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De kleinste nieuwsbrief 
van ‘Project7-blad’… 
 

Junior is de kleinste nieuwsbrief van 
‘Project7-blad’ maar we stellen deze 
met veel plezier samen. 

 
 

 
 
Het leuke is dat deze bedoeld is voor… de 
naam zegt het al, junioren, maar in de 
praktijk zijn het meer senioren die aan-
geven deze te willen ontvangen om sa-
men met de junioren aan de slag te kun-
nen gaan. 
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Dat kan zijn samen buiten kijken naar 
eetbare planten, samen in de moestuin 
werken, samen spreken over de onder-
werpen die hierin voorbijkomen. 
Dat is leuk en daarnaast weten we dat er 
ook heel wat junioren zijn die deze 
nieuwsbrief ontvangen waarvan een be-
kende volwassen persoon in zijn of haar 
omgeving deze ook ontvangt, ook een 
manier om er samen over te kunnen spre-
ken. 
 

 

Het goede seizoen breekt weer aan en in 
de loop van de komende tijden is dat 
weer te merken aan de onderwerpen die 
voorbij zullen komen. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor een 
wandeling waarbij iedereen welkom is om 
te komen, mits hij of zij meekomt met 
iemand die, ook alweer gratis, ons ‘We-
kelijks recept’ ontvangt. 
Hoe dat werkt en waarom kun je lezen. 
 
Het krentenboompje dat over een paar 
weken weer gaat bloeien is nu alvast 
‘Plant van de maand’. 
Aandacht aan de veldkers en het fluiten-
kruid, kortom genoeg om je weer over te 
buigen. 
Veel leesplezier en tot volgende maand. 
 
En… als je een eitje gaat bakken zoals in 
het voorbeeld… geniet en eet smakelijk.  
 
Anneke 
Gaasterland 26 februari 2017 
www.project7-blad.nl  
 

 

Veldkers... 
Heel eenvoudig, snel toegevoegd en 
supergezond! 
 
Veldkers, een heel klein plantje in de 
vrije natuur maar ook in veel tuinen te 
vinden. 
Familie van de tuinkers, waterkers en 
heel veel meer soorten. 

Een gezonde krachtpatser die lekkerder 
smaakt dan de gekochte tuinkers en bij 
van alles te combineren valt. 
Wij voegden de veldkers uit eigen tuin 
toe aan een tomaat, gekookte eitjes en 
avocado. 

 
Keltisch zeezout fijn gemalen, zwarte 
peper en cayennepeper over het geheel 
gestrooid voordat de veldkers erop ging. 
Samen met gekookte aardappeltjes en 
broccoli hadden we weer een maaltijd 
bereid.  

http://www.project7-blad.nl/
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Er is zoveel dat we kunnen plukken uit de 
omgeving en eigen tuin want heel veel 
mensen reageren bij het zien van een 
foto van dit plantje dat ze dit in de tuin 
tegenkomen maar nooit geweten hebben 
dat het eetbaar is. 

 
Veldkers heeft een hoog vitamine C ge-
halte staat ook leuk op de paastafel in 
plaats van de traditionele tuinkers. 

 
Sterker nog: wij vinden de veldkers uit 
eigen tuin echt veel lekkerder dan een 
bakje biologische tuinkers gekocht in de 
winkel. 
 
Kijk maar eens goed en doe eens een paar 
blaadjes op je bord bij welke maaltijd 
dan ook, want het smaakt eigenlijk altijd 
lekker. 
 

Als laatste op een bord of kommetje soep 
net zoals je peterselie als laatste kunt 
toevoegen is ook een succes. 
Als je de smaak te pakken hebt eet je 
rustig 1, 2 of 3 plantjes, zo heerlijk  
 

 
Veldkers op de soep… 
 

…of op de tomatensalade 

 
 

 
 
 

 
 

Krentenboompje 
Amelanchier lamarckii 
 
Het krentenboompje is zo’n struik die ook 
overal opduikt. In het voorjaar zie je 
langs autowegen in bosrijke gebieden het 
krentenboompje uitbundig bloeien. 
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Bij dit struikgewas komen er ook weer 
jeugdherinneringen naar boven, want 
mijn opa en oma hadden ook een kren-
tenboompje staan en elk jaar keek ik in 
het najaar met bewondering naar de 
kleurenpracht van de blaadjes.  
Rood is dan echt rood bij deze blaadjes.  
Een overweldigend gezicht dat altijd 
maar van korte duur is; voor je het weet 
vallen de blaadjes er af.  
De schoonheid van de herfstkleuren van 
het krentenboompje is zo opvallend, daar 
kun hier niet omheen.  

 
De bloempjes in het voorjaar zien teer, 
fragiel en toch imposant door de hoe-
veelheid die tegelijk bloeit. 
De Amelanchier lamarckii is de algemene 
naam in de Lage Landen voor het kren-
tenboompje.  

Er zijn meer soorten en de handel kun je 
verschillende namen als tweede naam 
tegenkomen maar in de algemene spraak 
houden we het lamarckii. 
 
Het Europese krentenboompje heet Ame-
lanchier ovalis en komt in onze gebieden 
niet voor; wel ten zuiden van de Alpen en 
in de berggebieden van Midden- en Oost-
Europa. 
Deze struik behoort tot de rozenfamilie 
(Rosaceae).  
Het is een rijk vertakte heester variërend 
van één tot drie meter hoog. De bladeren 
zijn afwisselend, ovaal, getand met lange 
bladstelen. Het krentenboompje bloeit 
vóór het blad verschijnt, van april tot 
juni. Tijdens de bloei komen de bladeren 
ook tevoorschijn. De rijpe vruchtjes zijn 
erwtgrote zwarte en blauw berijpte bes-
sen.  

 
Aan het eind van elke bes zitten kelkslip-
pen (uitstekende soort stekeltjes, die niet 
prikken) en de vruchten rijpen van augus-
tus tot oktober. 
De vruchten zijn sappig, smaken zoet en 
zijn aromatisch en, als enorm pluspunt, 
ze zijn rijk aan vitamine C. 
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De vruchten kunnen rauw gegeten worden 
maar je kunt er ook jam of siroop van 
maken. 

 
Als vulling op taarten doen de bessen van 
het krentenboompje het ook lang niet 
slecht, alleen of in combinatie met ander 
fruit. 
Een prachtige voorjaarsbloeier voor ‘het 
oog wil ook wat’ en gezonde bessen in 
het najaar. 
 

 
 
 

Hoe jij als gast op een 
zondagmiddag kunt ko-
men wandelen… 
Hoe lijkt het je als jij als gast een zon-
dagmiddag mee mag wandelen in 
Gaasterland, waar we gaan kijken wat 
er ‘voor onze voeten groeit dat eet-
baar is’? 
 

 
Als je ‘t wilt is dat mogelijk en hoe dat 
kan is heel eenvoudig. 

Kijk wie er in je buurt interesse heeft om 
elk weekend gratis van ons een mail te 
ontvangen met minimaal één recept per 
weekend, soms twee en soms zelfs drie, 
hoewel het nu al een paar weken achter 
elkaar drie stuks zijn geweest die we 
deelden. 
Recepten waarbij we op jaarbasis zeker 
voor 95% aan ‘wilde’ groenten, kruiden 
en/of eetbare bloemen toevoegen. 
Want iedereen die deze mails ontvangt 
mag één zondagmiddag kiezen uit vier 
door ons gereserveerde datums. 
Het gaat er dus niet om dat je veel men-
sen enthousiast maakt om deze mails te 
ontvangen, wat wel mag natuurlijk ;-) 
maar dat jij samen komt met iemand die 
elk weekend de mail met recepten ont-
vangt want die persoon kan zich namelijk 
bij ons opgeven en mag zelf ook andere 
belangstellenden meenemen. 
Simpel toch? 
Dus met ouders, opa’s en/of oma’s, tan-
tes, ooms, buren, ons maakt het niets uit 
en jij bent van harte welkom. 
Wandelen klinkt alsof we kilometers gaan 
lopen maar we staan veel stil en kijken 
naar van alles en nog wat. 
De locatie is in Rijs (Friesland - Gaaster-
land); we verzamelen bij ‘Hotel Jans’ 
voor aan de weg en gaan daar vandaan 
naar de kruidenwei en het bos. 

 
Aan het eind van de middag gaan we naar 
‘Hotel Jans’ met de liefhebbers die mee 
willen.  
We kunnen daar afsluiten met  thee of 
koffie met huisgemaakte appelgebak voor 
€ 5,00. 
Maar deze afsluiting is een keuze, wel 
een hele leuke keuze en gezellig om sa-
men af te sluiten. 
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De wandeling, dus de informatie van onze 
kant is een cadeautje aan iedereen die 
wil komen en elk weekend de mail met 
minimaal één recept ontvangt, wat ook al 
een cadeau is omdat we dit gratis verzor-
gen. 
Dus eigenlijk geven we elk weekend een 
cadeautje en we belonen dit met nog een 
cadeautje door een middag aan te bieden 
helemaal voor niets of tegen 5 euro voor 
bij ‘Hotel Jans’. 
Nu denk je misschien dat we een beetje 
gek geworden zijn ;-) 
 
Het is belangrijk om de informatie te de-
len wat in vroegere tijden zo bekend was. 
Toen at men uit de natuur en ja zul je nu 
wellicht denken… logisch, want toen wa-
ren er geen winkels zoals nu en 35.000 
jaar geleden leefden ze in grotten, ze 
moesten alles zelf verzamelen en samen 
jagen, ze gingen niet naar de slager…  
Groentewinkels bestonden niet, dus, ja 
toen was dat normaal. 
Zo normaal als dat toen was, zo normaal 
zou dat eigenlijk nu ook moeten zijn.  
Gewoon onze groente plukken, bereiden 
en opeten. 
Voorraadjes aanleggen voor de winter en 
geen verpakte rotzooi uit blikjes, potjes, 
pakjes en zakjes kopen die jaren houd-
baar zijn in de keukenkastjes en die vol 
chemische zooi zitten. 

 
Natuurlijk kunnen wij het anders aanpak-
ken dan men in die tijden kon, maar 
toch, het uitgangspunt zou hetzelfde 
moeten zijn. Het is te dol dat veel kin-
deren tegenwoordig niet weten wat een 
bietje is, wat broccoli is om nu niet van 
alles op te gaan noemen, maar dit is wel 
wat je steeds vaker ziet gebeuren. 

 
Wanneer je met elkaar afhankelijk bent 
van je eigen directe omgeving en niet 
naar overvolle supermarkten kunt gaan 
waar meer gif dan gezond te koop is dan 
zouden er veel minder ziekten zijn, dan 
keken we heel anders naar dat wat ‘Moe-
der Aarde’ ons allemaal schenkt. 
We zouden massaal veel dankbaarder zijn 
en corruptie zou door alle hebzucht van 
tegenwoordig hoogstwaarschijnlijk veel 
minder vaak voorkomen. 
Samen zorgen dat er voorraden aangelegd 
worden voor de maanden dat je slecht tot 
niet kunt oogsten zorgt voor verbinding 
onderling, voor samenwerken, overleggen 
en nieuwe initiatieven. 
We zien gelukkig steeds vaker de term 
‘voedselbossen’ voorbijkomen omdat 
steeds meer mensen samen vinden dat ze 
in hun eigen omgeving iets kunnen bete-
kenen door hier samen aan te werken. 
Bossen waar voor een bepaald aantal in-
woners voldoende te oogsten valt.  
Dit heb je niet binnen een jaar opge-
bouwd, maar door hier samen aan te be-
ginnen is dit wel iets dat in de loop der 
jaren zijn vruchten af gaat werpen. 
Er zijn heel veel planten, bomen, struiken 
en kruiden te gebruiken waarbij we niet 
verder weg hoeven, dan rond te kijken in 
onze eigen omgeving. 
Heel veel van deze planten, de zoge-
naamde ‘onkruiden’ hebben zelfs familie-
leden in de groentewinkels liggen dus wij 
mensen hebben er eigenlijk maar een 
raar verhaal van gemaakt als je echt kijkt 
naar wat er met onze voeding aan de 
hand is. 
En natuurlijk kunnen we bepaalde dingen 
blijven kopen. 
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Wie vlees wil kan vlees kopen want we 
gaan niet met elkaar op jacht zoals dat 
wel in vroegere tijden gebeurde. 
Daar zijn wij helemaal niet meer op inge-
richt, het idee alleen al, misschien moet 
je hier zelfs wel om lachen want zie jij in 
gedachten allemaal bekenden met elkaar 
een jacht voorbereiden? We leven nu in 
deze tijd. 
Maar ook hier weer: vlees uit de grote 
industrie, niet biologisch, afkomstig van 
dieren die massaal bij elkaar gezeten 
hebben in hele grote bedrijven is ook een 
andere beleving dan de aardbewoners in 
het verre verleden hadden. 
Daar kun je ook een gulden middenweg in 
bedenken: namelijk vlees kopen bij een 
kleinschalig bedrijf in je eigen omgeving 
waar de dieren als normale wezens wor-
den behandeld, gewoon buiten komen, 
gezonde voeding krijgen die bij hen past 
en niet onder invloed staan van vaccina-
ties, antibiotica en andere ellende. 
Als je op deze manier samen in een dorp, 
streek, stad of in het buitengebied hier-
voor zorg draagt door de plaatselijke boer 
dan ook te ondersteunen en daar biolo-
gisch dynamisch vlees te kopen dan krijg 
je een heel ander verhaal, gezondere 
producten, blije boeren en minder ellen-
de in de grote waanzinnige industrie die 
op kan doeken als we dit overal weten te 
realiseren. 
Groentes kopen bij de kwekers die biolo-
gisch, liefst biologisch dynamisch werken 
of uit de eigen moestuin, ‘wilde’ groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen kun je 
vinden in de omgeving en/of eigen tuin 
en kijk… nu komen wij in beeld!  

 
Het duurde even maar daar zijn wij dan 
om velen de weg te wijzen, te informeren 

en op een gezellige manier, o.a. via deze 
middagen kennis te delen. 
 
Oude kennis, want madeliefjes hebben 
eetbare bloempjes, maar de groene 
blaadjes kun je als een groente eten. 
Paardenbloemen zijn eetbaar, de bla-
deren, bloemen, knoppen maar ook de 
wortels en wat je daar allemaal mee kunt 
vertellen we zeker tijdens deze midda-
gen. 

 
Brandnetels, hondsdraf, zevenblad, bra-
men, niet alleen de vruchten zijn eetbaar 
maar je kunt meer met de braamstruik. 
En zo kunnen we heel veel benoemen en 
elk seizoen heeft bepaalde specifieke 
planten, sommigen zie je het hele jaar en 
anderen heel kort maar er is altijd wel 
iets te vertellen. 
Dus, zin om een middag mee te maken? 
Kijk wie er elk weekend het gratis recept 
van ons ontvangt en vraag of je mee mag 
  
De gratis recepten aanvragen doe je bij 
mij: Anneke@project7-blad.nl 
 

 
De vier zondagen die we voor deze gratis 
bijdragen in de planning hebben staan 
hieronder vermeld. 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Alle middagen beginnen om 14.00 uur, 
verzamelen vanaf een half uur eerder. 
We eindigen ergens tussen 16.00 en 16.30 
uur waar we begonnen en wie wil kan 
mee naar ‘Hotel Jans’ voor het eerder 
vermelde lekkers. 
 
Vier zondagmiddagen als keuze voor wie 
het ‘Wekelijks recept’ ontvangt: 
 
9 april – 21 mei – 9 juli en 27 augustus 
 
Zo kunnen we met elkaar zorgen dat er 
meer bewustwording komt, we eetbare 
planten weer net zo normaal gaan vinden 
als al die mensen die voor ons op de aar-
de hebben geleefd. 
Samen zaaien, samen oogsten en samen 
genieten! 
 
Anneke 
 

 
 

Ei met fluitenkruid... 
Een gebakken ei met fluitenkruid, to-
maatjes, paprika en uitjes. 
Over fluitenkruid gesproken... 
Je moet wel zeker weten dat je met 
fluitenkruid te maken hebt. 
 

Als je in jouw omgeving weet dat er jaar-
lijks op die bepaalde plaats altijd fluiten-
kruid groeit en bloeit dan kun je al vroeg 
in het voorjaar ongestraft het jonge blad 
oogsten. 

Dat kan later in de tijd ook nog steeds, 
maar dan geeft het ook een leuk effect 
aan gerechten met de bloemen. 
Wanneer je niet zeker van je zaak bent 
dan pluk je dit blad niet, want je mag 
deze plant niet verwarren met dolle ker-
vel, gevlekte scheerling of schijnpeterse-
lie. 
Deze planten zijn absoluut niet eetbaar, 
zelfs giftig, vandaar dat we altijd expli-
ciet aangeven dat je wel zeker moet we-
ten dat je met fluitenkruid te maken 
hebt. 
Dit recept kun je natuurlijk ook met ze-
venblad, paardenbloemblad of andere 
'wilde' groenten maken. Alles is slechts 
een voorbeeld. 

 
De uitjes, tomaatjes en paprika in kleine 
stukjes snijden (het spreekt voor zich dat 
de tomaatjes, paprika en fluitenkruid 
eerst gewassen moet worden). 
Doe eerst de uitjes, tomaatjes en paprika 
in de pan in roomboter of kokosvet.  
 
Daarna de geklutste eieren met een thee-
lepel sambal daar doorheen over de 
groente gieten en heel even zachtjes la-
ten garen. 

 
Vervolgens het fijn gesneden fluiten-
kruidblad verdelen en dit ei vooral zacht-
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jes laten garen want de groente mag niet 
aanbakken. 
 

 
Wij gebruiken een originele plaatstalen 
koekenpan. 
Maak je dit gerecht voor z'n tweetjes dan 
heb je een redelijke maaltijd, je kunt er 
eventueel iets bij presenteren zoals bul-
gur. 
Maak je deze hoeveelheid voor vier per-
sonen dan mag er zeker iets bij maar 
weet wel dat alle maaltijden waaraan we 
'wilde' groenten en kruiden toevoegen, 
over het algemeen sneller voeden.  
Oftewel: door de hoge energiewaarde heb 
je minder nodig. 
Dat is ook de truc die we uitvoeren: de 
maaltijden 'upgraden' met dat wat eet-
baar is, bij het groenten- en kruidenas-
sortiment behoort, maar niet in winkels 
te koop ligt. 
 
Anneke 
 

 
 
 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 

 
 

Een mooie spreuk als 
nadenkertje: 
 

 
 

 
 

 

 
Hoe lang de winter 
ook duurt, 
er volgt altijd weer een 
lente. 
 
Guinees spreekwoord   
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

