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Zevenblad en 2017…
Groei en winst…
Heel traditioneel hebben wij ook onze
plannen gemaakt voor een nieuw jaar.
De bekende kreten bij een bedrijf zijn
groei en winst.
Wel, deze termen gaan we ook projecteren op Project7-blad maar dan symbolisch.
Groeien blijft hetzelfde als we bedrijfsmatig denken. Bedrijven denken aan
klanten, praktijken aan patiënten en
wij?
Wij noemen ze: gelijkgestemden.

We gaan ons richten op een grote
groep gelijkgestemden!

Zo, dat is punt één!
Want hoe meer gelijkgestemden met elkaar contact hebben, des te meer zij samen zaaien als zij aan anderen vertellen
hoe leuk de middagen bij de studiegroepen
zijn, hoe fijn een wandeling is ervaren.
Kortom: leuke dingen delen trekt aandacht; alles wat je aandacht geeft groeit
en dus… groeit Zevenblad automatisch
mee.
Het is veel gemakkelijker leuke kennis te
delen dan anderen te informeren waarom
men beter dit niet kan doen, dat niet kan
doen, waarom goede vetten beter zijn dan
de minder smakelijke kuipjes in de supermarkt gevuld met smeersels wat een
beetje op boter lijkt.
Daar worden we zelf ook veel blijer van
dus het mes snijdt aan twee kanten.
Wij blij, jij blij en daardoor zij ook blij!

Dan het punt winst…

Bij bedrijven moet winst tot uiting komen
in getallen in computers die men bankrekeningen noemt.
Liefst getallen met heel veel nullen erachter.
Wel, wij houden ook van winst, de winst
gaan we omzetten in resultaten.

Want we boeken resultaten wanneer we
steeds meer gelijkgestemden aan het kokkerellen krijgen met eetbare ‘wilde’ planten uit de eigen omgeving.
Hoe meer gelijkgestemden enthousiast
worden over het gebruik van zevenblad in
een soep, in een kruidenboter, in welke
maaltijd dan ook, het resultaat zal zijn dat
zij zich prettiger gaan voelen, nog enthousiaster worden en uiteindelijk ook de paardenbloemen gaan toevoegen, de brandnetels en ontelbaar veel andere soorten.
Wie blij is tijdens het kokkerellen presenteert een energierijke maaltijd waar gezinsleden blij van worden. Zij stralen dat
weer uit en zo rolt het maar verder, via de
buren naar anderen en de groep gelijkgestemden groeit dusdanig dat we met elkaar door heel Nederland en België heel
veel mensen blij maken.
Blije mensen zitten lekkerder in hun vel en
dat zijn onze resultaten, dus is dat winst!

Om winst te maken heb je een tool
nodig…

Die hebben we recent ontdekt en het
werkt als een tierelier.
Wekelijks, in het weekend op zaterdag of
zondag, zenden we minimaal één gratis recept naar diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld.
De gedachte hierachter is, dat wie wekelijks in zijn of haar mailbox recepten krijgt
aangeleverd van gerechten die gemakkelijk te maken zijn, waar ‘wilde’ groenten,
kruiden, eetbare bloemen, tuinplanten,
bekende kruidensoorten en bekende
groentesoorten in zijn verwerkt, dit heel
laagdrempelig is om uiteindelijk toch eens
aan de slag te gaan met dat wat om hem
of haar heen groeit.
Dan blijft het niet alleen bij… ‘we zullen
het eens toepassen’.
Wie hiermee begint zal ontdekken dat het
leuk is, dat het lekker smaakt en energie
geeft op alle fronten.
Koken is leuk of wordt veel leuker.
Als het al je hobby was dan schept het veel
nieuwe mogelijkheden; was het niet je
hobby, grote kans dat je het minstens gaat
waarderen.
Het geeft letterlijk energie want je verwerkt groenten die konden groeien zoals
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zij dat prettig vonden, mits op plekken geoogst waar dit verantwoord is natuurlijk.
Maar een plant die niet door de mens is
beïnvloed met gifstoffen, kunstmest en
andere invloeden geeft veel meer energie
dan bewerkte groente uit kassen, via
grootschalige bedrijven en zelfs biologische groente heeft niet die waarde die
onze voorouders wel konden ervaren.
Het is dus van het grootste belang dat we
openstaan voor alles wat om ons heen aanwezig is en dat gaan we via Project7-blad
bereiken met het ‘Wekelijkse recept’.

Wie het ‘Wekelijkse recept’ ontvangt heeft een streepje voor…

We houden er niet van de ene mens voor
te trekken ten opzichte van de ander maar
wie het ‘Wekelijkse recept’ ontvangt
heeft toch een streepje voor.
Je zult wellicht denken waarom?
Heel simpel: wie dit wil ontvangen staat
open voor deze informatie en dat gaan we
belonen.
We geven bepaalde extra kortingen op
onze acties en we hebben nu al vier zondagen in onze agenda geplaatst waaruit
deze personen kunnen kiezen om als gast
mee te wandelen hier in het Gaasterland
langs de eetbare planten.
De wandeling is kosteloos en voor wie wil,
wel opgeven van te voren, is er na de wandeling bij restaurant ‘Eigen Wies’ in Rijs
koffie of thee met huisgemaakt appelgebak voor slechts 5 euro.
We houden niet van de belastingdienst
maar hun slogan is… Leuker kunnen we het
niet maken!
Dus alleen bij die zin sluiten wij ons graag
aan!
Want wekelijks minimaal één, regelmatig
twee recepten die je kunt uitprinten en in
een map stoppen, een keuze uit vier datums om mee te wandelen wel of niet met

een afsluiting om samen koffie of thee te
drinken en op regelmatige basis speciale
aanbiedingen, waar krijg je dat?
Bij Project7-blad!
Leuker kunnen we het niet maken!
We zijn op zondag 4 december afgelopen
jaar begonnen met het verzenden van de
recepten en sinds dat weekend is het bestand daarvoor mega gegroeid dus wij verwachten aan het eind van het jaar een
overweldigende hoeveelheid thuiskoks die
het heel normaal vinden op regelmatige
basis eens een blaadje uit de vrije natuur
of de eigen tuin in de maaltijd te verwerken.
Een kleinere groep zal dit uitgebreider en
fanatieker toepassen, maar samen gaan
we scoren, dus groeien en dat is dan onze
winst, veel bewuste gelijkgestemden!
De studiegroepen zijn onwijs gezellig,
waardevol en bestaan uitsluitend uit gelijkgestemden.
In deze nieuwsbrief kun je lezen wat er bij
de diverse groepen de komende weken op
de agenda staat.
Wanneer alle groepen te ver zijn om te bezoeken raden wij aan om of zelf gastvrouw
of gastheer van een groep te worden of om
te kijken of je iemand in je omgeving enthousiast kunt krijgen en voor je het weet
maak je dezelfde leuke middagen mee minimaal zes middagen per jaar per groep.

Eten wat de pot schaft…

Ook een geweldig aanbod via Project7blad, alleen nog veel te weinig hobbykoks
die dit weten en mee willen doen.
De locaties die draaien zijn meer dan enthousiast en je bepaald zelf hoe vaak je
mee wilt doen, op welke avond en hoeveel
personen je aan je tafel wilt ontvangen.
Er ontstaan leuke gesprekken door, men
deelt van alles met elkaar en ook hier weer
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het feit dat gelijkgestemden hierop afkomen is het altijd gezellig en inspirerend.
Vrijblijvend geven we de uitleg hoe dit
werkt als je interesse mocht hebben.

Wandelen langs eetbare planten…

Dit jaar wandel ik uitsluitend in het Gaasterland, niet alleen met de vier wandelingen die we als cadeau geven aan hen die
het ‘Wekelijks recept’ ontvangen maar er
komen meer datums in 2017 op de agenda.
Alleen de eerste zondag van juli zal ik in
Noord-Holland een locatie bedenken in
plaats dat we de kantine gebruiken bij de
volkstuinen voor de studiegroep in Alkmaar.
De eerste zondag van augustus wandelen
we in Stroe, in de kop van Noord-Holland
bij Den Oever, bij de zilte planten zoals
het zeekraal, schorrenkruid, zeeaster,
zeepostelein en nog veel meer.
Studiegroep Alkmaar draait op elke eerste
zondagmiddag van de maand en deze twee
maanden wandelen we voor liefhebbers
buiten Alkmaar.
Die twee zondagen reis ik om te wandelen
af naar Noord-Holland en verder wens ik
op andere plaatsen in het land collega’s
die ook via onze agenda hun steentje willen bijdragen, zoals Jochem Hagoort.
Van Jochem horen we in het voorjaar wanneer hij weer datums gaat plannen.
De vraag zal komen waarom ik niet meer
het land in wil reizen. Het antwoord is: dat
het veel te veel tijd kost voor en na de
wandeling en deze tijd en de onkosten niet
in verhouding staan ten opzichte van wat
men betaalt voor een wandeling.
We willen ook niet meer dan 10 euro vragen om juist te stimuleren dat men vaker
mee gaat, om in de natuur sneller te leren
wat eetbaar is. Door zelf hier te blijven
met de wandelingen, maar wel de studiegroepen die gaan starten de eerste keer te
bezoeken en steeds te werken aan de ‘Wekelijkse recepten’ zijn we veel productiever en bereiken we per saldo veel meer
personen.
Dit noemen we een plan maken zoals bedrijven ook doen en wij hebben dat gedaan
voor het komend jaar met ‘Project7-blad’.
Door voet bij stuk te houden komt men
vanzelf deze kant op of er komen anderen

die zich bij ons aansluiten om wandelingen
te begeleiden.
Samen reizen kun je ook naar Friesland,
via de mails kunnen we ook doorgeven wie
mee wil en waar vandaan om wellicht samen te reizen, waar een wil is, is een weg.
En wij willen heel graag actief blijven
maar wel naar eigen inzicht en een goed
gevoel.
Dus… we gaan groeien, we dagen je uit om
te helpen zoveel mogelijk personen in je
omgeving enthousiast te krijgen om ook
het ‘Wekelijks recept’ te willen ontvangen. En… dat gaan we belonen, meer hierover in de mail bij de recepten.
December 2017 willen we afsluiten met
een mega bestand aan belangstellenden
zodat het o zo normaal gaat worden om
paardenbloembladeren te eten, kappertjes te maken van de knoppen van paardenbloemen of van Oost-Indische kerszaden, madeliefknopjes of…
Of om brandnetels in je soep of pesto te
verwerken, om goudsbloemblaadjes over
de gerechten te strooien, om… veel te veel
om te beschrijven 
Veel plezier met deze nieuwsbrief, geniet
van de bijdrage van Kitty de Bruin, lees
haar mooie verhaal en tot volgende
maand!
Anneke
Gaasterland 10 januari 2017
Voor het ‘Wekelijkse recept’, uitleg over
studiegroepen of ‘Eten wat de pot schaft’:
Anneke@project7-blad.nl

Een heerlijke thee,
wij waren enthousiast!
Een heerlijke thee, een aanrader, is
ontstaan uit... wat heb ik in huis? :)
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Het gekookte water even laten staan zodat
de ergste hitte eraf was, beter is het water
te laten 'afkoelen' tot rond de 90/85 graden anders slaan de ingrediënten dood.

Gedroogde cranberries, een halve appel,
een zoethoutstokje, steranijs en verse
gember.

De thee een minuut of tien laten trekken
op een theelichtje of ander warmhoudplaatje en daarna is het genieten.
Anneke

De cranberries (een flinke hand) gingen
eerst in de theepot, daarop de appel in
partjes met schil en al, de gember in
dunne plakjes ook met schil en al, één
steranijs en één stokje zoethout.
Alle ingrediënten waren van biologische
oorsprong en de appel en gember uiteraard even goed afgewassen.

Andijvie, cichorei
en witlof
Deze drie planten zijn broer en zus van
elkaar. Iedereen kent wel de krop andijvie. De cichorei is vooral bekend van
koffiesurrogaat. Daarvoor wordt de geroosterde wortel van cichorei gebruikt.
Witlof ontstaat door een geforceerde
groei van de flinke penwortel van deze
cichoreisoort.
Andijvie-aftreksel werd in de middeleeuwen al gebruikt door Franse dames, die
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het 'eau d'endive' noemden. Zij gebruikten
het om een mooie huid te krijgen.

Deze drie planten bevatten in het bijzonder ijzer en kalk. Andijvie spant hierin de
kroon.
Cichoreiwortel of witlof laten trekken in
koemelk en dan samen opeten is koorts
verdrijvend en genezend bij geelzucht en
leverkwalen, en goed bij een zwakke
maag.
Of u eet gewoon andijvie of witlof met een
melksausje.
Prima voor milt, lever en nieren.
Andijvie- en witlofsla is heel goed voor
mensen met suikerziekte.

Witlof is bij toeval uitgevonden. In de botanische tuin in Brussel werd in een kelder
cichorei onder zand gebleekt om als cichoreisla gegeten te worden. Een tuinman had
er meer zand op gedaan dan gewoonlijk en
ontdekte geen dun gebleekt blad, maar
een soort gele vruchten. Men at hier voorzichtig van en omdat het goed smaakte
deed men vaker meer grond op de cichoreiwortel.
Vanuit Brussel werd deze methode bekend. Daarom wordt witlof ook wel Brussels loof of lof genoemd.
Witlof wordt als volgt gekweekt:
In het late voorjaar zaait men het gewas in
de volle grond. De plant vormt een heel
losse krop, die dezelfde kleur heeft als andijvie, en een stevige penwortel. In de nazomer wordt de plant gerooid. Het blad
wordt eraf gesneden en de wortel wordt
ingekuild en met een flinke laag grond bedekt.

Was witlof vlak voor ze klaargemaakt
wordt, anders komt er een bittere smaak
aan. De dikke pit moei uit het stronkje verwijderd worden, want hij geeft ook een
bittere smaak.
Een krop andijvie die slap geworden is,
kunt u aan de onderkant iets afsnijden en
dan in een bak of emmer met een laagje
water zetten. Het is de bedoeling dat het
stronkje in het water staat, dus niet de
hele krop onder water zetten.
De wortel gaat nu weer groeien en gaat
blad vormen. Door de druk van de grond
krijgen de bladeren geen kans om losjes
uit te groeien, maar ze worden juist tot
een compacte krop in elkaar geduwd. Dat
is het struikje witlof. De witte kleur komt
doordat de witlof in duisternis groeit.
Tegenwoordig zijn er ook rassen die zonder dekgrond toch een stevige krop vormen. Ook past men wel een speciale watercultuur toe.
Cichorei heeft als bijnaam wegenwachter.
Ze groeit over het algemeen in de wegbermen en daar is een mooie legende over.
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In de tijd van de kruistochten trok een ridderzoon ter kruisvaart, zijn schone jonkvrouw achterlatend bij haar vader. Zij
zwaaide hem uit aan de weg en bleef op
die plaats staan, met haar gezicht naar het
oosten waarheen haar geliefde was getrokken.
Haar vader riep haar weer in de burcht,
maar ze weigerde naar binnen te gaan en
bleef wachten aan de weg. In weer en
wind stond ze maar uit te kijken naar het
oosten. Van andere jonkers die om haar
kwamen, trok ze zich niets aan. Haar vader zei dat ze dan maar in een klooster
moest gaan. Ook dat wilde ze niet. Ze
wilde alleen maar wachten aan de weg op
haar geliefde die nooit terugkwam.
Haar vader werd zo boos dat hij haar vervloekte en wenste dat zij dan maar tot in
eeuwigheid aan de weg op haar geliefde
zou wachten.
De jonkvrouw stierf aan de weg en toen
haar ziel ten hemel steeg, ontsproot op de
plek een hemelsblauwe bloem, die altijd
naar het oosten draait.
De jonkvrouw werd wegenwachter en zal
dit tot het eind der tijden blijven.
Witlof, andijvie en cichorei moeten met
weinig water klaargemaakt worden.
De jonkvrouw wil droog blijven, anders
wordt ze bitter.
Andijvie doet het goed als u na de langste
dag zaait. Want als u zaait wanneer de dagen lengen, richt de jonk vrouw zich hoopvol op en komt er geen kropvorming.
Het bloed van de onschuldige
jonkvrouw is wit geworden
en daarom wordt het sap van
deze drie planten gebruikt
om allerlei bloedziekten te
genezen. Men drinkt het ook
tegen aambeien en spataders.
De legende is aardig en in ieder geval zijn de planten cichorei, witlof en andijvie
heel gezond.
Uit:

Allerlei dingen over de natuur
Klazien uit Zalk
(Mw. K. Rotstein–van den Brink)

Salie, prei, kool, ui,
aardappel...
Alles kwam voorbij tijdens de studiegroep in Alkmaar op zondagmiddag 8
januari...
We beleefden ook deze middag weer de
nodige gezellige, waardevolle en inspirerende uurtjes in Alkmaar in de kantine van
volkstuinencomplex
'De Rekere' aan de
Helderseweg.
Hier zijn wij elke
eerste zondagmiddag van de maand te
gast met 'Project7blad' waar de studiegroepen onder vallen.
We mochten deze
middag behoorlijk
wat nieuwe geïnteresseerden verwelkomen en Andrea
Bleeker wist op onze
uitnodiging de middag fantastisch te
vullen met mooie
verhalen rond diverse gewassen die
van het boerenland
komen en vele kwaliteiten in zich dragen naast dat we
deze op tafel zetten
voor de maaltijd.
Koolbladeren
zijn
voor dit en voor dat
en zus en zo te gebruiken.
Ook prei heeft een
enorme
helende
werking, naast uien
en
aardappelen,
maar de paardenbloem en andere gewassen werden eveneens benoemd.

7

Deze plantengroep bevat bijna 100 verschillende soorten en is zowel culinair als
helend te gebruiken.
Volgende maand gaan we van Laura Wiggermans vernemen hoe we thuis met kiemen aan de slag kunnen.
Laura behandelt dan ook 'De plant van de
maand'.
Zelf heb ik nu alweer zin in deze middag
want de sfeer was heel gezellig en de reacties na afloop in mijn mail ook zeer positief.
In Alkmaar presenteerde ik soep ter afsluiting waarin onder andere prei, een paar
uitjes en aardappelen waren verwerkt
naast uiteraard andere ingrediënten.
Deze soep was niet bewust ingespeeld op
het verhaal van Andrea maar viel wel mooi
op zijn plaats.
Tanja Dobbe, een van onze vaste bezoeksters opende de middag met 'De plant van
de maand'.

Tja... dat heb je als je uitgaat van ingrediënten passend bij het seizoen :)
Dank Andrea en je hebt het gehoord...
De aanwezigen willen je wel weer een
middag ontmoeten voor een ander hoofdstuk.
Ik weet dat je het ook druk hebt maar je
bent altijd welkom om je aan te sluiten bij
de groep ;-)
‘t Is maar dat je het weet!
Hieronder een link naar informatie over
kool door Andrea geschreven:
http://www.kruidenmassages.nl/kool.html
We beginnen al een aantal keer de middag
door een plant extra te belichten.
Ditmaal had Tanja gekozen voor de schitterende plant salie.
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Het jaar 2017 en loslaten
Kitty de Bruin
Allereerst: een gelukkig nieuwjaar gewenst, met veel gezonde activiteiten.
In Frankrijk wensen ze iedereen de hele
maand januari nieuwjaar.
Dus ook als je te laat bent met kaarten,
die in Nederland meestal voor de Kerst gestuurd worden, kun je heerlijk de Kerstdagen benutten om eens een aardig briefje
te schrijven naar vrienden.
Voor mijn transition town project in de Béarn, maak ik altijd een collage over de activiteiten van het vorig jaar en die stuur ik
aan de contacten die we opgebouwd hebben, met name met de zaden-uitwisselingsdagen die altijd druk bezocht worden.
Vorig jaar hadden we nog goede voorne-

Ze vond dat mijn moeder er niet goed uitzag en erg weinig at en ze maakte zich zorgen.
Ik heb de thuiszorg gebeld. We waren sinds
een jaar overgeschakeld op Buurtzorg. Ik
mag denk ik geen reclame maken, maar
wat een goede organisatie, vergeleken
met andere zorginstituten.
”Moet ik overkomen?” vroeg ik. Het antwoord was, dat het wel goed zou zijn als
ik het aanstaande weekend zou komen.
Ik had al naar de treinverbindingen gekeken en mijn agenda. Vergadering op vrijdag, maar er ging een nachttrein om half
elf in de avond, dat moest wel lukken.
Maar iets zat me dwars, ik belde mijn moeder iedere avond, maar woensdag kreeg ik
een verpleegkundige aan de telefoon, die
zei dat ze al sliep.

mens, zoals beginnen met een smoothie.
En we begonnen aardig, een appeltje, sinaasappel, wat bladgroente. Ook in de
winter, die we trouwens vorig jaar hier
hebben overgeslagen, staat er eeuwig
moes, snijbiet en veel komkommerkruid in
de tuin.
Maar het jaar liep anders dan we dachten.
Half februari overleed mijn moeder, zoals
ze wilde in haar eigen appartement. Ik
werd maandag gebeld door het meisje dat
mijn moeder al zes jaar hielp in de huishouding.

Foto van mijn moeder in januari 2016, gemaakt door Buurtzorg
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Ik heb mijn vergadering afgezegd en de
eerste trein op vrijdag geboekt.
Kortom: ik was er vrijdagavond om zes
uur. Ze lag in een bed in de huiskamer en
vroeg zodra ze me herkende om een bakkie koffie.
Die avond kwam er een nachtzuster en het
klikte zo goed, dat we tot drie uur zaten
te praten.
Ze vroeg of ze buiten mocht roken en ik
gaf haar de sigaretten van mijn moeder,
die een pakje per dag rookte.
Toen wilde ik wel even slapen. Om vijf uur
weer op. Samen hebben we mijn moeder
verzorgd zodat de dagploeg niet meteen
aan de slag moest met schone lakens etc.
Die dag is ze zachtjes ingeslapen in mijn
armen, 94 jaar.
Mijn vriendin Anna was juist gearriveerd
en heeft een kopje thee voor me gemaakt.
Samen met Anna en de thuiszorg hebben
we haar gewassen, geolied en haar mooiste jurk aan getrokken. Ze is thuis gebleven totdat we haar met wat vrienden en
veel buren naar het uitvaartcentrum gebracht hebben.
Ik had heel veel foto’s meegenomen van
ons gezin, haar verlovingstijd in de oorlog,
haar vakanties samen met mijn vader. In
een oude VW kever cabriolet hebben die
twee heel veel landen bezocht.
Zij was de laatste van mijn directe familie.
Het werd een soort receptie, met heel
veel leuke verhalen over vroeger, alleen
de twee dames van de uitvaart moesten
een traantje wegpinken.

Joops ‘volkstuin’. Tuinbonen, spinazie,
aardbeien, kool, sla, druiven, aardappelen. Zo voelden we ons ook een beetje
thuis, want als je eenmaal gewend bent
om direct van het land te eten dan is het
maar behelpen voor ons in de winkels, met
producten die er weliswaar mooi uitzien,
maar toch niet de pure smaak hebben van
eigen verbouwde groentes.
Met Joop wisselen we ook zaden uit of we
kopen samen met de andere tuinders gezamenlijk zaden in.
In Nederland is dat trouwens stukken
goedkoper dan in Frankrijk.
In mei 2016 hebben we het appartement
weer leeg en schoon, mede dank zij de
hulp van Aartje en Joop, overgedragen aan
de coöperatieve woningbouw, nou ja cooperatief, maar dat is een ander verhaal.
Nu staan haar spullen hier in een bijkeuken, ik moet dat stukje ook loslaten en
alles letterlijk en figuurlijk een ‘plekje’
geven.

Terugblik op 2016

In 2016 hebben we ook gedwongen afscheid moeten nemen van onze Kuuk.
We hadden wat aardige dames voor hem
geregeld, en omdat hij altijd in een fruitboom sliep, kwamen de dames daar na enkele weken ook slapen.

Meer dan mantelzorgers

Twee fantastische buren, Aartje en Joop
Francken hebben er voor gezorgd dat zij
zelfstandig kon blijven wonen.
Vroeger noemde men dat de mantelzorgers en gaven gemeenten nog een kleine
vergoeding voor al dat werk, maar dit zijn
echte vrienden geworden.
Zij kookten eerst twee keer per week,
maar de laatste jaren deden zij haar boodschappen, haalden haar sigaretten, en
kookten iedere dag voor haar.
Geen diepvries of blikjes! Nee, Joop heeft
al jaren een groentetuin op een groot complex even buiten Alphen ad Rijn, en als wij
bij mijn moeder waren kookten wij, waarbij we vaak de verse groenten kregen van

Op een ochtend hoorde ik veel lawaai in de
boomgaard.
Daar lag hij met doorgebeten keel, vlak bij
het hek, waarschijnlijk te zwaar voor de
vos om hem daarover heen te krijgen.
Kuuk in gelukkiger dagen:
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tuin. Zo kon onze nieuwe eetstijl gemakkelijk gerealiseerd worden: havermout,
yoghurt, fruit en veel groente (al dan niet
wild) en af een toe en stukje vis of vlees.
Begin van de zomer hebben we een robot
geïnstalleerd, die dag en nacht en ook in
de regen, het gras kan maaien.
Het resultaat is een prachtige grasmat,
zonder lawaai, luchtvervuiling en werk als
het net niet uitkomt. Een grote maaier kan
tijdens regen niet maaien, omdat er dan
sporen in het gras komen. Maar deze robot
is zo licht, dat hij heuvels gemakkelijk
neemt en onder alle omstandigheden door
kan werken. Hij is nu retour voor onderhoud omdat het vriest, wat niet vaak voorkomt. Piet is begonnen om in de zomer de
massieven te restaureren, en dit is een resultaat:

De hennen hebben meteen een veiliger
plek gekozen in de pergola op het terras,
maar dat vonden we niet erg handig en
weinig hygiënisch.
Op één dag was er weer een hen verdwenen en besloten de twee overgebleven kippen om in de bamboe te gaan slapen.
Daar slapen ze nog steeds en ze zijn erg
schuw; ik heb een hokje voor hen neergezet zodat ze beschutting kunnen zoeken.
Ik hoorde van een jager, dat fazanten ook
in de bamboe slapen, omdat vossen, dassen en bunzingen daar niet in kunnen klimmen.
We hebben plannen gemaakt om met elektrische bedrading te gaan werken maar zolang ze zo van hun vrijheid genieten laten
we ze los lopen.

De tuin aan het restaureren

Omdat we veel tijd doorgebracht hebben
in Nederland met de afwikkeling en ontruiming, hebben we in het voorjaar niet veel
in onze tuin kunnen doen.
Dat is echt de periode om alles te zaaien.
Toch hebben we het hele jaar groente kunnen eten, dank zij de tien enorme pompoenen die op de composthoop groeiden
en de eeuwige moes, de brandnetels en
het komkommerkruid dat welig tiert in de

De boomgaard was ook wel erg wild geworden.
We gaan nu met één van de leden van Salies de Béarn en Transition de boomgaard
opnieuw indelen, fruitbomen toevoegen
en leifruit als afscheidingen gebruiken.
Emanuel komt met een voorstel om ook
kinderen hierbij te betrekken.
Zodra de voorstellen wat concreter worden, gaan we hierover berichten.
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Camelia , rozen en hortensia’s in de rijp:

Piet heeft alvast als voorbereidend werk
de erg oude en aangetaste bomen verwijderd.

Zo zijn we weer bij de foto’s aangeland
van 2017, twee weken vorst, 4-5 graden,
wat mooie plaatjes oplevert:

En ‘s middags eten we op het terras, want
dan wordt het al weer over de twintig graden. Piets favoriete recept van deze
maand is Japanse groentesoep:
Zelf bouillon trekken (deze soep was van
een hertennek die nog in de diepvries lag,
maar iedere bouillon is goed als basis en
voor de vegetariërs is een basisbouillon
van groenten ook erg lekker).
Basisrecept:
Bouillon aan de kook brengen en dun gesneden reepjes van diverse kleuren groenten de laatste twee à drie minuten meekoken; de harde groente als eerste. Bijvoorbeeld pompoen, patisson (pompoenachtige vrucht), koolraap, rauwe biet, meiknolletjes, of in fijne reepjes gesneden
kool of bourage (komkommerkruid). Presenteren in kommen kan goed, eventueel
wat sojasaus of Vietnamese vissaus toevoegen.
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Hierboven de foto van de bernagie (Borago
officinalis), ook vaak komkommerkruid genoemd, ‘s ochtends bij vorst.
En ‘s middags in de zonneschijn aan de
soep:

Avocadosmeersel
voor op toastjes of een
stokbroodje…
Avocado’s mogen in de hoofdrol want
zij zijn supergezond.
Avocado bevat de goede vetten voor
ons en leent zich voor heel veel verschillende gerechten maar ook gewoon
puur in plakjes in een salade of ergens
anders bij maakt deze vrucht goede
sier.

Voor dit smeersel kun je natuurlijk ook andere kruiden gebruiken; dergelijke recepten ontstaan vaak spontaan, want: wat
groeit er in je tuin, om je heen, of heb je
in huis.
Deze combinatie was in elk geval heerlijk.
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Bonenkruid (de vaste plant) ruikt net als
tijm, ’t is maar net wat je hebt.
Ingrediënten
 avocado
 bieslook
 bonenkruid
 rozemarijn
 amandelen
 gepeld hennepzaad
 mayonaise
Werkwijze:
De amandelen fijn malen in een keukenmachine of ander hulpmiddel dat je hebt.

De fijn gemalen amandelen samen met het
hennepzaad en de avocado's goed door elkaar 'prakken'.

Het oog wil ook wat.

En de granaatappel smaakt heerlijk in
deze combinatie.

Prei-aardappelsoep…
Een stevige winterse maaltijd soep, dat
kunnen we deze soep wel noemen.

Kruiden zeer fijn snijden (harde takjes
verwijderen) en door het mengsel verdelen.
Voeg biologische mayonaise naar eigen inzicht toe, dit maakt het wat smeuïg en romig.
Het resultaat is een heerlijk smeersel.
Op de toastjes presenteerden wij granaatappelpitjes en stukjes bieslook.

Wintergroenten staan centraal en heerlijk
om te serveren met een roggebroodje, een
speltbroodje of…
Goed voor koude dagen en gemakkelijk
voor grote groepen te bereiden.
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Een volle grote pan ging mee naar Alkmaar
naar de studiegroep op 8 januari en deze
soep had ik de avond ervoor gemaakt.

Ingrediënten (voor een 11-liter pan):
 2 uien
 6 á 7 preien, middelgroot
 8 á 10 aardappelen
 knolselderij
 1 goudrenet (of andere appel)
 1 citroen
 2 verse knolletjes kurkuma
 1 hele bol knoflook
 roomboter
 Keltisch zeezout
 witte peper
 peterselie (gedroogd of vers)
 bieslook (gedroogd of vers)
 gebakken uitjes (zelf gebakken van
hele kleine stukjes ui of gekocht)
Werkwijze:
Omdat we met biologische producten werken laten we de schil van de kurkuma, selderij, aardappelen en appel zitten maar
wassen/boenen we alles wel goed schoon.
Smelt een flink stuk roomboter en voeg
daar de twee grof gesneden uien bij.
Keltisch zeezout en witte peper toevoegen
samen met de in dunne stukjes gesneden
kurkuma.
Alles even goed doorroeren en als de uien
glazig zijn alvast een liter water toevoegen. De aardappelen in dunne schijfjes
toevoegen en zorgen dat het water aan de
kook is. Knolselderij in schijven/stukken
snijden en toevoegen. Steeds wat water
toevoegen en zorgen dat de inhoud net onder water staat. De appel in vieren snijden, klokhuis verwijderen en vervolgens
de partjes nogmaals doorsnijden en ook

aan de pan toevoegen.
Citroensap, zelf bepalen of je de hele citroen toevoegt, op een grote pan kan dat
zeker qua verhouding.
Als laatste de prei in grove stukken aan de
inhoud van de pan toevoegen en wellicht
nogmaals wat water toevoegen.

Mijn maat is altijd: ervoor zorgen dat de
inhoud aan groente net onder water staat
en deze verhouding klopt eigenlijk altijd.
Wanneer de prei en andere groenten redelijk gaar zijn, en de aardappels echt goed
gaar zijn, kan alles met een staafmixer gepureerd worden. Wanneer de soep mooi
gemixt ziet kun je de peterselie, bieslook
en gebakken uitjes toevoegen.
Je kunt uiteraard eindeloos variëren, soep
is soep, gewoon van alles en nog wat.
Soep is in vroegere tijden ontstaan uit het
opmaken van restanten.
Kook met zorg en gebruik eerlijke producten. Het biologisch keurmerk is niet altijd belangrijk, als de kweker maar wel op
die wijze zijn of haar groente heeft geteeld, is dat wat belangrijk is.
Er zijn genoeg kleine bedrijven in ons land
die niet het biologisch keurmerk hebben
maar dus wel biologische producten verkopen maar dat wel doen gezien hun werkwijze. Het is belangrijk geen gemanipuleerde gewassen te verwerken en geen
door kunstmest en/of pesticidegebruik beinvloede voedingsmiddelen.
Met soep kun je heel veel verschillende variaties bedenken.
Leef je uit!
Anneke
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De laatste dennenappel?
Kunnen we de laatste dennenappels
rapen in het Schoorlse bos?
Al enige tijd is er nogal wat commotie
in Schoorl en Groet.
Als voormalig inwoonster van Schoorl
(Aagtdorp) heb ik met verbazing dit
verhaal op afstand gevolgd.

Wijzelf wonen in Gaasterland en kunnen
zo ‘om de hoek’ prachtige bossen in lopen.
Maar het bos aan de kust heeft weer een
geheel andere sfeer, typisch passend bij
de duinen en het feit dat deze bossen
dichtbij de zee liggen.
Je kunt vriend worden van de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014335534088&fref=ts
Er is een petitie gestart en hieronder een
stuk tekst met daaronder de link naar de
petitie:

Even ter verduidelijking: de laatste jaren
is alleen naar buiten gekomen dat wij in
Bergen woonden, maar voor dat ik naar
Bergen verhuisde woonde ik zoals we dat
daar zeggen ‘op Aagtdorp’ en dat viel onder de Gemeente Schoorl, nu is alles Gemeente Bergen.
Maar Aagtdorp ligt tussen het centrum van
Schoorl en Bergen in, achter de hoogste
duinen van Nederland.
Nu wil Staatsbosbeheer 96 hectare of meer
dennenbos gaan kappen. De argumenten
zijn nogal verschillend naar buiten gebracht, inwoners zijn omzeild en men
deed voorkomen alsof zij het er mee eens
waren.
De redenen zijn te bizar voor woorden
want de natuur is altijd in beweging en ook
minder fraaie of hier en daar dode bomen
hebben een functie in het complete verhaal dat natuur heet.
Er ontstaat van alles rond een boom, struik
of plant, die volgens de wetten van de natuur opgeruimd moet worden.
Afgelopen week bedacht ik mij dat er in de
Prehistorie ook geen SBB was om vanachter een bureau of wandeling door een natuurgebied te bedenken hoe zij nu eens
konden ingrijpen.

Wij luiden de noodklok
Omdat Staatsbosbeheer van plan is om 96
hectare of meer dennenbos te kappen.
Dit is gepland op basis van het plan Natura
2000 en suggereert dat het om 'herstelwerkzaamheden' gaat. Hierdoor lijkt het
alsof er natuurherstel plaatsvindt, terwijl
alle aanwezige natuur wordt vernietigd en
men het zand dat overblijft vrij spel wil
geven. Er is al een deel bos gekapt en vervangen door zandverstuivinggebied; aansluitend wil Staatsbosbeheer daar nog
eens 200 voetbalvelden met zand aan toe
voegen.

Argument hiervoor is dat er dan meer biodiversiteit zou ontstaan, omdat er meer
water op zou wellen als de dennen weg
zijn. Wij hebben ernstige twijfels of de
dennen wel dit water uit de duinen halen
en of de dennen wel voor extra stikstof uitstoot zorgen. Wij hebben ernstige twijfels
of de biodiversiteit door het opwellende
water in zandverstuivingen überhaupt levensvatbaar is.
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Door het kappen van de dennen zou de
stikstofuitstoot dalen en kan er elders
meer stikstofemissie plaatsvinden.
Het feit dat bomen zuurstof produceren
uit koolzuur lijkt ineens nergens meer een
rol te spelen.
Wij kunnen in de argumenten van Staatsbosbeheer geen geldig excuus ontdekken
om zoveel prachtige natuur te vernietigen.
Tevens hebben wij sterk de indruk dat de
procedure voor inspraak gemanipuleerd is.
Er is geen M.E.R (Milieu Effect Rapportage)
gemaakt. Alsof de oude vorm - het huidige
bos - niet zou worden aangetast. De presentaties worden onder het mom van “beschermende maatregelen voor de natuur”
aan de burgers verkocht.
Teken de petitie:
http://www.schoorlsebosmoetblijven.nl/petitie?page=267#comment13399

kunnen zien wat o zo waardevol is voor
onze gezondheid.
De datum waarop dit gaat gebeuren zal
spoedig bekend gemaakt worden.
Andrea Bleeker (geen familie van mij, we
zijn collega’s) heeft op onze uitnodiging
een middag ingevuld bij studiegroep Alkmaar op 8 januari dit jaar) reageerde hier
direct op.
Andrea bood meteen aan mee te willen
wandelen.
Kijk…
‘Bleeker en Bleeker’ gaan samen het bos
in!
Samen gaan we wandelen met hen die interesse hebben; we delen de groep in
tweeën.
Wie als collega wandelaar langs eetbare
planten ook zijn of haar steentje wil bijdragen mag zich melden.
Je inzet is gratis, we gaan voor aandacht
op deze zaak!

Bleeker en Bleeker
gaan het bos in!
Door alle commotie rond het Schoorlse
bos heb ik spontaan op Facebook geplaatst dat ik een wandeling wil organiseren in het Schoorlse bos.
Een wandeling waarbij we gaan kijken wat
er zoals eetbaar is en wat we nog meer

Wordt vervolgd; met Aard Mors in Groet
gaan wij een datum plannen.
Anneke

Project 7-blad Arcen
De supergezellige middag in Arcen met
de studiegroep is ook weer voorbij...
dit was de laatste middag in 2016...
De klok mocht op
de foto, want...
we begonnen keurig om 13.30 uur
:) Ja, ja, vaak oefenen dan gaat
het lukken ;-)
Kleppen doen we
maar vooraf en in
de pauze :) :) :)
Onder 'Project7-blad' draaien diverse studiegroepen.
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Kennis delen, gelijkgestemden ontmoeten, het
gezellig
hebben,
dat zijn
de kernwoorden.
Zesmaal
een middag per
jaar per
groep is
wat we minimaal draaien, Alkmaar draait
elke eerste zondagmiddag van de maand.
In Arcen (één van de drie groepen in Limburg) stond de smeerwortel centraal als
'plant van de middag', Jeanne van Staij en
Monique van Schoubroeck-Vorstermans
vertelden het één en ander en iedereen
ging naar huis met een potje smeerwortelzalf in groepjes met elkaar gemaakt.
Wanneer je met 22 personen bent moet je
met dergelijke expedities in groepjes werken.
Na de korte pauze nam Annette Ochse het
stokje over en maakte iedereen winegums
en hoestbonbons.
De winegums werden weer in groepjes van vier bereid
en de hoestbonbons kon ieder
voor zich maken.
Er was heerlijke
thee met o.a.
rozenbottels erin,
er was door enkele
dames, op verantwoorde wijze natuurlijk
:), meer dan voldoende gebakken als lekkernij bij de thee of koffie en met een
kleine groep sloten we af met heerlijke
soep.
We konden er tegen en Annette kon de
lange rit op naar Noord-Holland en ik naar
Friesland weer maken.
Tot 19 februari; dan gaan we kaas maken
en nog een paar leuke onderwerpen behandelen.
In april gaan we naar buiten, kijken wat er

groeit en bloeit en daarna wat lekkers maken om samen van te genieten.
Er zijn diverse groepen; er mogen er meer
komen en gezien de reacties
gaat dat zeker
gebeuren!
We gaan er een
mooi 2017 van
maken!
Dank allemaal
voor alle medewerking,
bijdragen en enthousiaste reacties over het afgelopen jaar.
Anneke

Bijeenkomsten van de
Studiegroepen
Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle bijeenkomsten van de Project 7-blad Studiegroepen in het land en
de geplande onderwerpen per locatie, per
middag.
Indien je interesse hebt in het bijwonen
van een middag kun je op de website (zie
onderaan in het overzicht) de adresgegevens vinden en bij wie je je kunt aanmelden. Beslist de moeite waard!
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Wanneer?

Hoe laat?

Waar?

Wat?

Woensdagmiddag
11 januari 2017
Donderdagmiddag
12 januari 2017
Zaterdagmiddag
14 januari 2017
Woensdagmiddag
18 januari 2017
Donderdagmiddag
19 januari 2017
Vrijdagmiddag
20 januari 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

EXMORRA (Frl.)





LANDGRAAF (L.)





Zondagmiddag
5 februari 2017

Welkom: 13.30 u.
Aanvang: 14.00 u.

ALKMAAR (N-H)



Zondagmiddag
19 februari 201

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

ARCEN (L.)

Woensdagmiddag
22 februari 2017

Verzamelen: 11.00 u.

RIJS (Frl.)







Woensdagmiddag
1 maart 2017
Zondagmiddag
5 maart 2017
Woensdagmiddag
8 maart 2017
Zaterdagmiddag
11 maart 2017
Zaterdagmiddag
11 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.30 u.
Aanvang: 14.00 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

DELFT/DEN HOORN
(Z-H)
ALKMAAR (N-H)





Permacultuur voor kleine tuinen
Verantwoord vogelvoer maken
Gerrit Koning:
Lezing: Kruiden en hun taal
Zelf zuurkool maken
Citroenen op zout zetten
Onderwerp van deze middag is
‘DUURZAAMHEID’.
Plant van de middag
Karamelperen wecken
Deze middag staat in het teken
van bouillon, zowel van botten als
de vegetarische versie
Een informerende middag over
‘Kiemen’.
Plant van de maand
Zelf kaas maken
Hoe maak je Kim Shi?
Wat is Bokashi?
Wandelende studiegroep – verdieping in kennis van eetbare wilde
planten
Zelf zuurkool maken
Citroenen op zout zetten
Invulling volgt

EXMORRA (Frl.)



Invulling volgt

MONTFORT (L.)



RIJS (Frl.)
WESTKNOLLENDAM
(N-H)
DELFT/DEN HOORN
(Z-H)
WINSUM (Gr.)

SCHOTEN (BELGIË)





Wat komt er weer boven de
grond?
 Enkele deelnemers van de studiegroepen zijn welkom om te helpen
met het presenteren van hapjes in
de pauzes tijdens de GVL-middag.

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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Eetbaar Bergeijk
In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindhoven) zijn bewoners van de wijk ‘de Molen’ druk bezig hun wijk ‘eetbaar’ te
maken.
Initiatiefneemster is Ingeborg Nienhuis
(magnetiseur, kruidengeneeskundige,
organisator van ‘wilde wandelingen’).

Maandelijks verschijnt er een stukje in
deze nieuwsbrief dat uiteenzet hoe het
project tot stand kwam, om te informeren, te enthousiasmeren, maar vooral om
te inspireren. Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt het ook in jullie wijk!
Het begon in maart 2015 met een brief aan
de gemeente Bergeijk naar aanleiding van
het winnen van de titel “één van de groenste dorpen van Europa”…
Beste heer…,

10-3-2015

Ik las laatst het stukje in de Eykelberg (ons
plaatselijke krantje) waarin u zo trots
schrijft over Bergeijk dat de titel ‘één van
de groenste dorpen van Europa’ heeft bemachtigd.

Ik kijk uit op een stukje bos. Terwijl ik
deze mail schrijf vallen de bomen voor
mijn huis met een bulderende klap tegen

de vlakte en maken de kettingzagen en
versnipperaars al dagen overuren.
Ik denk inmiddels dat de prijs gekocht is.
Snoeien gebeurt door de WVK (WerkVoorzieningKempenland).
Weten die mensen veel, die krijgen een
kettingzaag of ander snoeigereedschap,
kijken waar de stoeprand ophoudt en leven zich uit. Ze zagen een boom om en als
die in de val een flinke tak van een andere
boom meeneemt, geen probleem, dan zagen we die ook om. Ik krijg er tranen van
in mijn ogen, mijn kinderen ook trouwens.
Ik heb ze opgevoed met veel respect voor
‘moeder aarde’ en leg ze telkens maar uit
dat er ook mensen zijn die de band met de
natuur volledig kwijt zijn. Voordat ik de
vlierbessen- of bloemen kan plukken zijn
de struiken al tot de grond toe gesnoeid,
zo ook met de kornoelje, de Gelderse roos
en vele andere kruiden en ‘onkruiden’.
Hoe mooi zou het zijn als de gemeente
daar oog voor en oor naar zou hebben?
In heel wat gemeenten in Nederland ontstaan er inmiddels buurtmoestuinen of
werkt de gemeente mee om de plantsoenen te vullen met eetbare gewassen of
vruchtdragende bomen.
Als ik door Bergeijk fiets zie ik beukenhaagjes, fantasieloze perkjes tussen parkeerhavens en depressief makende beplanting, natuurlijk netjes in rijtjes, geordend, zoals het waarschijnlijk hoort volgens het protocol van de een of andere
‘onafhankelijke internationale jury’, die
de titel ‘groenste dorp van…’ uitreikt.
Maar genoeg gespuid. Hoe zou volgens mij
er een ‘groenste gemeente van Nederland’
of zelfs ‘een van de groenste dorpen van
Europa’ dan uit zien?
Wat dacht u van een ‘eetbaar’ Bergeijk?
We zouden de kunstenaars uit de regio
kunnen vragen mooie afscheidingen of
bakken te ontwerpen. We zouden scholen
in het project kunnen betrekken, zodat
onze kinderen weer kennis krijgen van de
oorsprong van wat op hun bordjes ligt.
Ze kunnen onderweg naar school snoepen
van de frambozen, de bramen, de hazelnoten en de kastanjes.
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Wat te denken van gemeenschappelijke
tuinen? Ik ken mensen die naar de voedselbank moeten, die heel blij zouden zijn met
biologisch, gezond, vers voedsel. Ze zouden mee kunnen helpen ze op te zetten en
wie weet wat voor mooie initiatieven daar
weer uit ontstaan?
Hoe bestaat het dat we in de groenste gemeente van Nederland een voedselbank
hebben? Te weinig eetbaar groen, misschien?
Er zijn Bergeijkenaren die zelf een moestuintje hebben en een overschot aan
oogst. Of ze houden kippen en hebben eieren teveel. Wat als we dat in kaart brengen, zodat je via een website kan zien
waar je bij je dorpsgenoten verse eitjes of
groenten kan kopen?
Voedsel verbindt… want als we zorg gaan
dragen voor ons eigen voedsel, raken we
vanzelf weer meer betrokken bij de buurt,
bij het dorp, bij ons groen en bij de natuur. Dan pas kunnen we met recht zeggen
dat we het groenste dorp van Nederland
zijn.
Steeds meer mensen zijn kritisch op wat
ze eten. Willen geen kant en klaar en producten vol chemische additieven meer op
hun bord. Er is veel aan de hand in de wereld.
Regelmatig vinden er globale demonstraties plaats tegen Monsanto, het bedrijf dat
onze totale voedselvoorziening in handen
probeert te krijgen.
Ons eten zit vol ongezonde additieven, Enummers en landbouwgiffen. Mensen gaan
steeds bewuster eten, willen gezond en
vers voedsel, willen weten wat ze eten.
Roundup is in opspraak en gelukkig nu in
veel gemeenten verboden.
De biologische afzetmarkt groeit, mensen
gaan steeds meer zelf hun groenten verbouwen.

Aan de ontwerptafel... Een nieuw voedselbos in wording als onderdeel van de Plukroute in Bergeijk. De aanleg willen we dit
voorjaar doen samen met vrijwilligers. Zin
om mee te helpen?

Heerlijk... buiten werken met Mirjam van
Eersel in Bergeijk. Goed weer om het bos te
observeren, want we willen het omvormen
tot een voedselbos als onderdeel van de
Plukroute

Als Bergeijk als “een van de groenste dorpen van Europa”, nog een beetje groener
wordt, kunnen we daar met z’n allen de
vruchten van plukken…..

Meer informatie:

Met vriendelijke groet,

https://www.facebook.com/Eetbaar-Bergeijk-974006672679570/?fref=ts

Ingeborg Nienhuis
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Nieuwe presentatie
Project 7-blad

Als downloadversie: € 20,00
Als cd-versie:
€ 25,00

Om iedereen die dit wil, een handje te helpen bij het gebruik van ‘wilde’ groenten,
kruiden, planten, bomen en bloemen in de
maaltijd, heeft Project 7-blad enkele eigen uitgaven in omloop gebracht:

NIEUW!!!

Deze presentatie bestaat uit een dia serie
en een tekstboek in kleur.
Het tekstboek kun je printen.
Het is uitgevoerd in A4-formaat.
Als downloadversie: € 15,00
Als cd-versie:
€ 17,50

De eetbare tuin is een presentatie die uit
twee delen bestaat. In die twee delen
worden ongeveer 225 ‘wilde’ tuinplanten, bomen, struiken, bloemen etc. behandeld, die geschikt zijn voor consumptie.
Als downloadversie: € 17,50 per deel
Als cd-versie:
€ 22,50 per deel
Ter introductie/voorintekening:
SAMEN VOOR € 15,00

EERDER VERSCHENEN:
‘Wild koken is voor iedereen’ is een boek
vol recepten waarin ‘wilde’ ingrediënten
zijn gebruikt, naast de ‘gewone’ ingredienten die je in de ‘biologische’ natuurwinkel kunt kopen.
Als downloadversie: € 15,00
Als cd-versie:
€ 17,50
Een fotopresentatie met meer dan 1000
foto’s, inclusief recepten en veel wetenswaardigheden.

Bestellen kan via een e-mail aan:

Anneke@project7-blad.nl
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Eten wat de pot schaft in
Borger
Verslagje van de avond op 212 december 2016 bij Wim Roeleveld en Maria
Kaufmann
Het eerste kwartier hebben we buiten,
met een warme vlierbessenpunch, rond de
houtkachel/vuurkorf doorgebracht.
Dit in verband met de langste nacht: seizoenswisseling! Iedereen deed mee met
het ritueel: Een wens of wensen op papier
schrijven en eventueel voorlezen en dan
aan het vuur toevertrouwen, als een bekrachtiging van de wens.

Twee personen kwamen helaas duidelijk na
aanvangstijd.
Dit was nieuw en ook onhandig, want we zaten
echt even te wachten en te twijfelen: Wat
doen we nu, toch beginnen of nog langer wachten?
Volgende keer herhalen we nog een keer vetgedrukt in de mail de tijden, die ook al op de
poster staan.
En zien we opnieuw hoe het uitpakt.

Drie dagen tevoren had ik nog wel heel
weinig verdwaalde brandneteltoppen en
een heel klein beetje paardenbloemblaadjes gezien. Ik vond het te mager om daarvoor gisteren opnieuw naar het bos te
gaan.
Onze eerste kalenderjaar met Eten wat de
pot schaft is nu ten einde.
We kijken er met voldoening en dankbaarheid op terug.
Het is wel veel werk en het past goed bij
ons.
We gaan in 2017 enthousiast ermee verder.
Wim Roeleveld
HET MENU VAN 21 DECEMBER:

Bij het vuur:

Warme Vruchten-Kruiden-drank

Vooraf:

Pompoensoep, wortelpeterselie, pastinaak, ui, prei, knoflook, gember, kerrie en miso (sojapasta)
Zuurkoolschotel, zoete bataat, aardappel, ananas, dadels
Spelt-zeewier balletjes (wakamé, zeespaghetti)
Panier, gemarineerd en gebakken
Rauwkost rode kool pikkel, courgette,
kastanjes, yacón
Zonnebloem-, pompoenpitten en cashewnoten geroosterd
Trio-Concert Crème van bananen,
chocolade, seidentofu
Eierpannenkoek, Vanille-ijs
Thee of koffie met een Sinaasappel
energierondje
Water - sap - brooddrank

Hoofdgerecht:

Het eten was prima/heerlijk en de reacties ook positief. Voor de eerste keer hadden we er geen wilde groenten bij.

Nagerecht:

Drankjes:

Linksboven: de feestelijk gedekte tafel;
Linksonder: het hoofdgerecht.
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7-Blad bijeenkomst
Studiegroep Landgraaf

met soep of stoof, wordt er vet uitgesmolten en groente en fruit gefermenteerd.
Op deze lezing wil zij een stukje kennis delen over de visie van Weston Price en jullie
laten proeven en ervaren wat we nodig
hebben om gezond te blijven.
We gaan ter plekke visbouillon maken,
bottenbouillon proeven en tevens gaan wij
leren hoe een basis groentebouillon te maken.
Die kunnen we als basis gebruiken om
pasta’s, rijst, soepen en sauzen te verrijken op een natuurlijke manier.

Beste mensen,
Vrijdag 20 januari geeft Tanja
Stevens een lezing
‘Bottenbouillon maken’
met demonstratie en proeverij.
Tanja Stevens is
voedingsdeskundige en natuurgeneeskundig gezondheidstherapeut
met haar eigen praktijk Gezond Gestel.
Voeding en gezondheid zijn haar passie,
iets wat zij graag uitdraagt om andere
mensen te helpen bij hun zoektocht naar
een betere gezondheid.

Deze studiemiddag wordt gehouden op:
20 januari 2017
Inloop 13.00 uur,
Aanvang 13.30 uur tot +/-16.30 uur
Kosten €15,- per persoon contant betalen
bij aankomst (incl. soep)
Aanmelden voor 18 januari bij:
Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372HA Landgraaf
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Yvonne Spierts
Voedingsconsulente / Herboriste

Via vele omwegen
is Tanja terecht gekomen bij de traditionele wijsheden
van Weston Price
en daarover zo enthousiast geworden
dat zij Chapter Leader van de WAPF
(Weston A. Price
Foundation) in Limburg is geworden.

Weston A. Price

Daarnaast heeft zij
zich op de praktijk
gestort en staan in
haar keuken altijd
wel pannen op het
vuur te pruttelen
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Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Bijdrage uit een boekje van Klazien uit Zalk / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Wim Roeleveld / Frank Bleeker
/ Yvonne Spierts
Foto’s:
Anneke Bleeker / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Wim Roeleveld / Internet (Weston Price – Tanja Stevens)

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

Foto: Anneke Bleeker ©
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