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Voorjaar in zicht,  
nieuwe activiteiten…  
hier worden we blij van 
Het voorjaar komt er heel duidelijk 
aan. Je ziet knoppen verschijnen, de 
sneeuwklokjes en krokussen bloeien, 
de knoppen in de kleine narcisjes ko-
men uitdagend naar boven, heerlijk 
het voorjaar komt er weer aan. 
 

 
 

 
 

 

Voorjaar, nieuw leven, nieuwe activiteiten 
en uitbreiding van 7-blad; dat alles is wel 
heel mooi om te zien. 
 
Onder Project7-blad valt ook een hele 
groep locatiehouders die op maandelijkse 
basis een lezing presenteren en ook bij 
deze groep zien we groei. Recentelijk zijn 
er weer enkele locaties gestart. 
De studiegroepen, een andere tak onder 
Project7-blad groeien ook. Niet alleen de 
groepen op zich, maar ook het aantal groe-
pen. 
Eerdaags gaan we in België een studie-
groep verwelkomen. Zodra bekend is waar 
en wanneer zij starten dan maken we dat 
uiteraard meteen bekend. 
De ‘Wandelende studiegroep’ is in Fries-
land heel goed van start gegaan ondanks 
dat het berenslecht weer was toen de dag 
daar was en we de hele dag binnen bleven 
bij één van de deelneemsters thuis. 
De onderlinge sfeer, noem het verbonden-
heid, was heel mooi en we gingen tussen 
de buien door buiten even snel wat pluk-
ken. Al die blaadjes en takjes werden op 
een dienblad uitgestald zodat we ze bin-
nen aan tafel de revue konden laten pas-
seren. 
Maar er was ook genoeg te delen omtrent 
voeding en onderwerpen passend bij de 
studiegroepen. 
We verveelden ons geen seconde en uit-
eindelijk maakten we de dag vol. 
De wandelende studiegroepen beginnen 
om 11 uur en ik ging aan het eind van de 
middag, weliswaar als laatste, maar toch 
was het al eind van de middag toen ik naar 
huis reed. 
De volgende keer op 12 april beginnen we 
weer op dezelfde plaats om dan wel de 
route te lopen en te kijken wat er groeit 
en bloeit wat eetbaar is. 
Er zijn al ideeën om een keer naar Vlieland 
te gaan, we gaan een keer naar Stroe in de 
kop van Noord-Holland bij Den Oever, 
waar we gemakkelijk bij het zeekraal kun-
nen komen en ander zilte planten kunnen 
bekijken. 
Want een ‘Wandelende studiegroep’ wan-
delt letterlijk door de provincie, we spre-
ken elke keer af waar we de keer erna af-
spreken, dus deze groepen hebben geen 
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vaste verblijfplaats zoals de andere stu-
diegroepen wel hebben. 
In Noord-Holland ziet het er naar uit dat 
ook zo’n groep gaat ontstaan, dus dat is 
mooi dan breidt dat zich ook uit. 
De groep in Delft had nogal wat startpro-
blemen, soms gebeurt dat, want je moet 
als gastvrouw of gastheer wel de juiste 
personen weten te bereiken die zin heb-
ben om te komen maar ook zij zijn door 
het dode punt heen en de sfeer was heel 
gezellig en het enthousiasme groot toen ik 
op 1 maart de middag begeleidde met het 
maken van zuurkool in wording en citroe-
nen op zout zetten. 
De groep in Delft draait verder zonder mijn 
aanwezigheid, zoals meer groepen doen, 
maar ik weet zeker dat deze groep op ge-
zette tijden van zich laat horen in deze 
nieuwsbrief. 
En wij zijn heel blij dat er in Zuid-Holland 
ook een groep draait omdat we weten dat 
er landelijk steeds meer vraag komt naar 
onderwerpen die tijdens deze middagen 
aan de orde komen. 
Al met al groeien deze groepen. 
 
Wandelingen, we hebben heuse ‘wildpluk-
gidsen’ en je maakt in deze nieuwsbrief 
kennis met Jochem en Ingeborg. 
De naam ‘wildplukgids’ is door Jochem be-
dacht. 

 

Jochem Hagoort ontdekte ons via Face-
book; hij studeert voor boswachter en 
heeft als passie wildplukken. 
Iedereen zal begrijpen dat je dan al snel 
een klik met elkaar hebt gezien deze inte-
resse. 
Jochem mailde vorig jaar dat hij graag op 
de eerste zondagmiddag in mei naar de 
studiegroep in Alkmaar wilde komen om 
eens een middag mee te maken. 
 
Gezellig, welkom! We wisten toen nog niet 
dat deze middag een hele andere indeling 
ging krijgen. 
Wij kwamen namelijk vast te staan op de 
Afsluitdijk. 
Aan de Noord-Holland kant konden de slui-
zen niet meer dicht. 
Nu was dit ook al vaker aan de hand dus de 
algemene reacties waren dat het toch te 
dol voor woorden was dat je eigenlijk niet 
meer met zekerheid de dijk over kon als je 
ergens op een bepaalde tijd aanwezig 
moest zijn. 
 
Later bleek dat het ditmaal de schuld was 
van een bootje die tegen de sluizen opge-
varen was en vast zat. 
Maar al met al gebeurde het dat ik pas om 
15.30 uur in Alkmaar arriveerde terwijl we 
daar om 14.00 uur starten en ik altijd eer-
der aanwezig ben.  
De verrassing was groot toen ik zag dat Jo-
chem spontaan ‘het stokje had overgeno-
men’ en de aanwezige dames ‘een rondje 
vertellen over eetbare planten’ had aan-
geboden. 
 
Dit was Jochems eerste wandeling en 
daarna kwam hij op onze agenda met wan-
delingen op de Veluwe en bij Vlaardingen. 
Kortgeleden moest Jochem een tekst inle-
veren voor een speciale gelegenheid en hij 
vroeg of wij onze ogen daar ook even over 
wilden laten gaan. 
In die tekst gaf hij aan dat hij ‘wildpluk-
gids’ voor Project7-blad is. 
 
‘Die houden we erin,’ was onze reactie. 
En zo ontstond de naam ‘Wildplukgids’.  
Ook Jochem gaat weer wandelingen plan-
nen en Ingeborg Nienhuis te Bergeijk heeft 
haar eerste op 8 april al vol verklaard en 
gaat nu voor 15 april. 
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Over Jochem en Ingeborg gesproken: zij 
hebben allebei weer een bijdrage in deze 
nieuwsbrief. Jochem is ook weer terug na 
de winterperiode en dat maakt het aantal 
schrijvers voor deze nieuwsbrief op vier 
personen want Kitty de Bruin en Cynthia 
van Asten delen ook hun avonturen met 
ons allemaal. Wat een luxe, vier medewer-
kers aan deze nieuwsbrief! Daar zijn wij 
heel blij mee en zo bieden we samen een 
gevarieerd aanbod. Het overzicht van de 
studiegroepen onthouden we je natuurlijk 
ook niet en wie wil weten waarom we het 
‘Wekelijks recept’ gratis delen kan lezen 
wat ikzelf daarover heb verwoord. 
 
Veel leesplezier met deze maart-versie 
van Project7-blad en lees alsjeblieft alle 
mooie bijdragen van onze vier medewer-
kers met passie voor de natuur, eetbare 
planten, mooie activiteiten en gezonde in-
formatie. 
Tot in april, hartelijke groet uit Gaaster-
land waar de lente ook zijn best doet het 
landschap weer om te toveren in die won-
derlijke sprookjespracht die bij dat jaar-
getij hoort. 
 
Anneke 
Gaasterland, 7 maart 2017 

 
 

Wekelijks recept…  
waarom en voor wie? 

Sinds 4 december 2016 delen wij elk 
weekend het ‘Wekelijks recept’. 
Gratis en voor niets krijgt iedereen met 
interesse die zijn of haar mailadres 
heeft opgegeven een mail met mini-
maal 1 recept, soms 2 en veelal zelfs 3. 
 

 
We zijn er niet op uit om culinaire hoog-
standjes te delen, het zijn gewoon hele al-
ledaagse gerechten en wij denken dat 
hierin de kracht schuilt. 

 
Want we voegen ‘wilde’ groenten, kruiden 
en eetbare bloemen toe aan heel bekende 
groente en kruiden die gekocht worden of 
in de eigen moestuin voorhanden zijn maar 
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al jaar en dag als ‘gewoon’ worden erva-
ren. 
Werken met ‘wilde’ soorten uit de vrije 
natuur en/of eigen tuin maar die als ‘on-
kruid’ worden bekeken is voor velen toch 
een heel ander verhaal. 

 
Met deze recepten werken wij op jaarbasis 
zeker voor 90 tot 95% met deze aanvullin-
gen om de maaltijd te ‘upgraden’ qua ge-
zondheid.  
Alles wat gewoon vrij kan groeien is krach-
tiger, vitaminerijker en geeft ons dus een 
energie-boost waardoor we de maaltijd 
kunnen opwaarderen, dus ‘upgraden’. 

 
We gebruiken uiteraard soorten die op dat 
moment voorhanden zijn en wie minstens 
een jaar, liefst langer, met ons mee gaat 
‘wandelen’ middels deze recepten krijgt 
op een presenteerblaadje de mogelijkhe-
den aangereikt. 
Dat is het idee. 
Een blaadje hier toegevoegd, daar toege-
voegd… en dat moet niet in maaltijden ge-
beuren waar je een halve sterren-kok voor 
moet zijn of een enorme passie voor moet 
hebben om klaar te maken. 
Maaltijden bereiden is voor heel veel men-
sen, zeker in de week, een must, een actie 
die nu eenmaal gebeuren moet. 

Kom je dan met ingewikkelde gerechten 
dan is dat absoluut niet haalbaar. 
Maar ‘wilde’ groenten toevoegen aan een 
soep, een salade, een gebakken ei, of bij-
voorbeeld een pastamaaltijd lokt veel 
sneller uit om ook uit te voeren. 
 
Dat is onze missie, gewoon toevoegen aan 
alledaagse gerechten, niets moeilijks maar 
wel leuk en gezond. 
Want als we tijdens een wandeling langs 
eetbare planten vertellen dat bijvoorbeeld 
de blaadjes van speenkruid eetbaar zijn 
totdat de plant gaan bloeien, dan lokt dat 
al snel de vraag uit: ‘Wat doe je er dan 
mee?’. 
Als er bij een recept foto’s staan van een 
gezellige salade waar o.a. speenkruid-
blaadjes aan zijn toegevoegd dan is dat 
opeens ‘dichtbij’ en toegankelijk. 
 
Wie dus wil leren over wat hij of zij, al 
plukkend, gratis en voor niets kan toevoe-
gen aan de maaltijd raden wij aan deze re-
cepten elk weekend te willen ontvangen. 
Nog beter is het deze te printen en in een 
ringband in insteekhoezen te stoppen. 
Je krijgt van ons een index; de recepten 
zijn genummerd en eens in de zoveel we-
ken sturen we weer een bijgewerkte index 
mee.  
Ondertussen kun je deze zelf met pen in-
vullen. 
Elk recept heeft een nummer en er zijn er 
nu 30 verspreid sinds 4 december. 
 
Mensen moeten leren een beetje geduld 
te hebben en de tijd te nemen zich er-
gens in te verdiepen… 
Dat is iets waar we tegenaan hikken bij al-
les wat we ondernemen. 
Mensen hebben over het algemeen geen 
geduld, alles moet gehaast en het liefst 
meteen begrijpbaar overgebracht worden. 
De recepten krijg je gratis. Wat kost het 
jezelf? 
Moeite om ze te bekijken, te printen en in 
een map te stoppen. 
Je zult binnen een jaar te veel hebben 
voor één map, wel dan is het een kwestie 
van nog een map aanschaffen. 
Door de recepten op deze wijze te bewa-
ren zul je ze sneller pakken dan wanneer 
je ze op de pc of laptop laat staan. 
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Dat gaat niet werken. 
En na drie maanden ben je ook niet voor-
zien want we gaan het jaar rond. 
En na een jaar is het wellicht slim, gewoon 
nog een jaar mee te doen, of mee te blij-
ven doen totdat wij weer wat anders be-
denken. 
We ervaren namelijk dat er personen zijn 
die na een paar weken al te kennen geven 
wel genoeg te hebben ontvangen. 
Dan is het mij duidelijk: geen zin om er-
mee aan de slag te gaan; alles is een 
keuze, vrijheid, blijheid wat dit betreft 
maar wat… 
Wat als de energie uitvalt en we drie da-
gen zonder stroom komen te zitten? 
Welke gevolgen heeft dat? 
Of wat… 
Wat als het geldsysteem instort? 
Of… 
Want niets is zeker, helemaal niets ook al 
gaan de meesten voor hun ‘zekerheid’ en 
blijven slaaf in de baan waarin zij zitten. 
We hebben het toch goed? 
We kunnen alles kopen wat we willen! 
Waar zou ik mij druk om maken? 
Tja… 
Als er gekke dingen gebeuren dan kunnen 
wij ons redden, dat is een ding wat zeker 
is. 
Zoveel ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen om ons heen, bij ons zal het 
wel loslopen. 
Maar dit is nu juist het punt. 
Regeren is vooruitzien. In Den Haag kun-
nen ze dat niet is al lang gebleken, dus 
moeten wij het maar doen. 
Als we nu al deze recepten delen met echt 
geïnteresseerden en zij nemen de moeite 
alles netjes in mappen te verzamelen dan 
kunnen zij in tijden van ongerief zichzelf 
en anderen informeren. 
Dan is het opeens heel handig om deze in-
formatie voorhanden te hebben. 
Wedden? 
 
En we geven ook nog een wandeling, ook 
gratis en voor niets… 
Een stukje praktijk laten zien is ook niet 
verkeerd dus we hebben vier zondagen in 
de planning, te beginnen op 9 april, een in 
mei, een in juli en de laatste in augustus, 
waaruit men kan kiezen. 

Wie de recepten ontvangt mag een datum 
kiezen en ook nog anderen meenemen. 
Dan gaan we hier in het Gaasterland aan 
de wandel. Deze middagen beginnen om 
14.00 uur. 
Het enige wat kost is, dat als men mee wil 
na afloop naar het Hotel bij het wandelge-
bied voor een kop koffie of thee met heer-
lijke huisgemaakte appelgebak. 
Dat kost 5 euro en voor dat bedrag heb je 
iets lekkers en ben je een middag uit. 
Rekenen we even niet de reiskosten maar 
die heb je anders ook als je ergens heen 
gaat. 
 
Leuker kunnen wij het niet maken… 
Elk weekend minimaal 1 recept en de aan-
bieding om een zondagmiddag te komen 
wandelen. ‘Wandelen’ klinkt alsof we kilo-
meters gaan maken, maar niets is minder 
waar omdat we veel stilstaan bij dat wat 
we zien en eetbaar is. 
We beginnen in de kruidenwei in Rijs en 
daarna lopen we een stukje door het bos. 
 
Wat we vertellen is niet hip, niet trendy 
of bijzonder… 
Welnee, 35.000 jaar geleden aten ze al 
planten uit de vrije natuur en gebruikten 
ze deze voor geneeskrachtige doeleinden. 
Wij zijn dus absoluut niet apart; sterker 
nog: we zijn oubollig als je het goed be-
kijkt. 
Het is alleen te triest voor woorden dat ve-
len dit als ‘eng’ zien, als… het zal wel, mo-
dern gedoe en je eet toch geen paarden-
bloemen? 
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Paardenbloemen zijn éen van de gezond-
ste soorten om juist wel te eten en dat 
vertellen we allemaal tijdens de wandelin-
gen maar dit delen we ook via de recep-
ten. 
 

 
 

Het paardenbloemenseizoen komt er over 
een paar weken weer aan en vanaf dat mo-
ment gaan we iets met de knopjes en bloe-
men ondernemen, maar de wortels en bla-
deren zijn ook niet te versmaden en al 
deze voorbeelden delen we via recepten. 
 

 
 
Voel jij je aangesproken, enthousiast en 
wil jij de recepten wel verzamelen? 
 

 
 

Welkom, meld je aan via de mail en geef 
even aan dat het om de recepten gaat die 
je graag wenst te ontvangen. 
Met plezier neem ik je mailadres op en wij 
zijn wel blij met inmiddels een behoorlijk 
nieuw bestand die elk weekend de recep-
ten ontvangen. 
 

 
 

Dit voelt goed en die paar die geen geduld 
hebben… ach je hebt er ook bij die de ge-
braden vogeltjes het liefst meteen op het 
bord zien vliegen. 
Helaas, je moet wel openstaan voor deze 
informatie en er de lol in hebben eens wat 
anders te presenteren. 
Met plezier delen wij deze hele gewone 
gerechten die zo bijzonder zijn door de 
pure toegevoegde smaken van planten die 
konden groeien zoals zij dat prettig von-
den, niet opgejaagd door kunstmest, in-
vloeden van kwekers ook al noemt men het 
biologisch, heel gewoon gecreëerd door de 
natuur zelf. 
Dankjewel Moeder Aarde voor alle schat-
ten die wij mensen kunnen gebruiken en 
waar we blij van worden. 
 
Anneke 
Anneke@project7-blad.nl  

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl


 

 
8 

Wanneer is het voorjaar?  
Nieuwe gewoontes en wanneer 
sneeuwde het de laatste keer? 
 
Sommige pessimisten wachten tot ijsheili-
gen https://nl.wikipedia.org/wiki/IJshei-
ligen  om de mais te poten. Nu wonen we 
hier in een erg mild klimaat, met zelden 
sneeuw of echte kou. Dit jaar hebben we 
tot nu toe enkele nachten gehad met –4°, 
maar vanwege het hogedrukgebied, zaten 
we dan wel heerlijk te lunchen op het zuid 
terras. 
Met een simpele salade met komkommer, 
wat tomaatjes, fijne augurkjes (corni-
chons) en een vers eitje, de saus is een 
mengsel van biologische olijfolie en cider 
azijn; en wat madeliefjes die vrolijk 
groeien omdat de maairobot in de winter-
stalling is. 

 
 

 

 
 

 
Wanneer was ook alweer de laatste 
sneeuw? Ik weet nog dat het 13 maart was 
in 2013, omdat ik tijdens die nacht een 
vuurbal in het noorden zag, die ik niet kon 
fotograferen en/of lokaliseren.  
Kennissen van mij vonden dat heel nor-
maal, maar daar ga ik het nu niet over heb-
ben, misschien een andere keer. 
De fruitbomen stonden toen al in bloei, 
net zoals nu. Ik hield vroeger een tuinboek 
bij en zowel in 2005 als in 2010 stonden 
eind februari de fruitbomen in bloei.  
Alleen in 2013 was er sneeuw, wat wel 
meer voorkomt, maar dat is normaal in en-
kele uren gesmolten.  
In 2013 bleef het echter bijna twee dagen 
liggen, wat prachtige plaatjes opleverde. 

11 maart 2013 maakte ik een voorjaarsfoto 
van de primevères, een mooie naam in het 
Frans.  
In Nederland primula’s of sleutelbloemen.  
Anneke geeft ergens wel in haar boeken de 
uitleg en de verschillen. 

 
13 maart begon het rond 8 uur s ‘avonds te 
sneeuwen en ik liep meteen naar buiten 
om wat foto’s te maken.  

 
 

 
De moerbeibomen waren zeer decoratief… 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsheiligen
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De bloesem werd door de sneeuw be-
schermd tegen de kou, en dat jaar hadden 
we een normale oogst van pruimen, 
nashi’s appelen en peren, de perzikenbo-
men waren nog klein, maar hebben ook 
geen schade opgelopen 

Nashi bloesem 
 

 
 

Perzik boompje 
 

De camelia’s zijn al erg vroeg in bloei hier, 
vaak al in december.  
 
Viking onze hond is gek op sneeuw , als we 
hem in de winter meenemen naar de Pyre-
neeën, gaat hij echt uit z’n dak. 
  

 
En nu in onze tuin was helemaal prima 
voor hem. 
Onze palmen , de granaatappel, de vijgen-
bomen de bamboe hebben het prima door-
staan, evenals de bijen. 

 
 

 
 

Ook dit gentiaantje in onze rotstuin bloeide 
vrolijk verder. 
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Idyllisch in de sneeuw 

 
Dit jaar tot nu toe geen sneeuw.  
Dat het voorjaar wordt is duidelijk, omdat 
er sinds 12 februari de kraanvogels weer 
naar het noorden vliegen.  
Dit jaar vliegen ze erg hoog, met duizen-
den tegelijk, we horen ze al van ver aan-
komen.  
 
Moeilijk te fotograferen; in het najaar 
vliegen ze lager en recht over ons huis, he-
laas gaan ze nu langs ons huis.  
Ik kon ze nog net fotograferen, maar je 
moet wel goed kijken wil je ze zien. 
 

Er staan al veel wilde bloemen op ons pad, 
pinksterbloemen, longkruid, bosaardbei 
en de orchideeën zijn alweer boven de 
grond . 
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Nieuwe gewoontes 
Wat we wel veranderd hebben is onze da-
gelijkse aperitief op het terras.  
Een biertje en dan nog een biertje delen, 
dan toch maar een glaasje wijn bij het 
eten, dat hoort nu eenmaal in Frankrijk.  
 
Toen ik op een site in België las, dat het 
gewoontedrinken ernstige vormen aan het 
aannemen was, en dat ze voorstelden om 
de maand februari, de kortste maand geen 
alcohol te gebruiken, dacht ik dat het een 
goed idee was.  
Ik vertelde aan Piet dat ik in februari geen 
alcohol zou drinken. Na een paar uurtjes 
zei hij: ik doe mee.  
 
Kortom we zijn om, ik heb heerlijk niet al-
coholisch bier gevonden van een Brouwerij 
uit München.  
Wel wat duurder, maar dat is snel terug 
verdiend als je geen wijn meer drinkt.  Au-
tomatisch gaan we meer water drinken en 
thee.  
 
De uitzonderingen: 
Piet stelde voor om een uitzondering te 
maken voor het buiten de deur eten.  
Het compromis is nu dat we alleen alcohol 
drinken als we bij vrienden worden uitge-
nodigd voor een etentje.   
Dat is in de afgelopen maand twee keer 
gebeurd. Bij de buren die ons voor het 
feest van de Chandeleur uitnodigden, kre-
gen we een glaasje witte Jurançon, een 
wijn uit onze streek bij de flensjes die bij 
dit van origine religieuze feest horen 

De Franse vrouwen maken steevast super 
dunne flensjes en in het recept vervangt 
onze buurvrouw Ginette de melk, omdat 
ze daar allergisch voor is, door een uitge-
perste sinaasappel.   
Helaas gaat er erg veel suiker in.  
 
Ik hou het liever bij boekweit pannenkoek: 
200 gr boekweitmeel,  
50 gr tarwemeel,  
1 geklust ei,  
30 gr gesmolten boter,  
beetje zout,  
alles mengen,  
250 gr lauw water toevoegen,  
een uurtje laten staan in en schaal onder 
een theedoek.  
 
Ik bak ze in kokosvet, en normaal eet men 
dit met hartige zaken, maar ik eet ze met 
honing van onze imker, die zijn bijenkor-
ven op ons terrein heeft staan. 
 

 
We hebben in Anglet (bij Biarritz) ge-
luncht, (zonder alcohol) dat was inspire-
rend, omdat er vegetarische gerechten op 
de kaart stonden en ze spelt serveerden, 
i.p.v. de gebruikelijke quinoa.  
Mmm, ik heb het meteen gekocht.  
Ik heb altijd speltmeel in huis, maar nooit 
gedacht dat de granen zo lekker konden 
zijn. 
 
We kwamen daar terecht omdat we vlakbij 
in Bayonne een 100% elektrische auto ge-
kocht hebben. Een kleine Renault Zoe 
ZEN, alleen de naam al… 
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Om deze auto in ons schuurtje te zetten 
hebben de Citroen Méhari verkocht, zon-
der het frélons (hoornaars) nest, dat erin 
zat.  

De nieuwe koper was er panisch voor, de 
imker had de frélons al gedood, ik heb het 
nest eruit gehaald, wat een prachtig 
stukje werk deze behuizing. 
De elektrische auto is een nieuwe kans om 
zonder CO2 wat meer ritjes te gaan maken 
naar bij voorbeeld Spanje.  
We gingen de auto even uitproberen.  
Tochtje naar San Sebastiaan, dat liep an-
ders dan we dachten, en daar kan ik een 
blog over schrijven.  
 
De volgende keer gaat het over de moge-
lijkheden en de onmogelijkheden om op 
het platteland van Frankrijk moderne din-
gen te gaan doen. 
 
Kitty de Bruin 

 

Eetbaar Bergeijk 

 
Logo-ontwerp: Marleen Scheer 

In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindho-
ven) zijn bewoners van de wijk “Beis-
tervelden” druk bezig hun wijk “eet-
baar” 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 infor-
meren, te enthousiasmeren, maar 
vooral om te inspireren. 
Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt 
het ook in jullie wijk!  
 

Deel 3 
Werk in uitvoering! 

Het begon met een brief naar de gemeente 

en na een aantal maanden wachten, tot 

mijn verrassing, een uitnodiging bij de 

wethouder. Ik heb daar enthousiast mijn 

verhaal gedaan, ondersteund met een Po-

werPointpresentatie met als titel “Geen 

Kijkgroen, maar Doegroen”, om mijn argu-

menten voor een “eetbare wijk” zoveel 

mogelijk visueel te maken. Mijn goede 

vriendin Marleen Scheer had al gezorgd 

voor een toepasselijk logo. De Eik uit het 
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gemeentewapen, waar wortels en appels 

aan groeien, met later de voetjes die de 

cirkel sluiten en die de plukroute symboli-

seren. 

Ik had zelf in het voorjaar mijn keurig aan-

gelegde voortuintje leeggehaald en er 3 

“vierkante meter bakken” in geplaatst om 

er groenten in te gaan verbouwen. Want 

bij een groene buurt horen ook voortuin-

moestuintjes, hoe klein ook, dacht ik zo. 

De foto’s die ik die zomer had gemaakt van 

mijn voortuin vol tomaten, rucola en radij-

zen kwamen nu goed van pas. Vooruit-

ziende blik? 

Diverse argumenten passeerden tijdens 

mijn “lezing” de revue; zoals educatieve 

mogelijkheden, bevorderen van de verbin-

ding tussen mensen in de buurt, biologisch 

voedsel voor iedereen gratis beschikbaar, 

besparing van kosten voor onderhoud dat 

nu door de gemeente wordt verzorgd, 

meer sociale controle en minder vanda-

lisme en toename van de biodiversiteit. 

Want ook aan de bijen moet aandacht wor-

den geschonken. 

De wethouder was enthousiast, maar 

speelde meteen de bal terug. De ge-

meente gaf groen licht, zou ook faciliteren 

waar nodig, maar ik kreeg de opdracht de 

buurtbewoners te enthousiasmeren en met 

een gedegen plan te komen. Tja, en nu. 

Waar moet je beginnen?  

Ik vroeg 2 dames in mijn wijk, van wie ik 

wist dat ze voor dit plan open zouden 

staan om me te helpen. We vroegen leden 

van VELT Bergeijk, die ook de Natuurtuin 

(www.natuurtuin.org) hier in het dorp 

onder hun hoede hebben, om mee te den-

ken.  

In eerste instantie liepen we warm om een 

stukje bos voor mijn deur om te toveren 

tot een voedselbos, maar daar bleken na 

deskundig advies van één van de “VELT” 

bestuursleden, zoveel dennen uit te moe-

ten, dat ons dat toen geen goed plan leek. 

Een aantal jaren geleden organiseerde ik 

Gezond Verstand Lezingen in Eersel en had 

ik Martijn Ballemans uitgenodigd voor een 

lezing over Permacultuur. Ik besloot con-

tact met hem op te nemen. Hij realiseerde 

inmiddels op verschillende plekken “pluk-

routes” en had de expertise die wij nodig 

hadden (zie www.plukroute.nl) Vanaf 

toen ging het balletje rollen. Gesprekken 

met buurtverenigingen, met de school in 

de wijk, met de dorpsraad, subsidie werd 

aangevraagd en toegekend en Martijn be-

gon met het ontwerpen van een heuse 

plukroute door onze wijk. De gemeente 

was inmiddels zo enthousiast dat de om-

vang van het project wel wat groter mocht 

worden dan alleen ons deel van de wijk, 

zoals wij dat ons in eerste instantie had-

den voorgesteld.  

Er werd een informatieavond voor buurt-

bewoners gehouden, met als resultaat een 

groep enthousiaste vrijwilligers. Inmiddels 

zijn we met een groep van 20 mensen. En 

het plan werd groter, groter dan ik me had 

voor kunnen stellen toen ik mijn ideeën 

presenteerde op het gemeentehuis een 

jaar eerder. Door de hele wijk komt nu een 

plukroute, met fruit, noten en bessen, in 

het stukje bos voor mijn deur wordt een 

fietscrossbaantje aangelegd, aan het 

einde van de straat waarin ik woon wordt 

in het najaar gestart met de aanleg van 

een voedselbos en afgelopen week zijn we 

2 dagen druk geweest met het vlechten 

van een “wilgendorp” en het opzetten van 

een “hoptipi”, als natuurlijke speelplaats 

voor onze kinderen. In maart gaan we in 4 

dagen tijd de hele plukroute realiseren.  

En vanaf dan woon ik in een “eetbare 
wijk”.  
Soms komen dromen gewoon uit……… 
 

Het hele plan is te zien via deze link: 

Plukroute Bergeijk 
wordt vervolgd…. 

Ingeborg Nienhuis  

(www.heelnatuurlijk.nu) 

 

http://www.natuurtuin.org/
http://www.plukroute.nl/
https://prezi.com/sh4b0yal1cm9/ontwerp-voor-een-plukroute-in-bergeijk/
http://www.heelnatuurlijk.nu/
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Fotoreportage van de bouw van Wilgen-

dorp Bergeijk; de man die boven op de 

eerste iglo staat is Martijn Ballemans, de 

ontwerper van het hele project. 

 

15 februari 2017… 
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Sla met drie  
'wilde' groenten... 

Een krop sla aangevuld met speen-
kruidblad, paardenbloemblad en flui-
tenkruidblad. 
 

 
 

Gekookte eitjes, gesneden uitje erbij en 
nog een restantje paardenbloemkapper-
tjes van vorig seizoen. 
 

 
 

Als dressing: Griekse yoghurt met een 
beetje mayonaise en een scheut van een 
zelfgemaakt mengsel van olie, appelazijn, 
rode peper, ui, knoflook en diverse krui-
den. 
Een dressing kun je natuurlijk naar eigen 
inzicht maken, het gaat in dit geval om het 

idee de drie 'wilde' groenten toe te voegen 
aan een salade. 
 

 
 

Extra noot: 
Je moet wel zeker weten dat je met flui-
tenkruid 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 kervel, ge-
vlekte scheerling of schijnpeterselie. 
Deze planten zijn absoluut niet eetbaar, 
zelfs giftig, vandaar dat we altijd expliciet 
aangeven dat je wel zeker moet weten dat 
je met fluitenkruid te maken hebt. 
 
Anneke  
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Project 7-blad Delft 
 

Woensdagmiddag 1 maart hebben we een 
gezellige bijeenkomst van Project7-blad 
Delft gehad. Met een groep van 10 vrou-
wen hebben we o.l.v. de bevlogen bege-
leiding van Anneke Bleeker, zuurkool ge-
maakt en citroenen op zout gezet.  
 
Dit keer was het niet op mijn volkstuinen-
complex, maar bij mij thuis in Den Hoorn.  
Op ons complex was namelijk de waterlei-
ding nog niet aangesloten en tja, zonder 
water ging het natuurlijk niet.  
In mijn woonkamer stonden 2 lange tafels 
waar hard aan gewerkt is.  
Onder het genot van een kopje koffie of 
kruidenthee met heerlijke kokoschocola-
deballetjes, hebben we weer een stuk(je) 
oude kennis overgedragen gekregen van 
Anneke.  
Ze vindt het belangrijk en leuk om zelf op 
een gezonde manier met eten aan de slag 
gaan en niet meer te vertrouwen op de 
voedingsindustrie.  
Daarnaast geeft een bijeenkomst met ge-
lijkgestemden qua interesses iets extra’s 
aan de gezelligheid. We sloten de middag 
af met een heerlijk kopje aardperensoep 
van aardperen, knolselderij, uien, knof-
look, tuinkruiden, Keltisch zeezout en wat 
geitenmelk (aardperen van de hoge plant 
met de gele bloemen van onze eerste bij-
eenkomst). Ik had het idee, dat iedereen 
het erg naar haar zin had en blij was met 
de vrolijke weckpotten die mee naar huis 
gingen. Ik kijk al uit naar de volgende bij-
eenkomsten.  

Deze zijn wel in 
Delft op mijn 
Volkstuinen-com-
plex Vijvertui-
nen.  
Noteer ze in je 
agenda (opgeven 
kan ook al): 
 
19 april  Rondje eetbare planten op de 
tuin, plus een natuurlijke zonnebrand-
crème en tandpasta (of scrubcrème) ma-
ken. 
24 mei Wildplukken in het park en ‘wilde’ 
soep maken 
5 juli Communiceren met planten en bo-
men 
29 augustus Wild plukken en ‘Wilde’ sa-
lade maken 
20 september onder voorbehoud: Touw 
maken o.l.v. Georgette 
25 oktober onder voorbehoud Wecken 
o.l.v. ? 
 
Marion Vreugdenhil 
 
Foto’s van: Anneke, Anna en Marion  
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Tot en met 12 maart in de 
aanbieding… 
Deel 1 is direct leverbaar en deel 2 
komt er over een paar weken achter-
aan. 
 

Wie interesse heeft in eetbare planten in 
zijn of haar nabije omgeving moet niet al-
leen kijken naar de zogenaamde ‘wilde’ 
soorten maar zal er ook versteld van staan 
wat in de tuin te scoren valt. 
Sterker nog daar kun je op anticiperen als 
je een eetbare tuin wilt creëren.  
We gaan dan uiteraard wel uit van biolo-
gische planten en/of zaden, maar wanneer 
jij bepaalde planten al jaren in je tuin 
hebt staan dan keuren we deze ook niet 
af. 
Het is wel zaak niet ‘morgen’ naar een wil-
lekeurig tuincentrum te gaan en van alles 
te kopen wat eetbaar is want je weet niet 
wat men heeft uitgespookt tijdens het 
kweken van de planten. 
 
Door je kennis te vergroten ten aanzien 
van eetbare planten kun je opeens heel 
veel meer, je kunt een salade een vrolijke 
noot meegeven want hoe leuk is het om 
een bloem van een afrikaantje uit elkaar 
te plukken en de oranje of gele bloem-
blaadjes over de maaltijd te strooien? 
Bovendien smaakt het afrikaantje iets pit-
tig en de bloemblaadjes en kleine malse 
groene blaadjes kun je fantastisch in zo-
merse gerechten gebruiken. 
 
Eenjarigen, vaste planten, heesters, strui-
ken, bomen, van alles is opeens te gebrui-
ken voor wie dit voor het eerst gaat bekij-
ken. 
 
Deel 1, de letter A tot en met K bevat 
123 planten. 
Deel 2, de letter L tot en met Z ongeveer 
110 stuks. 
 
Wie nu deze beide delen aanschaft door 
een mailtje te zenden krijgt direct deel 1 
en over een paar weken deel 2. 
Via We Transfer krijg je de link aangereikt 
en daarna is het een kwestie van binnen-
halen en zelf een plekje geven op je pc of 
laptop en het liefst op een externe harde 
schijf of stick zodat je dit niet meer kwijt 
raakt. 
De tekst kun je uitdraaien, bij elke uitge-
werkte plant staat ook een foto en daar-
naast krijg je een zeer uitgebreide fotore-
portage van alle planten in de verschil-
lende fasen. 
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Uiteraard delen we alle recepten die we 
tot heden hebben bij de juiste planten 
en… 
Wie nu voor 12 maart deze serie aanschaft 
krijgt volgend voorjaar een gratis update 
van deel 1 en 2 omdat wij komende zomer 
blijven werken aan de planten die binnen 
ons vermogen liggen om culinair in te zet-
ten. 
 
Wie openstaat voor een eetbare tuin kan 
niet zonder dit soort kennis, zo simpel is 
het. 
Dat in combinatie met de eerder uitgege-
ven versie rond ‘wilde’ soorten en je kunt 
een volledig eetbare tuin aanleggen of in 
de loop der tijd laten ontstaan.  
 
Interesse? 
Alleen per mail te bestellen en aangeven 
dat je deel 1 en 2 wenst van de ‘Eetbare 
tuin’. 
Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

 
 

LENTE!!! Nieuwsbrief 
Project 7-blad maart  
Zoals je ongetwijfeld al hebt gezien is 
het witte landschap verdwenen, 
letterlijk als sneeuw voor de zon. We 
hebben al een aantal mooie dagen 
gehad waarbij de zon goed aan het 
schijnen was.  
 

De temperaturen gaan omhoog en dat 
brengt de lente naar ons toe.  
Overal komen groene delen van 
kiemplantjes omhoog. de planten komen 
weer tot leven!  

 
Gelukkig kunnen wij daar ook van 
meegenieten. De kiemplanten van de 
daslook, kraailook, vogelmuur, kleefkruid 
en fluitenkruid. Al deze planten zitten vol 
voedzame stoffen die de kiemplanten 
nodig hebben om te groeien. Daarom zijn 
deze jonge scheuten het voedzaamst als 
ze nog niet volgroeid zijn.  
Er zit onder andere veel vitamine C in, zo 
zijn speenkruidblaadjes kleine vitamine C 
bommetjes! 
Naast eetbare planten kom je ook in de 
lente nog eetbare paddenstoelen tegen, 
zoals de judasoor.  

 
 

Deze paddenstoel groeit meestal op de 
vlier. Dat is een struik die je later in het 
jaar kunt gebruiken voor zowel de bloesem 
als de bessen. Je kan de judasoor 
herkennen aan de donkere bruine kleur en 
de contouren van een echt oor.  

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Het voelt zelfs als een oor aan oftewel 
naar kraakbeen.  
De judasoor heeft geen smaak maar kan 
meegekookt worden met bijvoorbeeld rijst 
of pasta.  
 

 
 

Zelf heb ik deze week vogelmuur gevonden 
en een aantal grote judasoren geplukt.  
Deze natuurproducten kun je erbij doen of 
later toevoegen aan je pasta- of 
rijstgerecht.  
 
Het resultaat is altijd smaakvoller met 
producten die recht uit de natuur komen! 
 
Jochem Hagoort 
Wildplukgids Project 7-blad 
 

 
 

Project 7-blad  
Wildplukwandelingen 

Maak kennis met… 
Onze wildplukgidsen Jochem Hagoort 
en Ingeborg Nienhuis. 
 
Hier 'onze' wildplukgids Jochem Hagoort in 
actie bij studiegroep Alkmaar... 
 
Jochem, zondag 5 maart jl. 
aanwezig bij studiegroep 
Alkmaar, vertelde 'van alles 
en nog wat' over dat wat we 
zagen, wat voor onze voeten 
groeide.  
Met veel enthousiasme weet 
Jochem zijn passie over te 
brengen op de aanwezigen. 
We danken Jochem voor zijn 
aanstekelijke enthousiasme!

 Je mag weer in Alkmaar ko-
men :) 
En... maak ook kennis met 
'onze' andere wildplukgids 
Ingeborg Nienhuis... 
 Ingeborg organiseert met 
veel liefde en passie voor de 
natuur en alles wat daarbij 
hoort, ook wandelingen via 

'Project7-blad' te Bergeijk.  
 
De eerste wandeling dit sei-
zoen is volgeboekt op 8 april 
maar de 15e april is daar 
meteen bijgekomen als mo-

gelijkheid.  
Kijk bij wandelingen op onze 
site: 
www.project7-blad.nl.  
 
Wil je ook een keer met Jo-
chem en/of Ingeborg 'aan de 
wandel'? 
Dat kan want er komen weer 
datums op onze agenda en 
je kunt aan ons aangeven als 
je zelf een wandeling wilt 
organiseren voor een groter 
gezelschap bijvoorbeeld bij jezelf thuis als 
startpunt of ergens in je omgeving waar 

vandaan je wilt vertrekken.  

https://www.facebook.com/jochem.hagoort
https://www.facebook.com/anamcara.heelnatuurlijk
http://www.project7-blad.nl/
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Vraag om gegevens als je daar interesse in 

hebt.  

Anneke@project7-blad.nl    
We helpen je graag want het is van groot 
belang dat iedereen gaat begrijpen dat 
vele 'wilde' groenten, kruiden en eetbare 
bloemen gewoon in onze nabijheid 
groeien. 
Buiten dat het gezellige en waardevolle 
uurtjes zijn is het ook nog eens noodzake-
lijk, want er hoeft 'maar dit te gebeuren' 
en je bent afhankelijk van dat wat je aan 

kennis hebt.  
We zijn het zo gewend dat we naar de win-
kel kunnen vliegen, maar o wee...  
En... 35.000 jaar geleden wisten ze al lang 
waar wij nu over spreken, dus we zijn niet 
hip of trendy maar heel gewoon hopeloos 
'ouderwets'... :)  
We verpakken alles in de mogelijkheden 
van tegenwoordig, maar de kennis is al zo 

oud als het maar zijn kan.  
 
Foto's: Anneke Bleeker 
 

 
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58
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De opzet van een eco-
dorp in de Dordogne (2) 
Door Cynthia van Asten 
 
Kleng, kleng, kleng, kleng, kleng…. 
Het onharmonieuze, dof klinkende geluid 
van al tientallen jaren niet afgestelde 
kerklokken vertelt mij dat het vijf uur in 
de morgen is. Waar ben ik? Ik vind mezelf 
terug in ons oude campertje, op een par-
keerplaats in het Noord-Spaanse stadje Zu-
maia. Hier hadden we verwacht rustig te 
kunnen overnachten op onze reis naar Por-
tugal. Maar tot onze verrassing werden we 
onthaald met een spetterend carnavals-
feest, wat tot diep in de nacht zingende 
en lallende mensen langs onze camper af 
liet lopen. En dat, terwijl ik bij lig te ko-
men van een korte maar heftige griep, met 
een snotterend en kreunend klein meisje 
in mijn armen. Onze kitten rent vrolijk 
over me heen om me te begroeten.  
Voor haar is duidelijk de dag al begonnen. 
Ik denk nog even terug aan de afgelopen 
twee weken…. 
 

Een week voor de meeting komen we op 
het eco-chateau aan. Hier gaat een bijeen-
komst plaatsvinden met de eerste geïnte-
resseerden voor de bouw van een huis bij 
het nieuw op te zetten eco-dorp bij het 
kasteel. We hebben afgesproken om Ruth, 
de eigenaresse te helpen met de voorbe-
reidingen voor de meeting en veel voor te 
bespreken. We hebben net een week eer-
der te horen gekregen dat de bouw uitge-
steld zou worden, en komen rechtstreeks 

uit Nederland in plaats van uit ons huis in 
de Montange Noir.  
Dat huis is helemaal ingepakt, omdat we 
waren uitgenodigd in het chateau te ko-
men wonen, ter voorbereiding op de bouw 
van het eerste prototype huis in april. We 
hopen deze week duidelijk te krijgen wat 
de concrete plannen nu zijn en waar we 
ons op kunnen richten.  
 
De bouwvergunning, waardoor alle vertra-
ging is ontstaan, blijkt ook op een andere 
manier ingediend te kunnen worden. In 
plaats van elk plot apart te verhuren, kan 
Ruth ook de bouwgrond als geheel verhu-
ren aan een groep bouwers en dat onder-
ling per huurder met Ruth een contract 
aangegaan wordt. Dat zou de bouwvergun-
ning aanzienlijk minder gecompliceerd 
maken en het proces met twee maanden 
kunnen verkorten.  

 
Dan zouden we toch nog in juni kunnen 
bouwen en dat lijkt allemaal nog prima in 
te passen in ons leven. We zouden dan 
vanaf april op de camping in de buurt kun-
nen gaan wonen en Ruth helpen met alle 
mails en bezichtigingen die haar erg veel 
tijd kosten. 
De meeting wordt bezocht door 8 volwas-
senen en vier kinderen, goed voor de eer-
ste vijf plots. Op donderdag druppelden de 
eerste deelnemers al binnen, hebben wij 
alle boodschappen gedaan en kamers 
klaargemaakt en is er tijd om kennis te 
maken. Op zaterdag beginnen de officiële 
bijeenkomsten.  
Ruth schetst met een PowerPoint presen-
tatie de ruwe lijnen van het eco-dorp. Wat 
ik erg interessant vind, is de uitleg van het 
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verschil tussen co-housing en eco-dorp. Bij 
co-housing wonen mensen bij elkaar in een 
eigen huis en hebben hun eigen inkomsten 
en bezigheden. Op bepaalde gebieden 
hebben ze gemeenschappelijke raakvlak-
ken en verantwoordelijkheden, maar in de 
kern zijn ze zelfstandig. Een eco-dorp is 
meer een gemeenschap, waarin over alles 
gezamenlijke beslissingen worden geno-
men en waar iedereen bij alles betrokken 
is. Je hebt wel een eigen huis, maar leeft 
vooral samen met de anderen en haalt ook 
het merendeel van je inkomsten uit de ge-
meenschap. Ruth ziet voor de eerste fase 
van het project co-housing als geschikt, 
waarna het na twee jaar overgaat in een 
eco-village. 
 
Wat betekent dat in de praktijk? 
De mensen die hier willen wonen, moeten 
zelf zorgen voor voldoende kapitaal en in-
komen om hun eigen woning te bouwen of 
te laten bouwen. Dan is er een periode van 
twee jaar, waarin het eco-dorp wordt 
voorbereid. Alle protocollen worden uitge-
werkt, de permacultuur opgezet en de ver-
bouwingen van schuur tot gemeenschaps-
ruimte zijn klaar. Dan wordt gezamenlijk 
besloten of het van beide kanten goed 
voelt om door te gaan en krijg je eventu-
eel de kans de grond te kopen.  
 

Op zich een heel duidelijk, transparant en 
aansprekend verhaal.  
Alle deelnemers konden zich hier goed in 
vinden. We kregen uitleg over de bouw-
aanvraagprocedure en Peter Blok, de ar-
chitect gaf ook een presentatie. De rest 
van de meeting ging over de financiën. 

Welke voorwaarden liggen ten grondslag 
aan de waarde toekenning van de grond. 
Met andere woorden: hoe zijn de kosten 
opgebouwd?  

 
Om de waarde van grond te bepalen kun je 
twee dingen doen. Je kunt naar een make-
laar o.i.d. gaan en de waarde laten bepa-
len aan de hand van allerlei omstandighe-
den. Maar je kunt ook kijken naar de 
waarde die de grond moet opbrengen om 
het project rendabel te maken. Daarmee 
heb je echter wel de marktwaarde losge-
laten en dat kan consequenties hebben 
voor toekomstige verkoopmogelijkheden. 
Vandaar dat in dit onderwerp de meeste 
tijd ging zitten. 
Om globaal de achtergrond te schetsen 
van dit project gaan we uit van een be-
paalde investering in het chateau en bij-
gebouwen. Die investering heeft een be-
paalde waarde, die niet met de markt-
waarde hoeft samen te vallen. Kijk maar 
naar de huizenprijzen om je heen. In de 
grote steden is de marktwaarde hoger dan 
de gemiddelde investering, maar in de bui-
tengebieden is de marktwaarde nog altijd 
lager. Wij hebben bijvoorbeeld al zes jaar 
ons huis te koop staan in een prachtig na-
tuurlijk gebied aan de rand van een pitto-
resk stadje, maar de marktwaarde heeft 
nog steeds niet ons investeringsniveau be-
reikt.  
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Mede door deze ervaring kunnen wij het 
uitgangspunt van Ruth heel goed begrij-
pen.  
Zij heeft dus haar investering gedeeld door 
het aantal plots dat ze verwacht te verko-
pen. Veertien in totaal.  
Als na twee jaar al deze plots hun grond 
hebben gekocht, heeft zij voldoende kapi-
taal om haar hypotheken af te lossen en 
het chateau onder te brengen in een trust. 
Deze wordt de eigenaar van het chateau 
en alle activiteiten.  
De bewoners zullen de trust gaan leiden en 
zullen door hun zakelijke activiteiten hun 
inkomen uit het chateau kunnen halen.  
 
Duidelijk verhaal toch? 
Of zijn er toch nog twijfels? Ja, die zijn er. 
Want wat gebeurt er met je investering als 
je na een aantal jaar wilt vertrekken? In 
de periode dat je de grond huurt, ben je 
alleen je huur kwijt, maar zit je wel met 
je huis. Maar als je de grond al gekocht 
hebt, wat is dan de marktwaarde ervan? 
Ruth verwacht een wachtlijst met nieuwe 
kandidaten te hebben, maar wat nu als dat 
tegenvalt? 
Door al dat praten over kosten, blijken er 
ook steeds meer kosten bij te komen. De 
initiële kosten, die je op basis van borg 
moet betalen, voor de aanleg van de plots, 
de weg, de waterafvoer en de gemeen-
schapsruimte, bleken gebaseerd te zijn op 
schattingen en komen waarschijnlijk aan-
zienlijk hoger te liggen. 
En dan de kosten van de trust. Want wie 
betaalt uiteindelijk al het nodige onder-
houd aan de daken, het verwarmingssys-
teem, het vervangen van de kozijnen en de 
inboedel?  
Al met al ontstond er een iets ander ver-
haal dan in de nieuwsbrief van Ruth ge-
schetst was. ‘Een betaalbare woning neer-
zetten zonder bijkomende kosten’, is nu 
een hele rekensom geworden en hoogst-
waarschijnlijk veel te kostbaar voor ons 
om mee door te gaan. 
De komende maanden zal Ruth alles nog 
eens goed gaan uitwerken en kunnen we 
een concreet voorstel verwachten.  
Ik zal jullie daarvan op de hoogte houden, 
maar wij zien onszelf wel genoodzaakt om 
verder te kijken.  
 

 
We zijn heel gecharmeerd van de huizen 
die Peter Blok ontwerpt en hebben nu het 
voornemen om zelf naar een lapje grond 
te zoeken in de Dordogne en daar zelf een 
huis van strobalen en leem op te zetten.  
Hopelijk nog steeds met andere mensen 
samen en dan onder de noemer van co-
housing in plaats van een eco-dorp. Maar 
daarover meer de volgende keer.  
Nu eerst een maandje rondtrekken in Por-
tugal, dan werken in Nederland en weer 
terug naar……. Ja wat eigenlijk? Naar een 
ingepakt huis of naar de volgende fase van 
ons avontuur? 
 
Wordt vervolgd. 
 
Voor deelname aan het eco-chateau pro-
ject kun je nog steeds rechtstreeks con-
tact opnemen met Ruth Phillips (in het En-
gels of Frans):  
ruth@eco-chateau.com 
 +33 (0)977 217 606 (France)  
+44 (0)20 3287 9212 (UK)  
 
http://www.eco-chateau.com/eco-
house.htm   
 
http://gen.ecovillage.org/en/eco-
chateau-de-cautine  
 
Je mag mij natuurlijk ook rechtstreeks be-
naderen op:  
 
cynthia@essentialtogether.nl  

mailto:ruth@eco-chateau.com
http://www.eco-chateau.com/ecohouse.htm
http://www.eco-chateau.com/ecohouse.htm
http://gen.ecovillage.org/en/eco-chateau-de-cautine
http://gen.ecovillage.org/en/eco-chateau-de-cautine
mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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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 organise-
ren langs ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen en het saamhorig-
heidsgevoel dat velen ervaren tijdens 
de middagen met de studiegroepen. 
 
Wanneer we iets praktisch uitvoeren tij-
dens deze middagen dan ontstaan onder-
ling de leukste gesprekken, er worden we-
tenswaardigheden uitgewisseld, tips gege-
ven 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 el-
kaar te maken en daarna op pad te gaan. 
Dit hebben we al beleefd op 15 februari, 
met een paar personen hebben we toen 
een heerlijke middag beleefd. 
 

 
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 ie-
mand 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 ge-
zamenlijke passie mee te delen. 
Dit ontstond ook de eerste keer, we ver-
telden spontaan het één en ander aan el-
kaar, we luisterden en zomaar kon er een 
vraag komen als… hoe herken je nu den-
nenbomen? 
Want al die naalden en verschillende soor-
ten, dat is lastig. 
Mijn antwoord was dan ook: dennenbo-
men, is met de letter ‘d’, de d staat voor 
duo. 
De s van spar staat voor solo en de l van 
lariks voor legio. De lariks heeft ook een 
bundeltje naalden, dus legio. 
Het volgende moment verliep het gesprek 
weer verder over eigen hobby’s, woonsitu-
atie of wat er maar aan de orde kwam. 
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Wie vaker mee wil is welkom, wie eenma-
lig mee wil is net zo welkom, wie op deze 
manier wil ‘snuffelen’ aan wat we alle-
maal doen met ‘Project7-blad’ is ook wel-
kom. 

 
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 be-
ginnen 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 on-
dertussen ook te genieten van de mooie 
omgeving. 

 

We gaan in het bos naar een paar schitte-
rende plaatsen met hele oude beukenbo-
men, is het heel mooi weer zullen we ook 
de kruidenweide zeker bezoeken, lopen 
we wel of niet door naar het IJsselmeer 
bepalen we ook met elkaar dus samen vul-
len 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 bie-
den heeft. 
 
We zien het wel hoe het loopt, hoe het let-
terlijk loopt. 
Het doel is om iedereen een paar sfeer-
volle en waardevolle uurtjes te bezorgen 
met ook een mooie beleving van de natuur 
waarin we ons dan bevinden. 
 
De tweede wandeling is op 29 maart a.s. 
om 14.00 uur in Rijs (Gaasterland) en we 
willen niet veel aanmeldingen want… 
kleine groepen brengen grote dingen 
voort! 
 
En dan is er echt aandacht voor elkaar! 
 
Anneke 
www.project7-blad.nl  
 

 
 

 

http://www.project7-blad.nl/
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De wilg 
Wilgen zijn bijzonder makkelijk te 
kweken. U steekt maar een tak diep in 
de grond en er groeit een wilgenstruik 
uit of, met snoeien, een wilgenboom. 
De knotwilg ontstaat als de hele kop 
van de boom tegelijk wordt uitge-
zaagd. 
 

 
In het voorjaar worden de bloemknoppen 
van de wilg ais katjes graag in boeketten 
gebruikt. 

 
De katjes zijn, als ze bloeien, erg in trek 
bij de bijen die-in het vroege voorjaar veel 
behoefte hebben aan goede drachtplan-
ten. 
Vrouwelijke wilgenkatjes zijn groen, man-
nelijke katjes geel. 
De kleur van de wilgenstam wordt in het 
voorjaar, als de sapstroom weer op gang 
komt, mooi chocoladebruin en glimmend. 
Wie oplettend naar de wilgen kijkt, kan 
dus aan de kleur van de boom zien wat de 
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weersverwachting van de bomen is. Komt 
er nog strenge vorst dan blijven de takken 
grauw. 
Napoleon bracht de zogenaamde 'treur-
wilg' naar Europa.  
Hij zag ze tijdens zijn verbanning op St. 
Helena en waardeerde de vorm bijzonder. 
Ook de treurwilg schiet gemakkelijk wor-
tel, zodat ze al snel in Europa vermenig-
vuldigd waren.  
Treurwilgen worden vaak aangeplant op 
begraafplaatsen, maar je ziet ze ook veel 
in parken bij vijvers. Het schijnt dat de 
sierlijke treurwilg, wanneer hij bij het wa-
ter is aangeplant, door de aantrekkings-
kracht van het water zijn takken nog ver-
der naar beneden buigt. 
 
Vroeger was wilgenhout voor allerhande 
doeleinden nodig. In stallen en voor afras-
teringen, als zinkstukken bij waterkerin-
gen, voor klompen, manden en gereed-
schap. 

 
Het algemeen gebruik van wilgen vermin-
derde sterk en daardoor werd het hout 
weinig of niets meer waard. Het gevolg 
daarvan was dat de wilgen niet meer on-
derhouden werden. Duizenden bomen 
werden aangetast door de watermerk-
ziekte en spleten door gebrek aan onder-
houd en door ouderdom.  
Ze werden niet meer door nieuwe wilgen 
vervangen. 
Door ruilverkavelingswerkzaamheden wer-
den heel veel wilgen - ook waar het niet 
nodig was - opgeruimd.  
Als de wilgen weg zijn, verdwijnen ook 
veel diersoorten die in en bij de wilgen wo-
nen of er anderszins van afhankelijk zijn. 
Dat is een grote verarming van de natuur. 
 
Uit wilgen werden altijd goede medicijnen 
gemaakt. Salicylzuur bijvoorbeeld komt 
voor in de wilgenbast.  
Dit zuur wordt gebruikt in goede aspirine. 
Salicylzuur werkt ook ontsmettend. 
Aftreksels van wilgentakjes kan men drin-
ken tegen reuma en jicht. 

Een goed haargroeimiddel maakt u van een 
handvol wilgenblad of fijne wilgentakjes, 
drie kruidnagels en een kopje zonne-
bloemolie. Doe deze ingrediënten in een 
pannetje dat u in een grotere pan met wa-
ter (au bain marie) een uur laat trekken op 
een laag pitje. Elke avond de hoofdhuid 
masseren met iets van deze kruidenolie. 

 
Konijnen lusten graag wilgenhout.  
Een oude ongeverfde klomp in het konij-
nenhok is heel goed voor deze dieren. Door 
het knagen worden de tanden van het ko-
nijn niet te lang.  
Wat wilgentakken als knaaghout is goed 
tegen trommelzucht of waterbuik.  
Ook voor jonge geiten en schapen is het 
gezond om af en toe wat wilgenhout te 
eten. 
Een knotwilg blijft in een goede conditie 
als u de pruik om de vier jaar verwijdert. 
De boom wordt steeds dikker en de kop 
wordt steeds knoestiger.  
In de gaten en holten nestelen verschil-
lende vogelsoorten en er groeien soms an-
dere planten in de ruige kop.  
 
Houd de knotwilg in ere als onderdeel van 
een gezond milieu. 
 
 

Uit: 

Allerhande dingen over de natuur 
Wat groen is en het weer, 
dieren en zo meer… 
 
Klazien uit Zalk 
(K. Rotstein-van den Brink) 
 
ISBN: 9024251028 
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16 maart 2017:  
WANDELING  
met JAN PIETER BALK 

 
 

Jan Pieter Balk (foto) deelt graag zijn 
passie en die gelegenheid krijgt hij op 16 
maart in Rijs (Gaasterland). 
 

 
Iedereen is welkom, graag even aanmel-
den bij Anneke:  
Anneke@project7-blad.nl  
 

 

 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Activiteiten van de Project 7-blad Studiegroepen 
 

Wanneer? Hoe laat? Waar? Wat? 

    

Woensdagmiddag  
8 maart 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

EXMORRA (Frl.) • Permacultuur toepassen in kleine 
tuinen 

• Plant van de middag 

Vrijdagmiddag 
10 maart 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

LANDGRAAF (L.) • Wat is in de vrije natuur al weer 
waarneembaar? 

• Fermenteren – o.a. kefir 

Zaterdagmiddag  
11 maart 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

MONTFORT (L.) • Wat komt er weer boven de 
grond? 

Zaterdagmiddag  
11 maart 2017 

Welkom: 12.15 u. 
Aanvang: 13.00 u. 

SCHOTEN (BELGIË) • Enkele deelnemers van de studie-
groepen zijn welkom om te helpen 
met het presenteren van hapjes in 
de pauzes tijdens de GVL-middag. 

Donderdagmiddag 
16 maart 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

RIJS (Frl.) • We gaan de kruidenwei en het bos 
in met Jan Pieter Balk 

Donderdagmiddag 
23 maart 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

WINSUM (Gr.) • Bouillonpasta maken 

• Kruidenzout maken 

• Plant van de middag 

Zaterdagmiddag  
1 april 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

WEST-KNOLLENDAM • CBD-olie maken 

Zondagmiddag 
2 april 2017 

Welkom: 13.30 u. 
Aanvang: 14.00 u. 

ALKMAAR • Plant van de middag 

• Wandeling langs eetbare wilde 
planten + plukken + gebruiken 

• Kokkerellen 

• Zelf kaas maken 

Woensdagochtend  
12 april 2017 

Welkom: 10.30 u. 
Aanvang 11.00 u. 

WARNS • Wandelende Studiegroep: 
Roode Klif, Laaxum 

Woensdagmiddag 
19 april 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

DELFT/DEN HOORN • Zelf lichaamsverzorgingsmiddelen 
maken 

Zondagmiddag 
23 april 2017 

Welkom: 13.00 u. 
Aanvang: 13.30 u. 

ARCEN (L.) • Wandeling langs eetbare wilde 
planten + plukken + gebruiken 

• Kokkerellen 

• Info over voedselbossen 

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 ver-
meld uiteraard! 

 
  

http://www.project7-blad.nl/page3.html
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Colofon: 
 

 

Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
  
 

Medewerking van: 
Bijdragen van:  Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Marion Vreugdenhil / Jochem Hagoort / Cynthia van Asten / 
Frank Bleeker   
 
 

Foto’s: 
Anneke Bleeker / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Anna en Marion / Jochem Hagoort / Cynthia van Asten

 
 

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 
 

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Marja.studiegroepen@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

