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Kleefkruid, fluitenkruid,
speenkruid, zevenblad,
veldkers en de rest…

In deze nieuwsbrief meer over het recept
en hoe je deze kunt ontvangen.

Ja, ja, het is nog winter, buiten ligt op
dit moment nog een laagje sneeuw en
toch valt er als het niet vriest alweer
het één en ander te scoren aan ‘wilde’
groenten.
Wij hebben dat de laatste tijd alweer
ruimschoots gedaan.
Geef jezelf een opdracht om elk weekend
minimaal één recept te delen met belangstellenden en je kunt niet anders dan zelf
het voorbeeld geven, de ingrediënten en
het gerecht fotograferen, het recept uitschrijven en in het weekend dit mailen
naar inmiddels een behoorlijk groot bestand.
Want wat is dit leuk!
We begonnen hiermee op 4 december, dat
was de datum van het eerste recept en
deze ging per mail naar een klein groepje
want je moet eerst belangstellenden om je
heen verzamelen.
Dat was niet zo moeilijk en het leuke is dat
er heel veel personen gereageerd hebben
die nog niet bekend waren met onze activiteiten.

Maar…
Dankzij het ‘Wekelijks recept’ hebben wij
al kleefkruid gegeten, fluitenkruidblad,
speenkruidblad, jong zevenblad, veldkers
maar ook al brandneteltoppen, kortom,
we krijgen toch een energie van deze actie! 

We zijn blij met drie dames die ons maandelijks helpen met de ze nieuwsbrief.
Kitty de Bruin is al een bekende, Ingeborg
Nienhuis haakte vorige maand aan en sinds
deze maand begroeten we Cynthia van Asten.
Met Cynthia heb ik al jaren contact en nu
gaat zij elke maand een bijdrage leveren.
Waar zij in deze nieuwsbrief over schrijft
gaat nog even opgeschoven worden, dit
weten wij recent, wat alles te maken
heeft met regels en bemoeienissen maar
ondertussen gaat Cynthia ons wel op de
hoogte houden en ook van hun eigen avonturen.
Het idee is om aan het project in Frankrijk
een bijdrage te gaan leveren via belangstellenden binnen onze studiegroepen,
maar daar komt in de loop van het jaar
meer duidelijkheid over.
Het kan prachtig zijn dat wie kennis heeft
van Permacultuur zijn of haar bijdrage
gaat leveren, een paar dagen, een paar
weken, net wat allemaal mogelijk is en
wie wil leren kan helpen en op deze wijze
kennis opdoen.
Kort door de bocht is dat waar we aan denken.
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En het bijzondere is dat we Ellen Vader al
kennen sinds begin maart 2009. Zij levert
vanuit zuidelijk Frankrijk een bijdrage aan
onze nieuwsbrief ‘Gezond Verstand Lezingen’.
Kitty woont eveneens in zuidelijk Frankrijk. Zij levert haar maandelijkse bijdrage
aan deze nieuwsbrief en nu Cynthia van
start gaat en zich uiteindelijk in Frankrijk
gaat settelen zijn er drie Nederlandse dames vanuit Frankrijk actief binnen
www.project7-blad.nl.
Hoe leuk kan het zijn? Leuk!
Wie Jochem Hagoort mist, ook Jochem zal
in de loop van dit jaar weer zijn bijdrage
gaan leveren en zo krijgen we al een aardig groepje vaste schrijvers.
De studiegroepen hebben weer van alles
op de agenda staan, er zijn zelfs alweer
diverse middagen voorbij in 2017.
Daar kijk ikzelf met plezier op terug: Alkmaar, Exmorra, Rijs, Winsum en Westknollendam.
Landgraaf draaide ook en met mooie reacties. Daar was ik niet bij aanwezig maar
van een paar kanten kreeg ik door dat het
een mooie middag is geweest.

De wandelingen langs ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen gaan ook
weer zoetjesaan in beeld komen en ik ben
zeer verheugd dat Ingeborg Nienhuis weer
de tijd heeft om via onze agenda te wandelen.
Wandelen met Ingeborg is een feestje en
in het zuiden wil ik belangstellenden graag
naar haar verwijzen.
Ingeborg is de schrijfster over het project
in Bergeijk.
Veel plezier met deze nieuwsbrief, tot volgende maand en wellicht eerder via het
‘Wekelijks recept’.
Groene en energierijke groeten uit Gaasterland.
Anneke
10 februari 2017

Wat er de komende tijd op de agenda staat
lees je in deze nieuwsbrief. De middagen
staan op zichzelf en zijn voor iedereen bedoeld die maar een beetje interesse heeft
in de onderwerpen die we samen presenteren.
De eerstvolgende middag zijn we in Arcen;
kaas maken staat daar op de agenda, een
recept om thuis ook kaasjes te kunnen maken die bij diverse gerechten gepresenteerd kunnen worden.
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Tekst : Pieter Maes en Barbara Creemers
Foto’s : Aikon Producties en Pieter Maes

Al lijkt hij onschuldig, een bos snijbloemen is veel
schadelijker
voor
onze
gezondheid
dan gedacht.
Dat zegt het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid
van België. In een
boeket vind je gemiddeld tien verschillende pesticideresidu's
terug',
waarschuwt Geert
Gommers, specialist
pesticiden bij Velt.
'Bij rozen ligt dat
aantal nog hoger. Onbewust brengen we zo
een gevaarlijke cocktail van pesticiden in
huis.'

Meer dan honderd pesticiden
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België en de onderzoeksinstelling Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit Luik) onderzochten samen de aanwezigheid van pesticiden op snijbloemen.

In totaal analyseerden ze 90 boeketten,
gekocht in diverse bloemenwinkels en
grootwarenhuizen in België. Het resultaat?
Maar liefst 107 verschillende pesticideresidu's.

Schadelijk voor zenuwstelsel
'Het is onrustwekkend datje zoveel pesticiden op snijbloemen terugvindt', zegt
Geert Gommers. 'Zowel op chrysanten,
gerbera's als rozen treffen de onderzoekers schadelijke stoffen of pesticideresidu's aan.
Bij rozen het meest: veertien verschillende soorten.
Sommige van die residu's kunnen onmiddellijk een schadelijke invloed hebben op
ons zenuwstelsel, wat kan leiden tot de
ziekte van Parkinson.'
Wil je graag een boeket in huis of wil je er
een cadeau geven, kies dan voor ecologische snijbloemen.
Zo vermijd je schadelijke pesticiden.
'Een boeket in een traditionele bloemenwinkel of een grootwarenhuis laatje maar
beter links liggen. Medewerkers van deze
verkooppunten kunnen trouwens het best
hun voorzorgen nemen door handschoenen
te dragen.
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Zij komen namelijk elke dag meerdere
uren in contact met deze pesticideresidu's.'

Mooie alternatieven
Sandra Verweij uit Bever verwerkt met
haar bedrijfje Florisant ecologische bloemen tot natuurlijke boeketten. Al van bij
het begin besloot Sandra de zaken anders
aan te pakken dan andere floristen. 'Voor
mij geen bloemenveiling waar ik perfecte,
kaarsrechte bloemen aankoop om ze vervolgens te verwerken tot een boeket.
Mijn werk begint met de zaden in mijn
tuin, waar ik omgeven ben met bijtjes en
bloemen.'
Sandra leeft volledig volgens de seizoenen. 'Bij mij kun je in de herfst geen tulpenboeket krijgen, want tulpen zijn lentebloemen.
Aanvankelijk zijn klanten dat niet gewend.
Maar als ik hen meeneem naar de tuin,
worden ze vanzelf enthousiast.'
www.florisant.be
Nog meer ecologische bloemen? In Aartselaar heb je de Bloemenplukweide. Daar telen Bart De Herdt, Fleur Leroy en Dirk 's
Jongers ecologische bloemen. Je plukt er
zelf je boeket naar eigen smaak.
Een cadeaubon kopen of een boeket bestellen kan ook.
Omdat het nu nog wat te koud is voor de
bloemen, ligt de Bloemenplukweide even
stil, maar vanaf eind maart kun je er weer
terecht. www.bloemenplukweide.be
Juffer is een initiatief van Veerle Huybrechts uit Melsele.
Ze stelt eetbare boeketten samen, zodat
je bloemen en blaadjes uitje boeket kunt
plukken om ze te gebruiken in thee, salades en andere gerechten. Ook hier heb je
nog even geduld nodig tot de winter voorbij is.
Volg Juffer via Facebook:
www.facebook.com/www.dejuffer.be
Ken je zelf nog kwekers van duurzame
bloemen? Leer ze ons kennen!
Mail naar redactie@velt.be.

Andere duurzame cadeautjes:
In de winter vind je quasi geen ecologische
snijbloemen. Waarom dus niet kiezen voor
duurzame alternatieven?
We polsten bij de Velt-collega's naar hun
favoriete cadeautjes.
Top 5 van duurzame cadeautjes die bijna
geen geld kosten:
1. Geef wat van je tijd cadeau, in de vorm
van een tegoedbon voor:
• klus-uren
• babysit
• tuinklusjes
• hulp bij de grote poets
• tijd om gewoon iets gezelligs samen
te doen
2. Verwerk oogst uit de tuin tot iets lekkers zoals limonadesiroop, jam, tomatensaus, ingemaakte groenten, kruidenmengelingen of gewoon een mandje groenten
en fruit.
3. Maak zelf granola.
4. Maak zelf koekjes of amandelsnoepjes
(bijvoorbeeld:
www.groeneprinses.be/2016/05/kardemom-koffietruffels).
5. Verwerk restjes stof tot mooie zakjes of
tasjes.
Top 5 van duurzame cadeautjes die wel
iets kosten:
1. Pure chocolade, bio en fairtrade
2. Proefabonnement bij een groente-pakketsysteem
3. Cadeaubon voor een lokale bioboer
4. Een 'eetbare' boom van 'Eco on me'.
Voor elke boom die jij koopt, plant 'Eco
on me' er zelf een aan.
www.eco-on-me.com/shopnl
5. Een van de Velt-publicaties of een tuinbordje. www.velt.nu/winkel
Tijdschrift ‘Seizoenen’ – Tweemaandelijks
tijdschrift
Ecologisch leven | koken | tuinieren| nummer 1 | 2017
Uitgegeven door Velt – Samen bioactief
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Het nieuwe jaar, onze afhankelijkheid van
grote bedrijven en
snacken bij de open
haard

Er lag zelfs ijs op het water van het meertje en we hebben één zwaan geteld en wat
fraaie eenden.
Het andere meer dat we bezochten was
nog nooit zo laag geweest volgens de kenners.

Kitty de Bruin

Het jaar is heel goed begonnen, met een
wandeling op 8 januari toen het zowaar
vroor in de Béarn, met een groep vogelliefhebbers. Doel was het tellen van vogels.
We bezochten twee meren en er ware
echte professionele vogelkenners bij. Voor
een Hollandse die jaren op een woonboot
gewoond heeft te midden van eenden, reigers, aalscholvers, meerkoeten, ganzen,
waterhoentjes, futen en zwanen was het
wat minder spectaculair. Overigens constateerde de groep dat er heel wat minder
vogels waren vergeleken vorige jaren.

… Met super verrekijkers, statieven en
foto apparatuur …`

… Kunstmatig meer voor koelwater voor
een fabriek ...

Vorig jaar zaten we op 23 december opeens zonder elektriciteit. Allereerst kijken
we dan even of er nog ergens licht brandt
in de vallei; de elektriciteit valt weleens
meer voor een kwartiertje uit, zoals tijdens het maken van dit artikel.
Aan de overkant zag ik een boerderij met
licht.
We hebben geen directe buren en tegenwoordig werken de meeste telefoons via
DECT en/of Wi-Fi, dus met behulp van
elektriciteit uit het lichtnet.
Omdat we in een “zône blanche” wonen,
waar geen fatsoenlijk bereik gegarandeerd
wordt voor mobiele telefoons of gps, kunnen we in huis geen mobiele telefoon gebruiken. Daarom houden we naast onze
communicatie via de satelliet een oude telefoon aan, maar die kraakt zodat een fatsoenlijk gesprek bijna niet mogelijk is.
Dan maar even met de auto naar de buren.
Daar was geen probleem en ze belden het
storingsnummer van het elektriciteit bedrijf (EDF).
Die zeiden dat we in noodgevallen de burgemeester moesten bellen. De buurvrouw
belde de burgemeester die zei dat ze toch
nog even langs zou komen. Dus maar even
kaarsjes aan en de open haard. CV en
warmtepomp werken ook niet zonder elektriciteit. Na negenen hoorde ik een auto
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aankomen en ging ik met een zaklantaarn
naar buiten.
De burgemeester, Aline, een jonge vrouw
had een gemeenteraadslid meegenomen
die technisch was. Hij schroefde de meter
los en constateerde dat het probleem bij
de EDF lag en dat de gemeente een speciaal nummer had om dit soort problemen te
melden. Zaterdag vroeg kregen we een bevestiging dat de EDF die dag zou komen en
die kwamen rond tien uur. Ze vonden al
snel uit dat er een zekering uitgeslagen
was van de stroom in een transformator
(vlak bij ons huis). Snel opgelost.
Net toen ik oliebollen wilde gaan bakken
voor het Kerstdiner bij vrienden, sloeg de
elektriciteit er weer uit. Weer de EDF gebeld, die eerst beweerden dat we geen
contract hadden en daarna zeiden dat het
probleem echt bij ons lag.
Burgemeester gebeld, die met de EDF regelde dat ze maandagochtend zouden komen (Tweede Kerstdag wordt niet gevierd
in Frankrijk).
Gelukkig hebben een fornuis met de kookplaten op gas, die ook met een lucifer aan
te steken zijn, en ik heb in de wok de oliebollen gebakken, wat super lukte. Ik had
uit Nederland sukade meegenomen, de gekonfijte Citrus medica https://nl.wikipedia.org/wiki/Sukade
of in het Frans :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cédratier
waarin aangegeven wordt dat hij ook in
Frankrijk gekweekt wordt, maar als sukade hier moeilijk te kopen is.

Over citroen gesproken: de vrienden waar
we gingen eten hadden eind november
van een kennis een kaviaar citroen gekregen, we moesten raden wat voor soort
vrucht het was.
Geen idee… En omdat we om en om eens
in de tien dagen voor elkaar koken, wisselen we veel informatie over producten en
eten uit, (net zoals bij de Eten wat de pot
schaft van Anneke). Walter zei dat hij de
kaviaar citroenen tegen was gekomen bij
een supermarkt en dat ze meer dan 20
euro kosten voor drie citroentjes.
Toevallig kwam ik voor de Kerst in een
tuincentrum en vond… kaviaar-citroenboompjes, waarvan ik er één als Kerstcadeau voor onze vrienden kocht en één voor
onszelf (voor de prijs per boompje van drie
supermarkt citroenen).
Let op: er zitten veel stekels aan de takken, maar ze smaken super en zien er decoratief uit. Het is een citroen variant micro citrus australasica
https://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_australasica

VERVOLG ELEKTRICITEIT
De volgende maandag heeft de EDF de oorzaak van het probleem gevonden: een omgevallen boom op de lijn verderop. Deze
lijn loopt naar een boerderij, waar nu geen
mensen meer wonen.
Kortom: kaarsen, lucifers, houtvuur, zaklantaarn met hand bediening zijn handig
als je afgelegen woont.
(En ik ga een cédratier opzoeken, om in de
tuin te planten).
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Deze winter hebben we veel bij de open
haard gezeten en ‘snacken’ dan met pistache noten en/of olijven, gekocht bij een
Griek de in Orthez op de markt staat. Hij
heeft een olijvenboomgaard en is tussen
november en maart in Kreta en importeert
ook de producten van zijn buren op Kreta
die biodynamische olijven, noten, etc.
verbouwen.
Onze ‘lokale’ snacks zijn:

Frietjes gemaakt van knolselderie
Knolselderie in reepjes snijden, in de oven
op 200 graden met wat olijfolie totdat ze
goudbruin zijn (af en toe omscheppen).
Heerlijk met wat zeezout (en wij gebruiken natuurlijke het lokale Salies de Béarnzout
http://www.sel-salies-de-bearn.com/
en eigengemaakte mayonaise.

Chips van komkommerplant blad
In een kommetje wat olijfolie doen, de
blaadjes er goed aan beide kanten door
heen halen.
Op een bakblik ong. 8 minuten op 180 graden grillen, opletten dat ze niet te bruin
worden.
Dit kan ook met savooiekoolblad.
Voor oudejaars avond hebben we de buren
uitgenodigd, die geïnspireerd door de eieren die we ze gaven, ook kippen hebben
gekocht en nu voor ons eieren meenemen.
Ze hadden voor deze gelegenheid ook zeer
luxe hapjes meegenomen, gevulde parelhoen in handzame plakken gesneden en
zwezerik met champignons, van een goede
traiteur. Dat is ook typisch Frans.

Toen we ze op onze borrel voor het nieuwe
jaar uitnodigden, kwamen ze wel aan met
eigengemaakte hartige taart.
Ieder jaar nodigen we een groep vrienden
uit, samen met een vriendin, die les geeft
in beeldende kunst aan de universiteit in
Bordeaux. Vroeger had ze maximaal 12
studenten, nu meer dan 43.
Daarnaast zijn de services als een secretariaat en fotokopieservice verdwenen,
waardoor ze behoorlijk overwerkt is.
Ook vanwege het feit dat ze klein behuisd
is geven we deze ‘nieuwjaarsborrel in ons
huis.
Het is hartverwarmend om mee te maken
hoe iedereen zijn best doet om zelfgebakken producten mee te nemen. Ruim twintig mensen, die een grote variëteit aan
taarten (hartig of zoet) en lokale wijnen
meenamen.
Piet maakte oesters open, die hier 8 euro
per dozijn kosten. Ook maakte hij een
soep geïnspireerd door het televisie kanaal
NHK, waarop de meest fraaie en lekkere
producten getoond worden uit Japan.
Miso-soep op basis van Miso bouillon blokje
en pompoen en overige groenten.
En zo kun je Japanse stijl eten, met lokale
en verse producten.
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(de Miso bouillonblokjes kopen we bij een
biologische winkel en de soja wordt in het
zuid westen van Frankrijk geteeld en
daarna gefermenteerd.)
Snijd de pompoen in stukken en kook deze
in water tot die gaar is en voeg dan 1 of
meerdere Miso bouillon blokjes toe, afhankelijk van de hoeveelheid, 2 minuten doorkoken, dan de staafmixer erop.
Dat is de basis.

Verder werden toegevoegd rauwe ui, knolselderij, topinamboer (aardpeer), vijf minuten doorkoken.
Op het laatste moment de verse groen
groente en bladeren toevoegen zoals:
Fijngesneden eeuwig moes, blad van de
komkommerplant,
hondsdrafblaadjes,
snijbiet (en laat je verder inspireren door
de wilde planten van Anneke) 1 minuut
doorkoken, smaakmakers toevoegen zoals:
zout, peper, sojasaus, vissaus.
Verder maakte ik voor de nieuwjaarsbijeenkomst een taart met de allerlaatste
kaki’s, die zeer goed houdbaar bleken op
een koele plaats in kranten papier.
Behalve in taart en bij de eigen gemaakte
yoghurt heb ik ze nu voor het eerst rauw
ingevroren, kijken of dat ook lukt.

Wij gebruikten voor deze Nieuwjaars soep
onze laatste pompoen en onze laatste Pattison, beide van de oogst uit 2016.
De Pattison was nog super te eten alleen
was de schil keihard.
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Heel eenvoudig, snel toegevoegd en supergezond!

Keltisch zeezout fijn gemalen, zwarte peper en cayennepeper over het geheel gestrooid voordat de veldkers erop ging.

Veldkers...

Samen met gekookte aardappeltjes en
broccoli hadden we weer een maaltijd bereid met toch nog wat eetbaars van buiten
ondanks dat het nog vroeg in de tijd is.

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.

Er is genoeg :) Je moet het even weten.

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.

Daarom delen wij ook gratis en voor niets
elk weekend een mail met 1, soms 2 of
zelfs 3 recepten.
Gericht op dit soort lekkernijen, want we
verwerken daarin zeker 95% 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen op jaarbasis bekeken.
Anneke

10

Eten Wat de Pot schaft
in Huize Maria & Wim en Sander
woensdag 8 februari 2017

Menu:
 Vooraf:
Bietensalade
met o.a. feta en yakón op blad van
geblancheerde groene kool

 Hoofdgerecht:
Gemengde Bonen en Kombu
Groenten uit de oven:
pompoen, bleekselderij, prei, knolselderij, ui, appel

Spelt couscous

Verslag:
Het was nu de eerste keer dat we de bijzondere groente yakón hadden.
Maria heeft er iets over verteld en ze liet
iedereen een plakje vooraf proeven.
Ook nieuw was dat we een bouillon hadden gemaakt van zogenaamd groente-afval:
schillen, klokhuizen e.d.
De rotte, echt slechte stukken gaan naar
de compostvat en de goede, maar niet eetbare delen in de pan met water. Daar werd
bouillon van gemaakt. En na het afgieten/zeven gingen de groenten ook naar de
compostvat.
De bouillon werd afgerond met gember en
miso en in een borrelglaasje was het een
lekkere warme opkikker zonder alcohol.

 Nagerecht
Peren, Sinaasappel, Iers Mos
(carageen) + Hangop
 Thee of Koffie
met een kleine verrassing

Quote:
Nooit heeft een winter,
hoe streng hij ook geweest mag zijn,
belet dat de rozen
in de zomer bloeien.
René de Masny,
Italiaans schrijfster (1872 – 1969)

De gesprekken gingen o.a. over chemtrails, vaccinaties, de symbolen op de eurobriefjes en persoonlijke ervaringen.
Deze keer zijn we opnieuw vergeten een
foto van het eten te maken.
“Het was erg lekker,” was het commentaar.
Wim Roeleveld

In verband met de kou deze keer bij de
dranken ook miso-groentebouillon
(van ‘afval’: schillen, klokhuizen e.d.)
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Berichtje uit Montfort

Boekentip!
Ken je dat?
Je loopt een boekhandel binnen en je
oog valt direct op een titel.
Dat overkomt mij vrij regelmatig moet
ik zeggen ;-) en dit is zo'n boek dat ik
graag aanbeveel:

De 6 natuurlijke wondermiddelen
voor dagelijks gebruik
Hallo allemaal,
Omdat het nog even duurt voor het 11
maart is voor onze volgende bijeenkomst,
wilde ik tussendoor nog een uitje aan jullie
aanbieden.
Namelijk een wandeling in het natuurgebied van Thorn, op 25 februari, onder leiding van Peeter Joossen (ook iemand van
project7-blad).
Hij neemt ons mee op zoek naar beveractiviteiten en vogelsoorten en natuurlijk
gaan we kijken wat er al aan wilde planten
te scoren zijn!

Het programma is als volgt:
Om 10.00 verzamelen bij de Koningssteen
net buiten Thorn. Daarna gaan we het natuurgebied in voor een wandeling van ongeveer twee uur.
Daarna ergens koffie in Thorn. Jullie moeten wel degelijke kleding met laarzen aandoen, want het kan daar nat zijn.
Als je het leuk lijkt, meld je je dan bij mij
aan (zo snel mogelijk) dan kunnen we daar
rekening mee houden.
Degene die mee gaan krijgen van te voren
nog uitgebreid info. Het is trouwens gratis!
Hoop van jullie te horen, groetjes en anders tot 11 maart bij mij thuis voor project7-blad. Op mijn website staat daar
meer info over.
www.marijkestokking.nl
Marijke

Handig, bruikbaar en informatief.
De besproken middelen zijn bij heel veel
personen bekend, bij velen alle zes en
worden voor diverse doeleinden gebruikt.
Toch is het van groot belang hier nog meer
de aandacht op
te vestigen.
Natriumbicarbonaat, ook wel
baking soda of
zuiveringszout
genoemd is een
fantastisch middel, net ‘Haarlemmerolie’ en
ideaal om te gebruiken bij het
bakken
van
brood, cake of
andere gerechten.
Dit is zomaar
even een voorbeeld, dit in combinatie met citroen geeft
de juiste reacties maar met appelazijn kan
ook, oftewel voor kokkerellen, lichamelijke verzorging en het huishouden is dit
boekje in mijn beleving een must.
Zie link hieronder om meer te lezen:
De 6 natuurlijke wondermiddelen:
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789044743326&PC=4278
70AA

12

Een uniek Eco-dorp in
Frankrijk voor leven,
leren en cultuur
Cynthia van Asten
“In de Dordogne in Frankrijk zal dit jaar
een start worden gemaakt met de
bouw van een uniek eco-dorp.
Het wordt opgetrokken rond een 17e
eeuws kasteel met 13 hectare grond in
een prachtige natuurlijke omgeving.
Het concept is om een prototype ecodorp te ontwikkelen, dat overal in de
wereld kan worden nagemaakt, gebouwd in de context van mooie natuurlijke locaties waar men zelfvoorzienend kan gaan leven. Het eco-dorp
zal een centrale plek hebben die de bewoners van een zeker inkomen kan
voorzien. De ontworpen huizen zijn betaalbaar en bieden een hoge levensstandaard.”

Deze tekst is te vinden op de Engelstalige
website van het eco-chateau La Cautine.
Ik werd op de website geattendeerd door
een vriendin, die wist dat dit weleens de
vervulling van een langgekoesterde droom
zou kunnen zijn. Bijna vijf jaar geleden
heb ik, samen met man en kinderen de veiligheid en het comfort van een leven in Nederland achter me gelaten en zijn we op
avontuur gegaan, op zoek naar onze eigen
waarheid en de ultieme leef plek.
We hebben ondertussen twaalf verhuizingen achter de rug in Zuid-Frankrijk en Portugal en zijn heel wat wijzer geworden.
Zoveel wijzer dat ik het heb aangedurfd er
een boek over te schrijven. ‘Een reis naar
binnen’ beschrijft onze uiterlijke reis als
context voor mijn innerlijke leerproces.
Het maakt nogal wat los om vijf jaar nonstop op elkaars lip te wonen. Dan kun je
geen genoegen meer nemen met projecties en ontkenningen; dan zul je daadwerkelijk jezelf in de spiegel moeten aankijken en aangaan wat je daar te zien krijgt.
En geloof me; zonder een gezonde portie
humor en een flink doorzettingsvermogen
hadden we nooit zover gekomen als waar
we nu zijn.
We startten onze reis met het idee om met
een paar anderen een kleine zelfvoorzienende gemeenschap op te zetten. Dat verliep nogal anders dan we gedacht hadden
en al zwervend lijken we nu uit te komen
bij een prachtig project dat op papier al
helemaal is uitgedacht en uitgewerkt.

Ook Ruth, de eigenaresse van La Cautine
heeft er een hele (innerlijke) reis op zitten.
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Ook zij heeft meerdere vormen van samenleven uitgeprobeerd en alles lijkt nu
samen te komen in dit unieke project.
Wat is het idee?
Het lange-termijn doel is dat er een dorp
rondom het kasteel ontstaat, dat bestaat
uit twee soorten huizen, mobiele eco-woningen en aardehuizen.

Deze eerste fase geeft de bewoners de
kans te beoordelen of dit leven in gemeenschap voor hen werkbaar en gewenst is,
zonder dat ze zich helemaal hoeven vast
te leggen.
In de tweede fase krijgt een aantal bewoners de gelegenheid een groter stuk van
het domaine te kopen en daar een aardewoning in te bouwen.
De mobiele woning kan dan verkocht of
verplaatst worden.
Zo garandeert het domaine zijn eigen
voortbestaan.

Ecohuis (ontwerp: architect Peter Blok)
De eerste fase gaat dit jaar van start,
waarin een groep mensen hun eigen mobiele woningen gaat bouwen en het ecodorp zich gaat ontwikkelen. Ieder pacht
een stukje grond voor de mobiele woning.
De kosten worden laag gehouden, tussen
de €380 en €500 per maand, afhankelijk
van de grootte van de woning. Na het bouwen van het huis zijn dit de enige woonlasten, aangezien de huizen zelfvoorzienend zullen zijn. Daarnaast krijgt iedereen
de beschikking over een stuk landbouwgrond, die op basis van permacultuur bewerkt zal worden voor de eigen voedselvoorziening.

Aardewoning

De bewoners van het eco-dorp mogen het
Chateau gebruiken om cursussen en workshops te geven, hun zelfgemaakte dingen
te verkopen of anderszins hun diensten
aan te bieden.
Zo zou het mogelijk moeten zijn om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook bestaat het idee om een eigen
munt of ruilmiddel te maken, wat in het
eco-dorp en directe omgeving gebruikt kan
worden.

Waar staat we nu?
Op dit moment zoeken we nog toekomstige medebewoners voor het dorp.
Aangezien er al meerdere stellen zijn ingeschreven, zou het voor de leeftijdsverdeling mooi zijn als er zich nog enkele gezinnen met kinderen aanmelden.
Naast ons gezin met twee meiden van 13
en 9 jaar, heeft zich nog één gezin met
jonge kinderen aangemeld.
Wij geven onze kinderen al bijna vijf jaar
thuisonderwijs en dat is in Frankrijk prima
geregeld.
Uiteraard is er een school in de omgeving,
maar bij inschrijving ben je wel verplicht
de inentingsbewijzen van je kinderen te
overleggen.
Voor ons is de school om deze reden niet
eens een optie.

14

ik maandelijks over de voortgang van het
project schrijven.
Ik neem jou als lezer mee op reis naar het
opzetten van een eco-dorp. Om je te informeren, te inspireren, en misschien zelfs
over te halen zelf zo’n prachtig initiatief
te beginnen of je bij ons aan te sluiten.
Mocht je nu al enthousiast zijn en er meteen vanaf het begin bij betrokken willen
zijn, kun je rechtstreeks contact opnemen
met Ruth Phillips (in het Engels of Frans):
ruth@eco-chateau.com
+33 (0)977 217 606 (France)
+44 (0)20 3287 9212 (UK)
http://www.eco-chateau.com/ecohouse.htm
http://gen.ecovillage.org/en/eco-chateau-de-cautine

Half februari zal de eerste echte bijeenkomst in het Chateau zijn, waarin de eerste toekomstige bewoners elkaar gaan ontmoeten, de plannen concreet worden gepresenteerd en we ons officieel gaan verbinden met het project. Mocht je zelf geinteresseerd zijn geraakt, is het belangrijk
dat je eerst contact met Ruth opneemt
voor een eerste kennismaking met haar en
het terrein.
Vanaf april zal de infrastructuur worden
aangelegd en wordt het eerste huis als
prototype gebouwd.

Je mag mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen op:
cynthia@essentialtogether.nl
En mocht je meer willen weten over de
reis die wij al achter de rug hebben, dan
raad ik je aan mijn boek:

Wij hebben het geluk dit prototype te mogen bouwen en hopen ons de eerste echte
bewoners van het eco-chateau te mogen
noemen. Om die reden zullen wij medio
februari voor de resterende wintermaanden in het chateau gaan wonen en vanaf
daar het planningsproces mede verder uitwerken.
Vanaf juni zal de rest van de groep bewoners gaan bouwen. De bouwduur wordt geschat op 16 weken.
Ruth verwacht dat het hele dorp klaar zal
zijn rond 2020.

Wat kun je verwachten?
Omdat ik erg enthousiast ben over dit project en er vanuit de eerste hand opzit, zal
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Een reis naar binnen aan te schaffen via
www.boekscout.nl, Bol.com, of je lokale
boekhandel.
Tot volgende maand,
Cynthia van Asten

Naschrift:
Hoi Anneke,
Zoals dat gaat bij grote projecten, en zeker in het door regels vervuilde Frankrijk,
is er een grote vertraging opgetreden in de
voortgang van het eco-dorp.

Rode kruidenwijn...
Een kruidenwijn voor koude dagen kun
je gemakkelijk zelf maken.
Kruidenwijn kan versterkend werken
en een wijntje op zijn tijd is, naast dat
het gezellig is, ook niet verkeerd. We
spreken dan wel over een biologische
wijn die we als basis gebruiken, die we
met kruiden gaan versterken.
Nu is het altijd raadzaam te kiezen voor
biologische wijn, maar ervanuit gaande
dat deze wijn ook nog een versterkende
factor kan zijn past het niet om andere
wijnen te gebruiken waarvan bekend is dat
het pesticidegebruik tijdens de groei van
de druiven hoog is.

De bouwaanvraag is ingediend, maar blijkt
nu ineens een wachttijd te hebben van 4
maanden i.p.v. de beloofde 6 weken.
Daarna moet er nog 2 maanden een mededeling op het terrein worden gezet en pas
daarna mag de eerste werkzaamheid verricht worden.
Een vertraging van een half jaar dus.
De situatie is wel interessant.
Zo hebben we nu een volledig ingepakt
huis, waarvan de huur eind februari is opgezegd en feitelijk geen plek om naartoe
te gaan.
Het chateau dient nu weer als vakantiehuis
tot de zomer en pas na de zomer kan er
gebouwd worden.
Af en toe is er een meeting in het chateau
voor de voortgang.
Misschien levert dat voor de tussenliggende periode voldoende leuke artikelen
op.
Met de werkgroepen voor de perma-cultuur en eetbare tuin moeten we dus nog
maar even wachten.
Dat zal wel een jaartje later worden…
Lieve groet, Cynthia

Ingrediënten moeten wel matchen met elkaar.
Een kruidenwijntje kan zowel als aperitief
(voor de maaltijd) of als digestief (na de
maaltijd om de spijsvertering te bevorderen) gedronken worden.
Als slaapmutsje fungeren kruidenwijntjes
ook niet verkeerd.
Dit recept kan zowel met witte als met
rode wijn gemaakt worden.
Een voorbeeld waar je zelf andere variaties mee kunt bedenken is het volgende:
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Neem een weckpot (op de foto anderhalve
liter waar de ingrediënten op zijn gebaseerd) en vul deze in eerste instantie met:
Een grote theelepel geraspte nootmuskaat, een grote theelepel kaneelpoeder, 2
steranijs, een stukje (plus minus 2 cm)
verse gember fijn gesneden, takjes verse
tijm, tak rozemarijn en een paar blaadjes
salie. Vervolgens schenk je biologische
rode wijn in de weckpot, zo veel als mogelijk is en sluit het deksel met een goed sluitende ring.
In plaats van een weckpot kun je ook een
fles gebruiken, dan kun je minder in één
keer maken en pas je de verhouding van
de ingrediënten aan. Maak je een grotere
hoeveelheid neem je van alles naar eigen
inzicht meer.

stuks waar je zelf thee of theemengsels in
kunt doen. Zo’n zakje kun je gebruiken.
Kruidenwijn kun je op diverse manieren
samenstellen. Wanneer je baat hebt bij
een bepaald kruid kun je overwegen deze
ook eens in wijn te laten trekken.
Drink de kruidenwijn in een klein glaasje
of leng eventueel aan met een beetje water. Dat noemen we water bij de wijn
doen! Kruidenwijn met een samenstelling
die je goed bevalt om gezondheidsredenen
kun je op deze wijze driemaal daags nemen.
Gember is verwarmend, daarom is deze
wijn bij uitstek geschikt voor koudere dagen.

Heerlijke thee
Gemaakt door Irene Schotten voor de
Studiegroep Alkmaar, zondagmiddag 5
februari…

Plak een sticker op de pot/fles met de datum als geheugensteuntje.
Minimaal twee weken laten staan trekken.
Na deze weken zeef je de wijn en tegelijkertijd in een maatkan/grote schaal opvangen. Vervolgens giet je de wijn weer
terug in flessen.
Om alle achtergebleven kleine ingrediënten alsnog op te vangen plaats je een passende kleine trechter op de hals van de
fles waar je een papieren theezakje in vast
houdt waar je de wijn doorheen laat lopen. In de natuurwinkel zijn papieren
theezakjes te koop in doosjes van 100

Irene verraste ons met de heerlijke zelfgemaakte thee waar de volgende ingrediënten in zaten: Sinaasappel - appel - tijm salie - rozemarijn - sterrenmunt - kaneelstokje – jeneverbessen.
De verhoudingen gingen op gevoel en de
ingrediënten waren van biologische oorsprong of uit haar eigen tuin geoogst.
Alles ging in een pan water die aan de kook
werd gebracht en een uurtje heeft staan
trekken. Toen we terug kwamen van een
rondje eetbare planten kijken smaakte
deze thee meer dan fantastisch.
Nogmaals dank Irene.
Anneke
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Eetbaar Bergeijk

Logo-ontwerp: Marleen Scheer

In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindhoven) zijn bewoners van de wijk “Beistervelden” 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!

Deel 2

Vorige maand schreef ik over de brief naar
de gemeente Bergeijk over mijn plan om
Bergeijk “eetbaar” te maken.
Maar wat ging daaraan vooraf?
Ruim 20 jaar geleden had ik met mijn
toenmalige partner een boerderij gehuurd
met wat grond en wilden we zoveel mogelijk zelfvoorzienend gaan leven. In die
tijd, terwijl wij met z’n tweeën, zonder
agrarische achtergrond of moestuinervaring, het wiel aan het uitvinden waren,
ontstonden al ideeën over hoe het anders,
of makkelijker zou moeten kunnen.

Meer in verbinding met anderen, meer
toegankelijk.
Het bleek namelijk zo goed als onmogelijk
om zelf je brood te bakken, de geiten te
melken, bijen te houden, de moestuin bij
te houden, voorraden in te maken, in te
kuilen, te wecken, etc., naast een betaalde baan om de vaste lasten én de boetes te betalen.
Boetes, want onze stalmest lag niet in een
betonnen bak, het kalf had te laat een oormerk in gekregen en het varken rende vrolijk in de wei tijdens de varkenspestepidemie… tja, en dat kost geld. Wisten wij
veel?
Ik heb in die jaren, als (van oorsprong)
“stadse dame”, een boel geleerd over het
boerenleven. Vooral natuurlijk hoe het
niet moet. Ik schrok ook van de hoeveelheden pesticiden die onze boerenburen
aan weerskanten van ons over hun akkers
uitsproeiden en over de frequentie waarmee dat gebeurde. En toen ik op een dag
door een trotse varkensboer werd uitgenodigd om zijn stallen te komen bezichtigen,
besloot ik ter plekke mijn vleesconsumptie
te gaan beperken en nooit meer vlees bij
een supermarkt of slager te kopen.
In één van de hokken zat een biggetje dat
maar niet wilde groeien. Ze kreeg bijna
niets te eten want haar medebewoners
waren inmiddels 2x zo groot en daar kon
ze niet tegenop. Terwijl de trotse boer
over zijn stallen vertelde en ik naar adem
liep te happen door de ammoniak-lucht die
er hing, kon ik het biggetje maar niet uit
mijn hoofd zetten. Ik vroeg voorzichtig of
dat kleine ding nog een kans maakte tussen zijn enorme soortgenoten.
“Nee”, zei de boer vastbesloten,” ik sla
hem vanmiddag een spijker door zijn kop,
dat beest kost zo alleen maar geld”.
Je begrijpt het al, ik liep even later terug
naar huis, met een geleende kruiwagen en
een verwarde big erin. Ze had nog nooit de
zon gezien, de wind gevoeld, in een kruiwagen gezeten en was vast ook nog nooit
zo lief aangekeken door een mens.
Ik zette haar in de stal op stro en ze heeft
daar 2 dagen als een dressuurpaard haar
poten heel hoog opgetrokken als ze liep,
want stro kende ze niet. Ze mocht op de
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wei, maakte modderpoelen, werd zo aanhankelijk als een hondje en groeide als
kool. Zo hard, dat de boer op een dag
vroeg of hij zijn varken misschien terug
mocht hebben.
De vier jaren dat ik op de boerderij
woonde, hebben mijn leven veranderd. Ik
ontdekte hoeveel moeite het kost om je
eigen voedsel te produceren, maar ook
hoeveel voldoening het geeft. Hoeveel
meer je de groenten en kruiden waardeert
die op je bord liggen, als je ze zelf hebt
verbouwd en geoogst. Hoe dankbaar je
bent voor een stukje vlees van een dier
waarvan je weet dat ze het mooiste leven
heeft geleefd dat jij haar kon geven.
Ik besefte ook dat niet iedereen de mogelijkheid heeft, of zin heeft, om zo te leven
zoals wij dat deden.
Ruim 10 jaar geleden verhuisde ik naar het
Brabantse Bergeijk, een dorp ten zuidoosten van Eindhoven. Ik kwam in een vrij
nieuwe wijk terecht, met veel groen en de
rij huizen waar ik er één van betrok werd
pas opgeleverd. De gemeente besloot de
bewoners inspraak te geven in de inrichting van het gemeentelijk groen
rondom de nieuwe woningen.
Daar zag ik mijn kans schoon om mijn
droom weer op te pakken. Ik had nu geen
boerderij met grond meer, maar hoe mooi
zou het zijn om te kunnen eten uit de
plantsoenen in de wijk? Ik schreef een
brief aan de gemeente met het voorstel
om fruit -en notenbomen te planten, bessenstruiken en kruiden en eventueel een
buurtmoestuin aan te leggen.
Dat bleek te hoog gegrepen, de tijd was er
nog niet rijp voor en veel buurtbewoners
zagen het plan helemaal niet zitten. Want,
“Hoe werd de opbrengst dan eerlijk verdeeld?”, “Dat zou toch allemaal vernield
worden door rondhangende jeugd” en “Al
dat rottend fruit trekt maar wespen en ongedierte aan”.
De wijk werd dus voorzien van de welbekende prikkelbosjes, grasveldjes en een
speeltuintje met kunstgras en ik liet het
plan maar even rusten. Ik heb al vaker gemerkt dat ik iets te vroeg geboren ben…..

Maar nu, 10 jaar later, deed een soortgelijke brief wonderen. De tijd bleek er inmiddels nu wel rijp voor. Medewerking van
de gemeente, enthousiaste buurtbewoners
en een flinke groep vrijwilligers, zorgden
ervoor dat er een mooi project in korte
tijd van de grond kon komen. Dus loop je
met een idee rond voor jouw buurt of
dorp, pak je kans, zou ik zeggen. Ik heb
gezien hoeveel deuren er open gaan als je
de stap durft te zetten.
De komende maanden zijn we druk in de
weer om de wijk waarin ik woon “eetbaar”
te maken. Als je benieuwd bent hoe er dat
ongeveer uit gaat zien is er een prezi-presentatie te zien via deze link:

Plukroute Bergeijk
wordt vervolgd….
Ingeborg Nienhuis
(www.heelnatuurlijk.nu)

Op zaterdag 8 april verzorgt Ingeborg een
wandeling in Bergeijk, van 14.00 - 15.30
uur.
De locatie wordt na aanmelding per e-mail
doorgegeven.
De kosten zijn 12,50 p.p. (kinderen tot 12
jaar 5,00. Inclusief boekje van Anneke
Bleeker: 20,00).
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Maar…
Je blijft je maar afvragen hoe je
dit gaat aanpakken!

‘Wekelijks recept’ elk
weekend gratis in je mailbox…
Ben jij ook iemand die best wel nieuwsgierig is naar hoe je ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen aan je
maaltijden kunt toevoegen?
Want je hebt nu al zo vaak gehoord en/of
voorbij zien komen dat dit gezond is, dat
het je maaltijd meer energie schenkt, dat
het fantastisch combineert met bekende
groentesoorten en dat het ook nog eens
heel leuk is, mogelijk zelfs verslavend kan
werken in die zin dat, als je hier eenmaal
lol in hebt, zich dan vele mogelijkheden
voordoen.

Daar hebben wij nu een oplossing voor.
Elk weekend op zaterdag of zondag (net
hoe het hier uitkomt, uiterlijk op zondagavond) krijg je een mail met minimaal één
recept in de bijlage, soms twee en heel
soms drie.
Op jaarbasis werken we zeker voor 95%
met geplukte ingrediënten uit de vrije natuur en de tuin als aanvulling op de bekende groentesoorten.
Het leuke is dat we alleen kunnen werken
met dat wat op dat moment aanwezig is
om te plukken, dus meteen voor iedereen
na te doen als die bepaalde planten op dat
moment bij jou ook zichtbaar zijn.
Alles groeit in ons land, België en daarbuiten, want inmiddels zijn er ook veel belangstellenden bijgekomen die buiten Nederland wonen.
Bepaalde planten kunnen in bepaalde streken meer voorkomen maar gemiddeld genomen kan iedereen met de recepten uit
de voeten en niets is wet, dus kun je even
geen zevenblad vinden maar wel paardenbloembladeren, leef je uit.
Als voorbeeld.
Het leuke is dat wij aan de reacties en
animo merken dat het zo heel laagdrempelig wordt. Vanaf 4 december 2016 zijn
er al even meer dan 20 recepten uitgewerkt van cake tot brood, van kruidenboter tot een salade, van water met een
smaakje tot een pesto, van thee tot… te
veel om op te noemen, wat aangeeft dat
we gevarieerde mogelijkheden presenteren.
En eenvoudig, want het moet voor iedereen toegankelijk zijn en wat ik kan, kun jij
ook!

Naast gratis recepten ook nog
een keuze uit vier zondagen om
gratis te komen wandelen…

… Gewoon een recept …

Alsof het niet op kan, geven we ook nog de
keuze uit vier zondagen om hier in het
Gaasterland te komen wandelen.
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Deze aanbieding is alleen voor degenen die
het ‘Wekelijks recept’ ontvangen.
Waarom?
Om samen ook in de natuur ‘live’ te zien
wat er eetbaar is en in contact te komen
met anderen met dezelfde interesse.
Wie op één van deze zondagmiddagen
komt kan zich wel van te voren opgeven of
hij of zij na afloop mee wil naar ‘Hotel
Jans’ om gezamenlijk af te sluiten met
koffie of thee met appeltaart voor maar 5
euro. Dit is voor eigen rekening.
Deze wandelingen organiseren we uiteraard alleen hier en niet elders in het land.
Op zondagmiddag 9 april zal de eerste
plaatsvinden, de laatste in augustus en de
animo komt flink op gang.
We gaan niet met honderd personen tegelijk wandelen, maar deze recepten gaan
nu wel naar honderden belangstellenden.
Dus wees er snel bij als je interesse hebt
om ook te komen wandelen.

Het verslag van Studiegroep 7-Blad Landgraaf

Vrijdag 20 januari vond een boeiende bijeenkomst plaats van Studiegroep 7-Blad
Landgraaf aan de Noord-Ooststraat 15.

Zin om deze recepten te ontvangen?
Stuur een mailtje en zet in het onderwerp
dat het om de recepten gaat.
Voel je welkom, ‘t kost niets.
Het enige wat we vragen is € 2,50 als je de
recepten die inmiddels al uitgegeven zijn
alsnog wilt ontvangen.
Dit noemen ‘administratiekosten’.
Eens in de week, in het weekend, krijgt iedereen die de eerdere recepten wenst een
mail via We Transfer om ze allemaal in één
keer binnen te halen.
Wanneer je mailt krijg je automatisch de
laatst uitgegeven mail nagezonden en
vanaf dat moment doe je mee met de anderen en volgt de volgende mail in het
weekend daarna.
Anneke
Anneke@project7-blad.nl

Met door mijzelf gebakken rode bietenmuffins, bananenbrood met walnoten en
rauwe sinaasappel-worteltaart, alle met
gezonde suikers, werden de gasten verwelkomd.
Dieuwertje bracht verse kokosnoot snippers mee, ook erg lekker.
Nadat we ons aan elkaar hadden voorgesteld en er een lekker vuurtje in de kachel
brandde zijn we met ons programma gestart.
Tanja Stevens is voedingsdeskundige en
natuurgeneeskundig
gezondheidstherapeut met haar eigen praktijk Gezond Gestel.

21

En een van “groente afval” (uiteraard biologisch).

Voeding en gezondheid zijn haar passie,
iets wat zij graag uitdraagt om andere
mensen te helpen bij hun zoektocht naar
een betere gezondheid.
Tanja gaf een lezing “Bottenbouillon maken”, gepresenteerd naar de Visie van
Weston Price.
Het komt er op neer dat we dierlijke botten, door de vetten en mineralen die er in
voorkomen, uitkoken en hiermee onze ingewanden (maag, darmen, aderen, enz.)
van een ‘slijmlaagje’ voorzien om deze
van binnenuit te
beschermen.
Na een uitgebreide uitleg en
vragen te hebben beantwoord
gingen we aan
de slag.
We maakten ter
plekke visbouillon.
En we mochten
kalkoenbouillon
van botten proeven, en tevens
leerden we hoe
twee
basis
groentebouillons
te maken.
Een van prei,
wortel, ui en selderij en verschillend kruiden (biologisch).

Van harde stengels van kruiden, schillen
van wortel, pitten en zaden, sponsachtig
binnenste van pompoen enz., aangevuld
met dezelfde kruiden.
Die kunnen we als basis gebruiken om
pasta’s, rijst, soepen en sauzen te verrijken op een natuurlijke manier zonder
bouillonblokjes.
Kortom, het was een gezellige proeverij
van hartige bouillons.
De volgende bijeenkomst is 10 maart 2017
en gaan we, als het weer het toelaat, buiten kijken of we al wilde kruiden kunnen
ontdekken.
En over fermenteren o.a. van Kefir; wat je
hiermee allemaal kunt maken.
Yvonne Spierts

Noord-Ooststraat 15
6372HA Landgraaf
Tel.: 06-15450965
yvonnespierts@hotmail.com
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Waarom wandelen met
aandacht voor elkaar?
Wandelen met aandacht voor elkaar is
een nieuw initiatief bij ‘Project7-blad’.
Dit idee is ontstaan uit het feit dat we
al enige jaren wandelingen organiseren langs ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen en het saamhorigheidsgevoel dat velen ervaren tijdens
de middagen met de studiegroepen.
Wanneer we iets praktisch uitvoeren tijdens deze middagen dan ontstaan onderling de leukste gesprekken, er worden wetenswaardigheden uitgewisseld, tips gegeven aan elkaar en de reactie is keer op
keer weer dat het tijdens deze uurtjes zo
heerlijk is met gelijkgestemden in contact
te zijn.
Uit vele, vele vragen en reacties die ik in
de afgelopen jaren in mijn mailbox kreeg
bleek overduidelijk dat heel veel mensen
een bevestiging of antwoorden zoeken op
bepaalde zaken of onderwerpen, die in
hun eigen omgeving/thuis/gezin niet goed
te bespreken zijn.
Deze combinatie bracht mij op het idee, al
deze ingrediënten samen, gaan we nu in
deze wandelingen gieten.

Met een klein groepje starten met koffie
of thee met heerlijk appelgebak, puur om
gezellig en ongedwongen kennis met elkaar te maken en daarna op pad te gaan.
Hoe de gesprekken lopen kun je nooit van
te voren bedenken, mijn insteek is niet dat
we elkaar als ‘maatschappelijk werkers’
moeten opvangen, nee er moeten goede

gesprekken ontstaan, wat in de regel altijd
wel gebeurt wanneer je samen met iemand wandelt of naast elkaar in de auto
zit; die gelegenheden lokken sneller uit tot
intenser contact dan tegenover elkaar aan
tafel.
Daar maken we gebruik van. Wie weet
welke leuke contacten hieruit voortrollen,
wie juist die persoon ontmoet om een gezamenlijke passie mee te delen.
Wie vaker mee wil is welkom, wie eenmalig mee wil is net zo welkom, wie op deze
manier wil ‘snuffelen’ aan wat we allemaal doen met ‘Project7-blad’ is ook welkom.
Je kunt al wandelend ook vragen stellen
over de studiegroepen of als je zin hebt om
zelf een groep op te zetten kun je hier
meer over vragen, wie zin heeft om een
Gezond Verstand Lezingen-locatie te beginnen maar persoonlijk eerst kennis wil
maken, meer wil weten is net zo welkom,
oftewel, wat je insteek ook is, het idee is
met elkaar aan de babbel te raken en ondertussen ook te genieten van de mooie
omgeving.

We gaan in het bos naar een paar schitterende plaatsen met hele oude beukenbomen, is het heel mooi weer zullen we ook
de kruidenweide zeker bezoeken, lopen
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we wel of niet door naar het IJsselmeer
bepalen we ook met elkaar dus samen vullen we de middag en het is de bedoeling
dat iedereen opgeladen en geïnspireerd
naar huis kan om het wereldgebeuren
weer wat meer te relativeren en de kleine
dingen in eigen omgeving te waarderen.

Samen de bloempjes zien bloeien, samen
genieten, samen wellicht elders elkaar
weer ontmoeten, alles is mogelijk.
Het is geen wandeling om lang stil te staan
bij eetbare gewassen maar het wil niet
zeggen dat ik niet ergens een antwoord op
wil geven of dat we toch even stil staan bij
een plant die op dat moment veel te bieden heeft.

We zien het wel hoe het loopt, hoe het letterlijk loopt.
Het doel is om iedereen een paar sfeervolle en waardevolle uurtjes te bezorgen
met ook een mooie beleving van de natuur
waarin we ons dan bevinden.
De eerste wandeling is op 15 februari a.s.
om 14.00 uur in Rijs (Gaasterland) en als
daar nog twee of drie personen bijkomen
ben ik tevreden voor de eerste keer.

Kleine groepen brengen grote dingen
voort!
Anneke
www.project7-blad.nl

… Rijsterbos - zonsondergang …
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Activiteiten van de Project 7-blad Studiegroepen
Wanneer?

Hoe laat?

Waar?

Wat?

Zondagmiddag
19 februari 2017

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

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

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

Woensdagmiddag
8 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

EXMORRA (Frl.)




Vrijdagmiddag
10 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.

LANDGRAAF (L.)




Zaterdagmiddag
11 maart 2017
Zaterdagmiddag
11 maart 2017

Welkom: 13.00 u.
Aanvang: 13.30 u.
Welkom: 12.15 u.
Aanvang: 13.00 u.

MONTFORT (L.)




SCHOTEN (BELGIË)



Donderdagmiddag
16 maart 2017
Donderdagmiddag
23 maart 2017

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

RIJS (Frl.)



WINSUM (Gr.)











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
Natuurlijke verzorgingsmiddelen
Wat is in de vrije natuur al weer
waarneembaar?
Plant van de maand
Permacultuur toepassen in kleine
tuinen
Plant van de middag
Wat is in de vrije natuur al weer
waarneembaar?
Fermenteren – o.a. kefir
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.
We gaan de kruidenwei en het bos
in met Jan Pieter Balk
Bouillonpasta maken
Kruidenzout maken
Plant van de middag
CBD-olie maken

Zaterdagmiddag
Welkom: 13.00 u.
WEST-KNOLLENDAM
1 april 2017
Aanvang: 13.30 u.
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:
Bijdrage van Pieter Maes en Barbara Creemers (Velt) / Kitty de Bruin / Wim Roeleveld / Marijke Stokking / Cynthia van Asten / Ingeborg Nienhuis / Yvonne Spierts / Frank Bleeker
Foto’s:
Anneke Bleeker / Aikon Producties en Pieter Maes / Kitty de Bruin / Cynthia van Asten / Ingeborg Nienhuis /
Yvonne Spierts
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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