Iedereen geeft alles wat
hij heeft aan
iedereen (wauw...) alle magen bij elkaar
vormen zo één grote sociale maag.

Andere dieren proberen daarvan mee te profiteren. Er leven daardoor erg veel soorten
‘huurders’ in een kolonie.
Bijvoorbeeld de blauwtjes; dat is een vlindersoort die afhankelijk is van mieren omdat de
rups in het mierennest opgroeit .
Mieren worden zelf ook gegeten door bijv.
spinnen en padden en ook meeuwen eten veel
mieren op tijdens de bruidsvlucht.

Mieren en bladluizen horen bij elkaar. De
mier is soort boer, hij melkt de luizen, beschermt ze, verplaatst ze soms en eet ze op
als hij honger heeft.
De zwarte wegmier heeft soms paden onder
de grond door naar een kolonie bladluizen.
Met al deze gangenstelsels zorgen ze voor de
beluchting van de grond.
De gele weidemier brengt de luizen onder de
grond (wortelluizen) waardoor ze zelf niet
steeds boven de grond hoeven te komen.

Mieren betasten elkaar steeds en geven hun
eten door aan elkaar het lijkt erop dat de
bladluis daar iets op gevonden heeft: De kont
van een luis lijkt wat op de kop van een mier,
er zitten ook een
Hoe gevarieerder de fauna, hoe
soort voelsprieten
op.
beter het systeem zichzelf reguDe mieren trommeleert,
len op de rug van
Daarvoor is wel een gevarieerde
de luis die dan een
inheemse flora nodig!
druppeltje
vocht
afgeeft.
Maar daar komen wij weer tussen want wij
willen geen luizen in onze planten.
Neem bijvoorbeeld de mussen. Het zijn zadeneters maar hun jongen worden gevoed
met onder andere bladluizen. Dus een haag
waarin mussen zich verschuilen kan, in plaats
van een schutting, helpen tegen luizenoverlast; oorwormen zijn ook opruimers, maar ze
worden soms bestreden omdat ze ook van
onze bloemen eten. Maar als er veel luizen
zijn gaan ze volledig over op dat menu.
Door oorwormpotten in je tuin te plaatsen
help je de natuur weer iets om het evenwicht
te herstellen en het ziet er nog leuk uit ook.
Hoe zou het zijn als wij zouden durven te
leven als de mieren?
Iedereen zorgt daar voor iedereen.
Je wordt dan veel beter verzorgd dan je
ooit voor jezelf zou kunnen doen.
Liefs, Arie
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variëteiten, waarom zou je dan steeds hetzelfde eten?
Spinazie is gezond, maar omdat er oxaalzuur
in zit eet je dat niet dagelijks.
Ditzelfde geldt voor melganzenvoet. Dat
neemt niet weg dat het een heel gezonde
groente is.

Melganzenvoet...
Deze plant kent vele familieleden.
Zij hebben smalle bladeren, rondere
bladeren, spitse bladeren.
De een groeit op grote zandhopen bij
bouwwerken, de spiesmelde groeit in
zilte gebieden (bij zout water), kortom: een veelzijdige familie waarvan
alle leden eetbaar zijn.
Deze familie valt ook weer onder dezelfde
overkoepelende familiegroep waar o.a. de
spinazie en quinoa onder vallen.
Melganzenvoet kun je als groente gebruiken,
net als spinazie.

Wat deze gezonde groente betreft is het net
als met alles... je eet niet dagelijks grote
hoeveelheden van één soort.
Je spreidt het aanbod en er zijn zoveel groentesoorten om te gebruiken, ook qua 'wilde'

Alle eetbare 'wilde' groenten en kruiden
schenken ons vitamines, mineralen en spoorelementen (heel kleine deeltjes in de plant
die je lichaam nodig heeft), zo ook de melganzenvoet.
De gehele plant kan verwerkt worden maar je
bekijkt per gerecht wat je gebruikt, want de
stevige stelen in een salade is niet lekker.
Maar fijn gesneden geroerbakt of gepureerd
in een soep is wat anders, met andere woorden: kijk zelf hoe je de groente verwerkt.
Melganzenvoet, gekookt met brandnetel kun
je heerlijk opdienen als spinazie. Samen in
een pesto slaan zij ook een goed figuur.
Melganzenvoet komen we overal tegen, het is
een pioniersplant, want op bouwgrond en
waar men aan de wegen werkt treffen we dit
gewas rijkelijk aan, samen met koolzaad en
klaprozen.
Pioniersplanten zijn de eerste 'bewoners' van
omgewoelde grond.
Wie een groentetuin, of een eetbare tuin
heeft, of wil aanleggen, kan dit gewas gerust
toelaten als het spontaan 'aan komt waaien'.
Boomspinazie (waarvan je zakjes biologisch
zaad kunt kopen) is een direct familielid.
Het blad wordt groen en paars/groen.
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Boomspinazie heet trouwens zo, omdat je het
jonge blad kunt koken als spinazie en omdat
de plant heel hoog kan worden.

Melganzenvoet, je gaat echt anders kijken
naar dergelijke (on)kruiden.
Trouwens…
Onkruid bestaat niet! Onkruid zijn kruiden die
groeien op plaatsen waar de mens ze niet
heeft bedacht.
Dat is wat anders!
Eet smakelijk!
Anneke Bleeker
Anneke@project7-blad.nl

(Boomspinazie)

Groenteomelet met...

(Zaden van de rode boomspinazie)

(Spiesmelde)

Een heerlijke omelet met allerlei verse,
‘wilde’ groenten:
o Bloem en blad van de Oost-Indische kers
(fijn gesneden)
o Snijbiet (bladgroente)
(in fijne reepjes gesneden)
o Tuinmelde
(je kunt hiervoor ook melganzenvoet gebruiken)
o Knoflook
(vers, heel fijn gesneden) of knoflookpoeder
o Twee eieren per persoon
o Kruidenzout
o Roomboter, kokosvet of ghee (dit is geklaarde boter) om in te bakken.
Doe roomboter, kokosvet of ghee in een grote
koekenpan en laat dit even smelten.
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Roerbak dan de fijngesneden groenten in de
koekenpan (even omscheppen door het gesmolten vet).

Tik de eitjes in een kom.
Doe daar de knoflook(poeder) en het kruidenzout bij en kluts alles goed door elkaar.
Giet dan het ei over de groenten in de koekenpan.
Laat de omelet heel langzaam gaar worden
(draai de knop op de lage stand).

Tuinzegen voor kinderen:
De Lieve Vrouwe van het Leven en de
Heer der Zaden

Dat doe je, omdat de groenten, als het vuur
heel heet zou zijn, zouden kunnen verbranden.
Alles wat verbrand is, is niet lekker, maar het
is ook niet gezond voor ons.

Zullen mijn tuin geven wat het nodig
heeft.

Als je een deksel over de pan legt, maar een
kiertje openlaat, wordt het ei sneller gaar.
Je moet de pan wel even in de gaten houden.

Zal ik zaaien om ze te laten beginnen;

In zachte Aarde en met de adem van de
Wind

Zij brengen de regen en de zon
En ik zal oogsten wanneer alles af is.

Ashleen O’Gaea

Better Gnomes and Cauldrons

Vertaling: Frank Bleeker
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Ingeborg Nienhuis – tekst en foto’s
Jochem Hagoort – tekst en foto’s
Arie de Groot – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Vlierbloesem…
Heerlijk in een kan ‘water
met een smaakje’.
Lekker koud water met ‘wilde’ bloemen en bladeren die
hun smaak afgeven aan het
water. Gebruikt werd: vlierbloesem, bloemen van de
hondsroos en een takje rozemarijn
Vlier is lekker zoet.
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