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Alle reden om een kort 
voorwoord te schrijven, 
want… 
Tjonge, wat een bijdragen en andere infor-
matie in deze nieuwsbrief van ‘Project7-
blad’ in de maand april. 
Mijn tip is: bewaar deze nieuwsbrief in 
een apart mapje en lees af en toe wat 
want zonde om snel te kijken en te beden-
ken dat je geen tijd hebt. 
 
Wij zijn zo blij met de mooie bijdragen van 
onze vaste medewerkers, Kitty, Ingeborg, Cyn-
thia en Jochem. Vanaf nu is er ook een vaste 
bijdrage van Gien van den Heuvel. 
Maar ook met het voorstelrondje van nieuwe 
‘wildplukgidsen’ en de ‘natuurgids’, andere 
mooie bijdragen, er hebben zoveel personen 
meegewerkt aan deze editie, eigenlijk zijn we 
hier heel trots op. 
 
De studiegroepen groeien qua aantallen.  
Per 1 juni komt er een groep in Kapel Ave-
zaath, Clementine gaat als gastvrouw om de 
zes weken een donderdagmiddag de gelegen-
heid geven om bij haar thuis te komen. 
In Friesland draaien nu twee ‘Wandelende stu-
diegroepen’; recent is de tweede gestart.  
In deze nieuwsbrief aandacht aan deze eerste 
zaterdag. 
In Noord-Holland start komende dinsdag een 
groep, de eerste keer komen zij in Bergen bij 
elkaar. 
Per half juli gaat in Brabant een groep van 
start. Wat ‘Wandelende studiegroepen’ inhou-
den kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen. 
 

Wel wil ik even extra de aandacht 
vestigen op zondagmiddag 30 april… 
Spontaan bedacht ik enige maanden geleden 
een wandeling te organiseren om de actie-
groep te ondersteunen in Groet en Schoorl voor 
het behoud van het bos. 
Staats Bos Beheer heeft het plan om 192 hec-
tare om te kappen en deze gebieden weer in 
oude staat terug te brengen, we spreken dan 
over taferelen voor 1900. 
De dorpen Schoorl en Groet waren toen arme 
duindorpen omdat zij last hadden van de rei-
zende duinen, oftewel: het zand had de bewo-
ners in zijn greep. 
 
Van oorsprong kom ik uit Aagtdorp, indertijd 
gemeente Schoorl.  

Al jaren valt dit buurtschap onder de gemeente 
Bergen, zoals een flink aantal dorpen rond Ber-
gen. 
Dit gebied kennen wij dus goed en toen ik van 
deze plannen las en lid was geworden van de 
Facebookpagina opgezet vanuit de actiegroep 
verzon ik het idee een informerende wandeling 
te organiseren en het volgende moment had ik 
het al gemeld op die bewuste pagina. 
Het resultaat is nu een geweldige middag in 
het vooruitzicht met nu al bijna 100 deelne-
mers die zich graag willen laten informeren al 
wandelend, slenterend en stilstaand door een 
prachtig stuk met dennen en andere mooie be-
groeiing. 
We zijn met zes dames waarover ik de deelne-
mers ga verdelen en er mogen nog meer aan-
meldingen binnenkomen. 
In het kerkje van Groet zal een expositie zijn, 
er zijn nog wat dingen in de pen en het doel is: 
niet demonstreren maar informeren. 
De gastvrouw van studiegroep Montfort (L.) 
komt ons zelfs helpen, Marijke zal ook een 
groep begeleiden, dus hoe leuk was dit idee? 

😊 
Ben geen opschepper van huis uit, maar ik zeg 

nu… GEWELDIG 😉 
Helemaal trots en ook trots op Aard Mors in 
Groet, samen zetten we dit met een aantal 
personen neer. 
Aanmelden is verplicht zodat wij het zicht hou-
den op de hoeveelheid personen, een ieder 
kunnen onderverdelen en samen maken we er 
een mooie middag van. 
We starten om 14.00 uur, verzamelen vanaf 
een half uur eerder en wie zich opgeeft krijgt 
alle informatie. 
We hebben besloten geen honden toe te laten 
om te voorkomen dat dit afleidend werkt, sto-
rend kan zijn en we blijven consequent op de 
paden. 
We gaan ook niet ‘wildplukken’, maar dat doen 
we tijdens andere wandelingen ook niet. 
De aandacht verslapt en de gewassen zijn na 
afloop van de wandeling ook slap. 
 
We willen door te informeren een punt maken, 
bewustwording vergroten ten aanzien van wat 
om ons heen groeit en bovenal samen een su-
permooie middag beleven. 
Onderaan dit voorwoord de link naar de Face-
book-pagina; wie Facebook heeft: voel je vrij 
vrienden te worden met het bos in Schoorl en 
Groet. 
 
Tot zover, veel leesplezier met alle bijdragen, 
welkom bij één van onze groepen of… vraag in-
formatie op bij mij hoe je ook bij jou in de om-
geving een groep kunt laten ontstaan. 
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Tot volgende maand, dan is de middag in Groet 
weer voorbij, dus mocht je maar half zin heb-

ben, meld je dan heel aan! 😊 
 
Anneke 
Gaasterland, 17 april 2017 
 
Aanmelden voor 30 april:  
Anneke@project7-blad.nl  
 
 
Facebook-pagina Schoorlsebosmoetblijven-
Groet:  
https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100014335534088&fref=ts  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014335534088&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014335534088&fref=ts
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Sla met o.a. gezonde  
kiemen: puur natuur... 
Kiemen van beukennootjes, springbalse-
mien, blaadjes van zevenblad en bonte 
dovenetel, kropje biologische sla als ver-
voermiddel voor deze gezonde heerlijkhe-
den en je hebt weer een gemengde salade.  
En... supergezond. 

 
De sla als vervoermiddel? 
Sla, ook al koop je deze biologisch dan nog 
heeft de groente niet meer de volledige ener-
giewaarde zoals in vroegere tijden. 
Maar aangevuld met ‘wilde’ groenten, kruiden 
en wellicht eetbare bloemen heb je een ge-
zonde maaltijd. De sla zorgt voor volume, voor 
een leuke aanblik en alles met elkaar kun je 
hier goed mee scoren. 

 
Kiemen bevatten zoveel power, zij hebben de 
kracht in zich om groot en sterk te worden en 
die energie is enorm. 
 
Een kiem van een beukennootje, stel je voor, 
deze kiem wil een boom worden. 
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Welke kracht is daar voor nodig? Wat een ener-
gie!  

 
Alle kiemen hebben deze expansie in zich.  
Datzelfde geldt dus ook voor de kiemen van de 
springbalsemien in deze salade, deze planten 
kunnen onwijs groot worden dus hetzelfde ver-
haal qua energie. 

 
In de mand:  
Linksboven: kiemen van de springbalsemien, 
rechtsboven: kiemen van de beukennootjes, 
linksonder: toppen van de bonte dovenetel, 
rechtsonder: jong zevenblad. 

 
 
De sla als volgt ‘opbouwen’… 
Zevenblad en bonte dovenetel fijn gesneden 
(paar blaadjes van elk soort ter decoratie ach-
tergehouden) en door de ook fijn gesneden sla 
gemengd. 
 

De intact gelaten zevenblad en bonte dovene-
tel met de kiemen van de beukennootjes en 
springbalsemien als laatste over de sla gegar-
neerd. 
 
Het was heerlijk :)  

 
 

 

 
De kiemen van de beukennootjes smaken een 
beetje nootachtig, enigszins amandelachtig, 
daar doet het aan denken. 
 
Anneke 
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Een frisse wind uit een 
andere hoek 
 
Hoi, lieve mensen… 
 
Toen ik met alle winden meewaaide ging het 
me voor de wind, maar met de lezingen van de 
Gezond Verstand Avonden en later de Gezond 
Verstand Lezingen waaide er een frisse wind 
uit een andere hoek.  
En ik besefte dat alleen dode visjes altijd met 
de stroom mee gaan. 
Leerde dat je stevig geworteld toch kan zwe-
ven en probeer nu om vaste grond onder mijn 
voeten te vinden om te kunnen groeien. 
 
Ik ben heel voorzichtig en onopvallend in de 
luwte gaan staan en laat de wereld voorbij ra-
zen.  
Maar nu vroeg Anneke mij om een stukje te 

schrijven om ande-
ren te inspireren, 
en daarmee komt 
mijn kop langzaam 
boven het maaiveld 
uit. 
 
Ik beheer een 
stukje land waar 
mijn opa net na de 
tweede wereld oor-
log fruitbomen op 
plantte en waar er 
nog enkele van over 
zijn. 
 
Mijn belangrijkste 
verandering was 
dat ik ging ver-
schralen, dus 
maaien en afvoe-
ren, waarmee ik 
ook grove energie 
afvoerde en er 
meer rust ontstond, 
de planten groeien 
meer op hun gemak 
en er kwam ruimte 
voor fijnstoffelijke 
energieën. 
 
Door rommelige 
hoekjes of soort al-

taartjes te maken van wat takjes of steentjes 
probeer ik voor meer elementaren een thuis, 
een plaats waar zij kunnen incarneren te 
scheppen.  

Ik liet een vijver graven, ging kippen en bijen 
houden, pootte van alles wat ik maar gratis 
kreeg en geloof me dat soort planten groeit ge-
weldig. 
Maar ik kreeg te ho-
ren dat ik goed land 
verpestte.  
Gelukkig kon ik dat 
snel herstellen door 
alles dood te spuiten, 
goed te frezen en 
flink met drijfmest te 
bemesten, was het 
advies.  
 
Maar er kwamen ook 
mensen die vroegen 
of ik soms de boeken 
van Anastasia had ge-
lezen. 
Dus ik kocht deel één, 
maar een paar weken 
later had ik alle delen 
gelezen. 
Ik heb een datsja!  
En ik begrijp waarom 
mensen tegen mij 
zeiden: “Dat is niks,” 
want ik ben een ‘dat-
snik’. 
‘s-Avonds sta ik nu 
soms lemniscaten te 
draaien als mijn tuin 
onrustig is en ik word 
daar rustig van en er-
vaar de omgeving dan 
ook zo. 
Ik heb ook gepro-
beerd om wortelza-
den te weken onder 
mijn tong maar slikte 
ze door dus spuug nu 
maar met de beste 
bedoelingen op het 
zaad in het zaaibed.  
 
Ik kreeg de kans om 
grond van de buur-
man te kopen, wat al-
tijd al een moestuin 
was. 
Al jaren zag ik daar 
het voorbeeld hoe het hoort. Maar ik wilde een 
ander resultaat. 
Dus deed ik alles “precies” andersom als mijn 
voorganger, niet dat ik bomen ging poten met 
de wortels in de lucht natuurlijk. 
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Maar ik hou wel rekening met de zaaikalender 
van Maria Thun1. 
En niet meer spitten, geen rijtjes van het-
zelfde. Alleen onkruid wieden wat de groente 
hindert. 
Die gewiede planten gooide ik ertussen, ge-
woon uit gemakzucht en omdat ik negens zag 
dat de aarde graag kaal is. Ik breng veel plan-
tenresten aan van planten die hun processen 
voltooid hebben en in de herfst ook veel bla-
deren. Bij een cursus moestuinieren van Velt 
leerde ik dat dit mulchen heet, met groene en 
bruine materialen. Ik was zowaar goed bezig. 
Het onkruidprobleem was trouwens wel heel 
gemakkelijk opgelost. Ik noemde de planten 
bij hun naam, accepteerde hun eigenschappen 
en probeer hun nut te ontdekken. 
Met de cursus Humisme van Marc Siepman2 
leerde ik dat je dat indicatorplanten noemt. 
Dat ik mijn planten niet hoeft te verzorgen 
maar wel het bodemleven moet voeden. 
En dat klopt weer met de gedachte zoals enge-
len voor mensen zorgen, mensen voor de die-
ren moeten zorgen en die dieren zorgen dan 
voor de planten en de planten zorgen voor de 
aarde. 
 
‘s-Avonds zat ik met het bord op schoot voor 
de tv te eten en wilde dat veranderen, waar-
door ik nu elke avond op mijn datsja eet. 
Ik at graag bonen, vooral die goedkope met 

veel e-nummers en ont-
dekte dat ik verslaafd was 
aan die nummers. 
Nu teel ik zelf mijn bonen 
die ik droog voor de winter. 
Deze moeten lang koken 
dus zet ik die al in een giet-
ijzer pannetje op het vuur 
en ga dan een eitje rapen 
en de rest van mijn eten 
zoeken in de tuin. Met de 
Eetbare Tuin van Anneke 
kan ik weer veel proberen. 
Ik vind de wortels van haag-
winde er lekker uitzien en 
kan haast niet wachten op 
deel twee om te lezen of ze 

eetbaar zijn. Anneke zegt graag dat ze helpt 
met de keuken te verbouwen, maar ze heeft 
mij het huis uitgejaagd ☺. 
 
Ik wens alle mensen een milde zon en een 
lichte regen. 
 
Liefs, 
 
Arie de Groot 

                                                           
1 http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Maria_Thun  

Eetbaar Bergeijk 

 
Logo-ontwerp: Marleen Scheer 

In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindho-
ven) zijn bewoners van de wijk “Beister-
velden” druk bezig hun wijk “eetbaar” te 
maken.  
Initiatiefneemster is Ingeborg Nienhuis 
(magnetiseur, kruidengeneeskundige, or-
ganisator van “wilde wandelingen”).  
Maandelijks verschijnt er een stukje in 
deze nieuwsbrief dat uiteenzet hoe het 
project tot stand kwam, om te informe-
ren, te enthousiasmeren, maar vooral om 
te inspireren. 
Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt het 
ook in jullie wijk!  
 

Deel 4 
Plukroute 
 
Van 20 tot met 24 maart is in onze wijk keihard 
gewerkt door een groep vrijwilligers, onder 
deskundige leiding van Martijn Ballemans van 
“Puur Permacultuur”, om de plukroute aan te 
leggen.  
 

 
 

2 https://marcsiepman.nl/cursus-humisme/  

http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Maria_Thun
https://marcsiepman.nl/cursus-humisme/
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Ook “buitenbuurtse” bewoners van Bergeijk 
hebben hun steentje bijgedragen.  

 
 

Zo heeft een bewoonster uit het naburige dorp 
Westerhoven plaats genomen in het toekom-
stige bestuur van Stichting Bergeijk om “de 
kunst af te kijken”, zoals ze dat zelf zegt.  
Westerhoven mag van haar namelijk ook best 
groener. En zo, hopen we, verspreidt deze 
groene vlek zich verder over de gemeente Ber-
geijk, of mooier nog, over Brabant, of over Ne-
derland. 
 

 
 

Het weer was prachtig en de sfeer ook.  
De saamhorigheid, de verbinding met andere 
buurtbewoners, de gezellige koffiemomenten, 
het “wildlunchen”, het droeg allemaal bij aan 
een fantastische week.  
 

 
 

Nog even geduld nu en we kunnen hier van de 
straat eten…. 

 
Martijn heeft een megaklus geklaard. Omdat 
de plukroute door de hele wijk loopt werd con-
stant op verschillende locaties verspreid ge-
werkt. Het is geweldig hoe hij het overzicht 
hield over zo’n groot project, waarin zoveel 
mensen aan het werk waren.  
 
Woensdag 22 maart kreeg de aanleg een fees-
telijk tintje omdat het landelijke boomfeest-
dag was en hebben kinderen van basisschool 
Beisterveld een deel van de bessenstruiken 
aangeplant en een bosspel gespeeld.  
 

 
 

Ze sloten de ochtend af met een heerlijk kopje 
soep, gemaakt op een houtvuurtje door buiten-
kok Zoë van “Puur Buitenkoken”. 
 

 
 

In deze 4 dagen is het gelukt om alles aan te 
planten. Appels, peren, mispels, kersen, fram-
bozen, bramen en verschillende soorten bes-
sen. Maar ook de grotere bomen zoals walnoot 
en kastanje vind je in de route terug.  
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Er zijn paaltjes geplaatst langs het hele traject 
zodat je de route kan volgen en er staan naam-
bordjes bij de beplanting.  

 
 

Er wordt gewerkt aan een website met een 
plattegrond die aangeeft wat er te plukken 
valt en er staan recepten beschreven zodat je 
weet hoe je je oogst kan verwerken.   
 

 
 

We kunnen straks letterlijk van de straat eten 
en de vruchten gaan plukken van al onze en-
thousiaste inspanningen. 
 

 
 

Wil jij ook wonen in eetbare buurt, dan raad ik 
je aan om contact op te nemen met Martijn 
Ballemans.  
Hij weet alle ins en outs wat betreft het op-
starten van zo’n project, maakt prachtige ont-
werpen en geeft alle begeleiding die nodig is.  
 
Je kunt hem bereiken via info@plukroute.nl  
 
Het hele plan is te zien via deze link: 
Plukroute Bergeijk 
 
Wordt vervolgd…. 
 
Ingeborg Nienhuis  
(www.heelnatuurlijk.nu) 

 

Even pronken met ander-
mans veren ... :) 

Een heerlijk recept... 
Hennie, één van de dames die al enkele ja-
ren super enthousiast is binnen de studie-
groepen vallend onder Project7-blad, pre-
senteerde woensdag 12 april heerlijke ap-
pels bij de koffie of thee.  
 
Met de 'wandelende studiegroep' verzamelden 
we bij Hennie thuis en begonnen de dag met 
koffie of thee. 
Daarna gingen we aan de 'wandel' lees slente-
ren en heel veel stilstaan om eetbare gewassen 
te bekijken en te bespreken met elkaar. 
 
Hennie verwende ons met een heerlijke halve 
appel, wat verrukkelijk smaakt bij koffie of 
thee. 
 

 
 

Halve appels (bio) gewassen met schil en zon-
der klokhuis in de oven op 160 graden laten ga-
ren. 
 
Kijk na een klein half uurtje of de appels niet 
te zacht worden. 
Je presenteert de appels met een smeersel, 
ook zelfgemaakt van bijvoorbeeld notenpasta 
aangevuld met appel of... Om Hennie haar 
woorden te gebruiken; 'Verzin het zelf'... Ka-
neel er overheen en smullen maar. 
 
Hennie verzamelt de appels van eigen bomen. 
Omdat de oogst te veel is om snel te verwerken 
wast ze de appels af, snijdt ze door de midden, 
klokhuis eruit en vriest ze in. 
 
Altijd voorraad in huis om een lekkernij op ta-
fel te toveren als er onverwachts bezoek komt. 
Wij kwamen niet onverwacht :)  
Maar werden verwend. 

 

mailto:info@plukroute.nl
https://prezi.com/sh4b0yal1cm9/ontwerp-voor-een-plukroute-in-bergeijk/
http://www.heelnatuurlijk.nu/
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In het bos staan bomen 
Naald- en loofbomen. 
De naaldbomen zijn in de meerder-
heid. 
 
Als ik vroeg in de ochtend op een duintop sta, 
waan ik me in Noorwegen of wanneer er sluiers 
van mist zich slingeren van boom tot boom, 
doet het mij denken aan de Appalachen. Ik ge-
niet van de geur en het geluid... 
Of dat nu het ruisen in de wind of het knappen 
van dennenappels is. 
Dennen zijn zo majestueus en krachtig aanwe-
zig. 
 

 
 

Er loopt een jongetje in het bos. 
 

 
 

Toen hij twee was vouwde hij zijn handjes en 
zei: 
'Het bos is prachtig! Zo mooi mama.' 
 
Hij heeft een vaste route... 
Eerst naar de boom met bovengrondse wortel-
voeten, deze dient als ligstoel.  
Dan naar de parapluboom, waar hij met één 
voet op een takje staat.  
Het smalle pad dat hij volgt, voert naar bene-
den en dan weer omhoog.  
Hij noemt dit pad 'Muizenpaadje.'  
 

Aan het eind van dit pad, staat de boom waar 
hij zo heerlijk in kan hangen. 
 

 
 

'Kijk! Er hangt een jongetje in de boom!'  
'Nee! Ik ben een hanglap!' antwoordt het jon-
getje. 
 

 
 

Als hij lang genoeg voor hanglap heeft ge-
speeld, gaat hij naar de boom waar hij kan 
schommelen. Wind door je haar is heerlijk! 
 

 
 

De bomen staan stil... Ze ademen in en uit en 
weten: dat ze niets te vrezen hebben van jon-
getjes die van bomen houden.  
 
Het zijn volwassen mannen met nieuwe ideeën 
over natuurbehoud, die beslissen over wat wel 
en niet in een bos thuis hoort. 
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Moeder Natuur weet wel beter... 
Maar er wordt al eeuwen niet naar haar geluis-
terd. 
Ze heeft een eindeloos geduld, dat ernstig op 
de proef wordt gesteld. 
 
Maar ik weet wie er uiteindelijk de sterkste is. 
En de bomen weten dat ook.  
Want bomen zijn wijzer dan mensen.  
Ze strooien royaal hun zaden... 
 
Zaden vol geduld, die wachten op betere tij-
den, op mensen die met hart en ziel van bomen 
houden. 
En niet alleen van bomen... 
 

En daarom:  
In naam van de Moeder, de 
Dochter en de Deva's, geloof ik 
in betere tijden waarin alles 
wat leeft de ruimte krijgt om te 
ademen.  
Dat moment is Nu! 
 
Tekst : Louise Jonkman 
Foto's : Volkert Waalkens &  

   Louise Jonkman 
  

 

Oost-Indische kers 
Het is nog geen zomer dus nog geen tijd 
voor de Oost-Indische kers, maar toch be-
steden we hier even aandacht aan. 
 
Berbie Vleeshouwers woont in het zuiden van 
ons land en kennen wij als zeer actief, enthou-
siast en vooral ook heel lief. 
Berbie was heel actief betrokken bij de studie-
groep in Nederweert.  
Deze groep is afgelopen oktober 2016 verhuisd 
naar Arcen, maar Berbie heeft de afgelopen ja-
ren zo al heel wat keren haar stralende lach 
getoond, haar liefde voor de bloemen en plan-
ten geuit en zij kwam met diverse leuke 
ideeën.  
 

 
 

 
 

Berbie is gek op Oost-Indische kers, ze eet ze 
in de zomer dagelijks als zij door haar tuin 
loopt. Elke dag minstens één bloem en dan 
zegt zij gekscherend als zij dit vertelt… ‘Dat is 
mijn natuurlijke griepspuit’. 
En ja, daar kunnen we om lachen want Berbie 
brengt dat met veel humor maar een kern van 
waarheid zit er wel in. 
Oost-Indische kers is een probioticum maar cu-
linair ook niet te versmaden. 
Daarom was het ook helemaal niet zo gek toen 
ik een mailtje kreeg met een tweetal recepten 
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die zij uit het blad Groei en Bloei had overge-
nomen. 
 

 
 

Groei en Bloei besteedt in het maartnummer 
volop aandacht aan deze prachtige planten 
met hun schitterende bloemen. 
 

 
 

Het was Berbie opgevallen dat ook zij ook 
steeds meer aandacht besteden aan eetbare 
tuinen en niet alleen meer aan showtuinen. 
Afgelopen januari mocht ik mijn lezing over 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen 
geven bij de afdeling van Groei en Bloei in 
Sneek. 
Dit was een hele leuke avond, de aanwezigen 
waren oprecht geïnteresseerd en er heerste 
een heel gezellige sfeer. 
 

 
 

Een ode aan de Oost-Indische kers vanuit het 
zuiden van ons land naar het noorden en dat 
verspreiden we graag. 
Hieronder de twee recepten uit het maartnum-
mer. 
 
Dank lieve Berbie, we zijn blij met je enthou-
siasme want dat werkt aanstekelijk ;-) 
Enne… ik heb ook een abonnement en was al 
net zo blij met de aandacht aan deze gewel-
dige plant. 
 
Anneke 
  
 

        
 
 
OOST-INDISCHE KERS RECEPTEN: 
 
 

PESTO VAN OOST-INDISCHE KERS 
24 bladeren van Oost-Indische kers 
een handvol verse walnoten 
2 teentjes knoflook  
2 eetlepels walnootolie 
1 theelepel zout 
circa 6 bloemen van de Oost-Indische kers 
 
Meng alles met de staafmixer tot een smeuïge 
saus. 
 

KEELDRANKJE 
Oost-Indische kers heeft een slijm oplossende 
werking. Dit drankje werkt prima bij keelpijn 
en neusverkoudheid. 
 
1 flesje of potje met deksel, van 250 ml.  
bloemen en bladeren van de O.I. kers 
1 teentje knoflook 
3 kruidnagels 
cider of appelazijn 
 
Doe alles in het flesje of potje, overgiet met 
de cider of appelazijn tot alles helemaal on-
derstaat.  
Laat 4 weken op een lichte plaats staan. 
Zeef dan de inhoud. 
 
Neem hiervan 2 keer per dag een eetlepel, ver-
dund met eenzelfde deel water of vruchten-
sap. 
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Japanse duizendknoop 
De exoot die niet met gif bestreden hoeft 
te worden! 
 
Ze staan overal langs wegen, in tuinen en op 
vervallen stukken grond. Dan heb ik het over 
het Japanse duizendknoop, het kruid dat nie-
mand terug weet te dringen. Gemeentes we-
ten niet wat ze ermee aan moeten. Ze schof-
felen het weg, spuiten het plat of zetten de fik 
erin. Deze exoten zijn niet weg te krijgen zon-
der de natuur en het milieu te beschadigen. 
Wat ze niet weten is dat deze plant in zijn 
jonge fase erg goed eetbaar is.  
 

Japanse duizendknoopmoes klaar-
maken als rabarbermoes 
 

 
 

Op de foto is een stengel te zien met een 
groene kleur en rode blaadjes.  
 
Wanneer je deze stengels ziet verschijnen kan 
je ervan uitgaan dat er meer komen. Pluk ze of 
snijd ze af, was ze vervolgens goed met water.  
Na het wassen kunnen de stengels in stukjes 
worden gesneden. Dan kunnen de stukjes in 
een pan met een klein laagje water gekookt 
worden.  
Rustig laten koken en blijven roeren. Je kunt 
suiker en kaneelpoeder toevoegen om de 
smaak minder zuur te maken.  

Daarna kan de moes overal bij gebruikt wor-
den: bij een toetje of zoals ik deed bij het ont-
bijt en de havermout. 
 

 
 

De moes is erg gezond en zo makkelijk te ma-
ken.  
Onthoud dat sommige exoten bestreden kun-
nen worden door ze te verwerken als wildpluk-
delicatesse en niet met gif!! 
 

Jochem Hagoort 
 

 
 

 

 

Eigen uitgave 7-blad: 
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Pionieren en de nadelen 
Ik heb het maar even opgezocht in de 
Wikipedia, de definitie van pionieren: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pionier en 
het klopt wel:  
Kenmerkend voor het werk van een pio-
nier (het zogenaamde pionieren) zijn de 
ontberingen die men ondergaat en de 
grote inspanning die men zich moet ge-
troosten omdat allerlei voorzieningen nog 
ontbreken. 
Door: Kitty de Bruin 
 
Als je een 100% elektrische auto koopt in Zuid-
west Frankrijk ben je een pionier.  Om onze 
autonomie en ecologische leefstijl  verder door 
te voeren hebben we begin februari  een elek-
trische auto aangeschaft een Renault Zoë Zen, 
alleen de naam al! 
Omdat we in Frankrijk wonen hebben we een 
Frans merk gekozen, alhoewel sommige Fran-
sen beweren dat de Japanse merken ook 100% 
in Frankrijk gemaakt worden. Dit model is dit 
voorjaar uitgekomen met een actieradius van 
ongeveer 300 kilometer.  
Voor mijn vrijwilligerswerk moet ik naar Mont 
de Marsan of Bayonne, dus per locatie een ac-
tieradius van meer dan 150 km. 
Verder hadden we een project ingediend om 
zonnepanelen te installeren dat is afgewezen 
door de prefectuur, ondanks dat twee burge-
meester het project ondertekend hadden. Per 
januari 2017 is de wet gewijzigd, zodat we ook 
op houten gebouwtjes die al meerdere jaren in 
de tuin staan zonnepanelen mogen leggen. 
 
Het is een beetje de verkeerde volgorde, maar 
we hopen eind dit jaar op zonne-energie over 
te gaan. 
En volgens de lokale kranten zijn er begin dit 
jaar zowel in Orthez als in  Salies de Béarn op-
laadstations geplaatst . 
 
We kregen wat instructies mee, en de mede-
deling dat je bij iedere Renault garage gratis 
kunt opladen. 
Omdat we graag in San Sebastian (in de 
Spaanse autonome regio Baskenland) tapas 
eten gingen we op een zondag daarheen om de 
nieuwe kar uit te proberen. De grote garage 
onder het Kurhaus had geen oplaadpunten, en 
volgens de beheerder moesten we het maar bij 
het toeristenbureau vragen. 
Die gaven een oplaadpunt aan vlakbij het oude 
gemeentehuis. Na enig zoeken vonden we twee 
oplaadpalen die niet erg herkenbaar waren 

omdat er allerlei affiches op geplakt waren. Al-
leen stond erbij dat het een Ibil oplaadstation 
was en we konden geen enkele informatie vin-
den over cash of met een credit kaart betalen. 
Terug naar het toeristenbureau.  
“Ja dan  moet U een Ibil-kaart hebben...”  
“Kunnen wij die dan bij U kopen?”  
“Nee dat gaat alleen per internet.”  
“En kunnen we dat dan hier via internet aan-
schaffen?”  
“Nee want de kaart wordt naar uw huis ge-
stuurd.”  
“Is er een ander oplaadstation?”  
Ze gaven op een kaartje een buitenwijk aan 
waar een benzinestation was met een oplaad-
punt. 
Bij dat benzinestation zagen we dat die ook via 
de Ibil  kaart werkte, maar ook daar werd die 
kaart niet prepaid verkocht. 
We hadden nog voor 100 km energie, dus dan 
maar terug naar Frankrijk, waar zoals ons GPS-
systeem aangaf dat er oplaadstations in Biar-
ritz waren. En op zondag zijn de Renault gara-
ges gesloten en de oplaadpunten bevinden zich 
achter de gesloten hekken. 
De boordcomputer gaf parkeergarages aan met 
een oplaad punt. Ook daar kon je alleen via 
kaarten opladen.  
Aangezien er niemand van de service aanwezig 
was hebben we de hulptoets ingedrukt en kre-
gen een uiterst aardige meneer aan de tele-
foon die ons kon vertellen dat die kaarten al-
leen via internet te bestellen zijn. 
Dan maar eerst naar de Red bar aan de over-
kant, een super gezellige bar van een ex-rug-
byspeler. De Barkeeper wist een oplaadpunt 
bij  het Radisson hotel.  
Aan de receptie  gaven we aan dat we wilden 
eten en of we tijdens ons diner de auto konden 
opladen?  
“Nee dat kan alleen als U hier slaapt.”  
“Maar we willen ervoor betalen en dineren.” 
Het was onmogelijk.  
Bij de snelweg waren nog wat goedkope hotels. 
De receptioniste van het eerste hotel zei dat 
opladen onmogelijk was.  
Het volgende hotel had kamers op de begane 
grond en we vroegen de receptioniste of we 
mochten uitproberen of het mogelijk was om 
via het raam van een kamer op de onderste 
verdieping onze auto op te laden.  
Het lukte, maar we moesten wel de kamer die 
daar gelukkig maar 40 euro kostte betalen.  
 
Ze maakte een grote kan koffie voor ons, ze  
hadden geen restaurant, en we waren te ver 
van het centrum om te lopen. Na drie uur had-
den we genoeg energie geladen om weer naar 
huis te komen. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pionier
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We hebben wat onderzoek gedaan naar andere 
oplaadpunten en we vonden aan de kust in 
Hendaye één waar we gratis kunnen opladen. 
Bij een Supermarkt in een Spaans plaatsje net 
over de grens: opladen met de Ibil-kaart.  
Bij Ikea waar je een identiteitsbewijs achter 
moet laten om gratis op te kunnen laden, von-
den we uit dat de kabels van ons systeem te 
kort zijn voor het oplaadstation. 
De oplaadpunten in de dichtstbijzijnde plaats-
jes werken nog steeds niet en op het gemeen-
tehuis in Salies zei een beambte dat ik maar 
een brief moest schrijven naar het ministerie 
van Energie en een agent suggereerde dat ik 
dan ook een brief kon schrijven naar het Minis-
terie van Transport.  
 
In een dorp tussen Bayonne en ons huis, stond 
een oplaadpunt. Toen we daar aankwamen za-
gen we geen display en dachten dat dit door de 
felle zon kwam. 
Een zeer charmante man kwam vragen of we 
hulp nodig hadden. Ik vroeg hem of hij de bur-
gemeester was en dat klopte. Hij belde voor 
ons het alarmnummer, de display ging aan , en 
we konden zowaar opladen.  
 
Omdat het dicht bij huis was hebben we een 
half uurtje gebruikt en we wilden net wegrij-
den toen er weer een man naar ons toekwam 
die vroeg of alles goed was gegaan. Hij was van 
de technische dienst. Even over het beleid van 
Frankrijk gepraat en waarom er zo weinig op-
laadpunten zijn. Hij vroeg: “Wilt u de waar-
heid weten?”  
“Ja natuurlijk…”  
“In deze streek zijn er 700 gepland en tot nu 
toe werken er twee, deze die, omdat u kwam, 
in werking is gesteld en één in St. Jean Pied de 
Port, die nu stuk is. 
 
We vonden ook hele leuke dingen uit, zoals het 
feit dat als ik in de eco stand rij, de reis naar 
Orthez (12 km) totaal geen energie kost omdat 
er wat aflopende heuvels in het parcours zit-
ten. Ook het bijladen bij ons thuis gaat super 
gemakkelijk en op nachtstroom. 
We hebben nu een Ibil-kaart voor Spanje en 
drie kaarten voor Frankrijk.  
 

Bilbao 
Voor een vergadering van Ecolise.eu,  moest ik 
naar het ecovillage Amalurra vlak bij Bilbao. 
Met de trein was het meer dan 8 uur en met de 
auto 2 uur en 40 minuten. 
Via Google Maps heb ik de diverse routes uit-
gezocht. Als je binnendoor rijdt scheelt het 
heel veel energie, maar het is wel 40 minuten 

extra. Het beste was de snelweg nemen, dan 
in Hendaye een uur bijladen. 
Na San Sebastian gaf de kaart geen route meer 
aan, maar wel oplaadpunten. Blijkbaar kennen 
Franse auto’s alleen de routes in Frankrijk. Ge-
lukkig was ik goed voorbereid en had ik google-
maps uitgeprint. 
 
Ongeveer 20 kilometer voor mijn bestemming 
zag in een oplaadpunt op mijn scherm. Alleen 
deed het oplaadpunt (weer van Ibil) het niet, 
ik kreeg fout code 32; er stond geen telefoon-
nummer bij. 
 
Bij aankomst bij het hotel had ik nog 40 km 
over, maar op de parkeerplaats waren geen op-
laadpunten of stopkontakten.  
Mijn Baskisch is zero en ik spreek alleen res-
taurant Spaans.  
 
Ik begreep wel dat zij geen mogelijkheden za-
gen om de auto op te laden. Maar als pionier 
ga je dus de mogelijkheden zoeken. Ik vond 
achter het hotel een klein weggetje, waar de 
was-service kon komen en beneden waren wat 
conferentie ruimtes.  
Zo kon ik via een raam een stopcontact berei-
ken en was de auto na 24 uur weer opgeladen.  
Terug ging het heel voorspoedig, omdat het 
weer bergafwaarts ging, en voor de zekerheid 
nog een uurtje in Hendaye bijgeladen. 
 
De vergadering was zeer inspirerend, en de his-
torie van dit oord zeer bijzonder.  
 

 
 

Voorjaar 
Op 14 maart hebben we voor dit voorjaar de 
laatste grues gezien. 
 
De orchideeën staan in volle bloei evenals de 
bosanemonen. 
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Foto boven: orchideeën 
Foto onder: bosanemonen 
 

 
 

Ook de boomgaard bloeit spectaculair, vooral 
de nashi bloesem: 
 

 

 
 

En onze kippen leggen nu eieren, daar hebben 
zee en speciale plaats voor uitgekozen, in een 
bed van de grote paarse maagdenpalm. 
 

 
 

Gelukkig kunnen we weer omeletje eten van 
onze eigen eieren. 
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Kruidengeheimen 
Door: Andrea Bleeker 
 

Dapper  
Komkommerkruid 
 

 
 

In een land hier ver vandaan kleuren de bergen 
blauw. De bijzondere kleur wordt veroorzaakt 
door een plant met oogstrelende, felblauwe 
bloemen. De mensen houden niet alleen om 
haar schoonheid van de plant. Men weet dat 
dit gewas verborgen eigenschappen bezit, 
waar de inwoners dankbaar gebruik van ma-
ken. 
In dit land voelen vele mensen zich niet veilig. 
Een jonge vrouw is lid van het verzet en ze zijn 
haar op het spoor. Ze weet dat ze niet kan blij-
ven in het land waar ze zoveel van houdt. Ver-
zet wordt zwaar gestraft en ze is nog niet toe 
aan haar einde. Ze móet wel vluchten. 
 

 
 

 

Ze krijgt hulp. Ze willen haar midden in de 
nacht met haar zoontje over de grens brengen. 
Ze weet dat vele van haar voorgangers het niet 
overleefd hebben.  
Ze is verschrikkelijk bang, maar ze heeft geen 
keus.  
Gelukkig heeft men de plant voor haar geplukt 
en ze maken er een kruidendrank van, op 
smaak gebracht met limoen en kaneel.  
Na twee bekers van deze thee gedronken te 
hebben, voelt ze een innerlijke rust over zich 
heen komen.  
Een gevoel van vertrouwen, een staat van 
alertheid. Alsof ze begeleiding krijgt van an-
dere dimensies.  
Met de innerlijke overtuiging dat ze het gaan 
halen, gaan ze op pad. 
 

Vluchten 
Op een kameel rijden ze onder begeleiding in 
het donker ruim vier uur door de woestijn. 
Haar zoon slaapt al die tijd. Verdoofd door 
opium, wat zij niet weet. Maar het moest wel, 
hij zou hen met zijn gehuil kunnen verraden. 
Dan moeten ze afstappen, want de kameel kan 
niet verder. Ze moeten nog een uur klimmen 
over de bergen in een gevaarlijk gebied. Maar 
dan zijn ze eindelijk over de grens. Net op tijd. 
Ze horen geweerschoten. Ze zijn ontdekt. Snel 
stappen ze in de gereedstaande auto en rijden 
weg van het schietende gevaar. 
 

 
 

 

Thee Komkommerkruid 
 

Breng een handvol bovengrondse delen in een liter wa-
ter langzaam aan de kook. Draai het vuur uit en laat het 
15 minuten trekken. Zeef de bloemen eruit en drink 4 à 
5 kopjes per dag. Eventueel voeg je een kaneelstokje en 
een schijfje bio-limoen toe. 
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Bijenplant 
De plant die haar destijds het vertrouwen 
heeft gegeven, zal ze nimmer vergeten. De 
plant gedijt ook in andere continenten en na-
tuurlijk staat hij bij haar in de buurt.  
Deze plant waar ze mij over vertelt noemen 
wij hier komkommerkruid, omdat de geur en 
smaak op komkommer lijken. De plant wordt 
ook Bernagie en Borago genoemd. 
 
Omdat de plant bekend staat als één van de 
beste bijenplanten, staat komkommerkruid bij 
veel mensen in de tuin.  
In de oudheid had hij veel aanzien, men 
schreef er letterlijk over “Ik, Borago breng al-
tijd moed”. Men gebruikte hem bij droefheid 
en zwaarmoedigheid van geest.  
De plant schenkt moed en vreugde, het kal-
meert de zenuwen en verkwikt het hart. 
Door huidig onderzoek blijkt dat komkommer-
kruid de bijnieren aanzet tot het produceren 
van adrenaline.  
Dit is een hormoon dat ons lichaam in optimale 
staat van alertheid brengt en energie geeft. 
 

Eetbaar 
Komkommerkruid is een éénjarige plant, die 
zich heel makkelijk uitzaait. De sterachtige 
blauwe bloemen hebben zwart-purperen meel-
draden. Het blad is ruw behaard. 
 
Van de plant zijn alle bovengrondse delen 
bruikbaar. Het blad bevat veel kiezelzuur en 
calcium. Het zaad kan geperst worden tot olie, 
deze zit vol met gezonde omega 6 vetzuren. 
Het jonge blad kan, fijngesneden, gebruikt 
worden in een salade. De wat oudere bladeren 
kunnen mee gestoofd worden met spinazie. 
Dranken krijgen een komkommerachtige geur 
en smaak door toevoeging van het kruid. 
Vooral van de eetbare bloemen wordt dank-
baar gebruik gemaakt. Ze geven je gerecht een 
bijzonder uiterlijk. Strooi ze over een salade, 
borrelhapje, toetje of een taart. 
Gebruik het blad van komkommerkruid niet 
elke dag. In het blad zit een stofje, pyrrolizi-
dine alkaloïden genaamd, wat bij veelvuldig 
gebruik toxisch op de lever kan werken.  
In de bloemen en het zaad zit dit stofje niet. 
Het alcoholische aftreksel van het kruid (tinc-
tuur Borago) werkt sterker dan het verse en ge-
droogde kruid en mag alleen voorgeschreven 
worden door een erkend arts. 
 

Erkend geneeskruid 
De Latijnse naam van Komkommerkruid is Bo-
rago officinalis. De tweede naam “officinalis” 
geeft aan dat de plant in de Middeleeuwen een 
erkend geneeskruid was. 
 

 
 

Een stekje van komkommerkruid en de plant 
in de knop 
 

 
 

De plant is in de geschiedenis ook bij andere 
klachten gebruikt.  
Bij een bronchitis, droge hoest, taai slijm of 
griep, stimuleert de plant het zweten en het 
plassen waardoor ziektekiemen het lichaam 
verlaten en het lichaam kan genezen. De bloe-
men kunnen worden verwerkt in een hoestsi-
roop.  
Jeuk en droog eczeem worden minder wanneer 
je de huid insmeert met een olie gemaakt van 
de plant. 
 

Thuis 
Na vele omzwervingen is de jonge vrouw uit-
eindelijk in Nederland gaan wonen waar ze mij 
heeft uitgenodigd om kruidenthee bij haar te 
komen drinken. Ze vertelt dat haar zoon flink 
ziek is geworden na de vlucht. 
Van de opium heeft hij vreselijke diarree ge-
kregen, waarmee ze zelfs naar een arts moes-
ten gaan. Gelukkig is hij zonder nadelige ge-
volgen genezen. De vrouw is herenigd met haar 
man en heeft nog twee kinderen gekregen.  
In de eerste jaren in Nederland heeft ze ge-
werkt in een grote groentetuin, maar vanwege 
studie van de kinderen zijn ze naar de stad ver-
huist, waar ze zich verder verdiept heeft in de 
kracht van geneeskrachtige kruiden.  
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Omdat ze haar verhaal graag wil delen, heeft 
ze mij uitgenodigd en voordat ik wegga krijg ik 
van haar het recept van een blauwe komkom-
merkruidazijn mee: 
 

 

 

Het komkommerkruid tiert welig in mijn krui-
dentuin. Na dit waargebeurde verhaal van de 
vrouw kan ik echter niet meer met dezelfde 
blik naar de plant kijken. Haar verhaal heeft 
voor mij een diepere betekenis aan de plant 
gegeven. Ik besluit het zaad in de bermen te 
strooien om de plant verder te helpen versprei-
den. Doen jullie mee?? 
 

www.kruidengeheimen.nl  
 
Foto’s: Andrea Bleeker en Sjaak Buis Foto-
grafie (foto hieronder) 
 
Met dank aan de dame die mij bovenstaand 
verhaal heeft verteld en aan Jeanine Bakker 
die mijn tekst op taalfouten heeft nageke-
ken. 
 

 
 

Een stukje geschiedenis 
van de kruidengenees-
kunde  
Door: Gien van den Heuvel 
 
De geneeskrachtige werking van planten werd 
vroeger proefondervindelijk ontdekt en via 
overlevering doorgegeven aan volgende gene-
raties. Men wist nog niets van werkzame in-
houdsstoffen. Pas zo’n 200 jaar geleden is het 
onderzoek naar deze stoffen begonnen.  
In de 17e eeuw bestonden er speciale kantoren, 
Officines, waar planten met een medicinale 
werking werden gerubriceerd en verwerkt. Dit 
waren eigenlijk de eerste apotheken. 
Als er officinalis (off.) aan een plantennaam is 
toegevoegd (door Lineus) waren die in de 17e 
eeuw al bekend om hun geneeskrachtige wer-
king. 
 

Signatuurleer Paracelsus 
In de tijd dat de werking van een kruid nog niet 
kon worden verklaard door de aanwezigheid 
van inhoudstoffen werd de werking verklaard 
naar de uiterlijke verschijningsvorm van de 
plant. 
Hippocrates, de grondlegger van de natuurlijke 
geneeskunde (460-470 voor Christus) ging uit 
van deze signatuurleer. Paracelsus (16e eeuw) 
heeft de signatuurleer, ook wel de leer der 
kenmerken genoemd, in ere gesteld. 
Naast ervaring en overlevering speelde intuïtie 
ook een heel belangrijke rol. Men keek naar 
het GEHEEL van kenmerken, de materiële en 
niet- materiële bestanddelen van een plant. Er 
werd gekeken naar de overeenkomst tussen 
plant en mens. Een aantal voorbeelden: 
Het gele, bittere plantensap van de stinkende 
gouwe komt overeen met onze gele, bittere 
galvloeistof. Deze plant werkt dan ook op onze 
lever en galblaas. 
De heel fijne bladstructuur van duizendblad 
vertoont overeenkomst met de vele vertakkin-
gen van onze bloedbaan en zenuwstelsel. Het 
kruid werkt bloedstelpend en bij hoofdpijn en 
stress. 
Paarse bloemen duiden op een werking op het 
zenuwstelsel, denk aan de ontspannende wer-
king van lavendel. 
 
De signatuurleer is in deze tijd allang geen uit-
gangspunt meer maar wordt nog wel gebruikt 
ter aanvulling of bevestiging van wat we nu 
weten van de geneeskrachtige werking van 
planten. 
 

Blauwe komkommerkruidazijn 
 

Overgiet een handvol blauwe bloemen van 
komkommerkruid met een witte natuur-
azijn. Bewaar het drie weken afgesloten in 
een glazen pot en zeef daarna de bloemen 
eruit. Deze frisse azijn smaakt lekker in 
een salade. 

 

http://www.kruidengeheimen.nl/
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Kruiden wijzen ons de weg naar de aarde  
 
Petrus Augustus de Génestet 1829-1865 schrij-
ver/dichter/predikant 
Veel wordt bewezen wat in de grond niet waar 
is en veel is eeuwig waar, ofschoon het bewijs 
niet daar is. 
 
Genezen probeer je altijd in eerste instantie 
uitwendig aan te pakken. 
 

Kruiden hebben hun eigen wijsheid 
Tijdens Karel de Grote kwam de oude kennis 
van de Grieken via de Arabieren weer bij ons 
terug. 
Karel de Grote haalde de kennis uit Arabië te-
rug waar een hoge Mohammedaanse cultuur 
heerste. In de vroege middeleeuwen (± 800), 
werd er in kloosters landbouw en kruidenteelt 
toegepast. 
 
Karel de Grote kwam met zijn Capitulare de 
villis: elke stad moest 80 planten, waarvan 30 
geneesplanten, verbouwen.  
Er staan veel mediterrane planten op de lijst. 
Echte kruidenboeken komen pas in de 15e en 
16e eeuw. 
 
In het Openluchtmuseum in Arnhem kun je zo'n 
kloostertuin zien. 
Plaatselijke kruiden zijn tot 1000 keer krachti-
ger werkzaam dan exotische kruiden.  
Kruiden die in onze omgeving groeien zijn ‘be-
stand’ of gewend aan de zelfde leefomstandig-
heden als de mens. Deze kruiden staan als ge-
neesplant dan ook dichter bij ons dan b.v. Chi-
nese of Ayurvedische kruiden. 

Oude kennis is ergens al in ons aanwezig. Ver-
gelijk met Ayla uit de stam van de holenbeer. 
Als je de ontwikkeling van een embryo volgt 
van kikkervis tot mens zo hebben we de kennis 
van al die stadia meegekregen met de ge-
boorte, Ingrid wil ons zo prikkelen dat de ken-
nis, al in ons aanwezig, beschikbaar komt. 

Er zijn fundamentele wetten van genezing. Elk 
mens die welke therapie dan ook volgt heeft 
met deze wetmatigheden te maken. 

Kijk je alleen naar de inhoudstoffen dat kijk je 
slechts naar onderdelen. Bijvoorbeeld: je be-
noemt de botten en een bloedgroep, echter  de 
hele persoon ken je daarmee niet. 
Eén kruid is een toon  een kruidenmengsel is 

een akkoord. 
Zuid Europa  wij en communiceren 
Midden Europa  wij en ook zeker ik.  
   Ik en Jij 
Noord Europa   meer ik 

Hoe noordelijker des 
te meer de mensen-ik-
gericht zijn. 

Bloei   Zenuw Zintuig Stelsel 
Blad    Ritmisch Systeem 
Wortel Stofwisseling/bewe-

gingsstelsel 
 
Genezen probeer je altijd in eerste instantie 
uitwendig aan te pakken. 
 

 
 

Plantbeschrijving: 
De brandnetel 

Door: Gien van den Heuvel 
 
Deze keer de BRANDNETEL een wat minder lief 
lijkende plant. 
Als je wat meer over de brandnetel te weten 
komt, zul je hem vast gaan waarderen. 
 
Urtica dioica en Urtica urens 
Uros (Latijn) betekent: ik brand 
Hij heeft vele volksnamen waaronder netel-
kruid en duivelskruid. 

 
De grote brandnetel (dioca) is meerjarig, heeft 
een kruipende wortelstok en is bijna onuitroei-
baar. Ze groeien vaak in een tuil: ondergronds 
is er een groot wortelstelsel waaruit hier en 
daar een plant uit groeit. In feite is dat dus één 
plant. De plant is tweehuizig, d.w.z. dat er 
mannelijke en vrouwelijke exemplaren zijn. 
De lichtgroene bloemen groeien in trosjes uit 
de bovenste bladoksel. De mannen hebben 
lange hangende bloeiaren, de vrouwen kortere 
bloeiaartjes. De grote brandnetel bloeit in het 
voorjaar.  
De brandharen zitten voornamelijk op de bla-
deren. 
De kleine brandnetel (urens) is éénjarig en 
éénhuizig, dus de manlijke en de vrouwelijke 
bloemen zitten samen aan één plant. Bloeitijd 
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in augustus. De kleine wortelt oppervlakkiger 
en wordt minder hoog. 
De brandharen zitten over de hele plant. 
Beide planten vindt je overal maar vooral op 
overbemeste  en vervuilde grond. 
De hele plant bevat naast de mineralen K, Ca, 
Si, Fe en verschillende vitamines ook veel chlo-
rofyl (de kleurstof E140). 
 
In de brandharen zitten de volgende werkzame 
stoffen: acetylcholine, histamine, choline, 
mierenzuur en azijnzuur. Zo’n brandhaar 
breekt snel af bij aanraken en dan spuit er o.a. 
mierenzuur uit. De histamine zorgt voor de 
bultjes en de jeuk.  

 
Nadat de brandnetel heeft gebloeid is de 
meeste prik er vanaf. Mocht je, ongewild, ge-
prikt zijn door de brandnetel wrijf dan op de 
plek het gekneusde blad van weegbree of zu-
ring.  
De jeuk en pijn zullen snel verdwijnen.  
Salie of rozemarijn zal ook helpen. 
Al heel lang wordt de brandnetel gebruikt als 
voedsel- en geneesplant en later ook als verf- 
en vezelplant. Het werd wel aan kippen ge-
voerd zodat ze beter aan de leg bleven. 
Bij de Germanen was de Brandnetel gewijd aan 
Donar (Thor), de God van de mannelijke poten-
tie, de donder en het bierbrouwen . Bij drei-
gend onweer legde men brandnetelroedes op 
de bierketel, om te voorkomen dat het omslaat 
en zuur wordt. In Engeleland  brouwt met nog 
steeds nettle beer voor het ‘uitspoelen van het 
bloed’. 
 

De zaden hebben een dermate vitaliserende 
werking dat het in de Middeleeuwen voor mon-
niken en nonnen verboden was om brandnetel-
zaad te eten. 
 
In het oude Keltische sprookje ‘De zes zwanen’ 
wordt verteld over zes koningszonen die door 
hun stiefmoeder in zwanen zijn omgetoverd. 
De betovering wordt opgeheven doordat hun 
zus voor een ieder een hemd uit netelstof 
naait. Ze komt echter net wat stof tekort zodat 
één prins met een vleugel in plaats van een 
arm verder door het leven moet gaan.  
 

 
In de kruidengeneeskunst is de brandnetel een 
veel gebruikte plant wegens zijn verwar-
mende, reinigende en opbouwende werking. 
 
Het wordt gebruikt bij reumatische aandoenin-
gen, voorjaarsmoeheid, huidproblemen en 
bloedarmoede en om het bloed te zuiveren. 
In het voorjaar kun je heel goed een brandne-
telkuur doen: drink gedurende maximaal drie 
weken drie keer per dag een kopje brandne-
telthee gemaakt van verse toppen voor de 
bloei. 
 
In het algemeen is het een prikkelend kruid zo-
dat je het niet te lang moet gebruiken. 
Er wordt ook zalf van gemaakt bij huiduitslag 
zoals netelroos en allergische reacties. 
 
Culinair: 
Het jonge blad en de toppen smaken lekker in 
de soep en in verse kaas. Het is ook goed te  
gebruiken als stoofgroente zoals je spinazie ge-
bruikt. 
 
Cosmetisch: 
De thee kun je als haarspoelmiddel gebruiken 
tegen roos. 
 
Tekst : Gien van den Heuvel 
Foto’s : Anneke Bleeker 
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De eerste ‘Natuurgids’ 
vanaf heden actief bij 
Project7-blad… 
De eerste ‘Natuurgids’ bij Project7-
blad heet Marleen Kooistra. Zij stelt 
zichzelf hieronder voor. Natuurgidsen, 
Wildplukgidsen, ik kan mij voorstellen 
dat je de weg kwijt raakt maar laat mij 
uitleggen. 
Wildplukgidsen wandelen, slenteren 
en staan veel stil met belangstellenden 
om hen meer te vertellen over eetbare 
gewassen. 
 
Marleen Kooistra vult een paar uurtjes in de 
natuur heel anders in met hen die met haar het 
Rijsterbos in gaan. 

Marleen woont in Friesland en werkt in Alde-
boarn maar komt naar Rijs om haar lang ge-
koesterde wens in vervulling te laten gaan.  
Op maandagochtend en -middag 8 mei gaat zij 
met wie maar zin heeft een paar uur genieten 
van de natuur. 

De natuur anders beleven… en het is de bedoe-
ling dat een ieder tijdens deze uurtjes de da-
gelijkse beslommeringen eens even helemaal 
loslaat en zelf oplaadt in het zeer energierijke 
bos met zijn schitterende beukenbomen, 
mooie mossen en allerlei andere begroeiing he-
lemaal passend in dit speciale bos. 
 
Het is echt een speciaal bos, de energie voelt 
vredig, heel fijn en je kunt aan de ene kant 
erin lopen, meteen op je doel afgaan of via al-
lerlei bospaden een langere route nemen en 
uitkomen bij het IJsselmeer en wel bij ‘t Mirn-
ser Klif. 
Voor je het bos ingaat is er een kruidenwei die 
nu steeds meer aan het ontluiken is.  

Vele soorten planten komen weer tot leven en 
wie de maartse viooltjes wil zien bij de sleu-
telbloemen die geel staan te stralen kan nu ook 
terecht. 
Een schitterend natuurgebied met vele gezich-
ten, vanaf de kruidenwei bekeken tot het IJs-
selmeer. 
Wij zijn heel blij met Marleen die haar passie 
wil delen via ons concept en wij wensen dat 
veel personen een aantal heerlijke uren bele-
ven met Marleen. 
Wie interesse heeft kan dus kiezen uit de och-
tend of middagwandeling. 
Marleen, wij wensen je heerlijke wandelingen 
in het Rijsterbos met heel veel geïnspireerde 
mensen. 
 
Anneke 
 

        
 

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Marleen Kooistra en ik werk als 
duurzaam kapster in Aldeboarn.  
Schoonheid van binnen en buiten is mijn pas-
sie.  
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En dat met respect voor de natuur en onze om-
geving.  

 
Ik heb me daarvoor ver-
diept in kennis over krui-
den, massage, klank en 
meditatie.  
Ik vind het heerlijk om 
een klant tijdens een 
kappersbeurt te advise-
ren over een gezonde 

leefwijze of te helpen met een kruidenadvies. 
 
Wandelen in de buitenlucht is een weldaad 
voor lichaam en geest.  
Door contact te maken met de planten (en/of 
dieren) om je 
heen ontdek je 
wat het voor jou 
persoonlijk 
doet.  
En waarmee het 
jou kan helpen.  
Het Rijsterbos is 
een prachtig bos 
met veel ver-
schillende soor-
ten planten en 
bomen.  
Ervaar de wel-
daad van de na-
tuur en ontdek 
hoe je gemak-
kelijk contact 
kunt maken met 
alles wat om je 
heen groeit en 
bloeit. 
 
Het is prettig 
om een deken-
tje en/of kus-
sentje mee te ne-
men voor de momenten dat je even wilt zitten 
bij het door jou gekozen stukje natuur.  
Een ontspannen wandeling waarbij jij en de 
natuur centraal staan.  
 
Graag ontmoet ik je en je kunt je opgeven bij 
mij: abmarleen@live.nl 
  
 
Marleen 
 

 

        
 
 
 

 

 
 

Activiteiten 7-blad 
Studiegroepen 

 
In de voorgaande nieuwsbrieven vermeldden 
we steeds een overzicht van de data van de 
bijeenkomsten en - waar bekend - de activitei-
ten. 
We hebben besloten dat nu anders te doen. 
Als je wilt zien wanneer een studiegroep weer 
bijeenkomt kun je de website van Project 7-
blad raadplegen: 
 

mailto:abmarleen@live.nl
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http://www.project7-blad.nl/page3.html  
 

 
 
Wie echt geïnteresseerd is en graag alle activi-
teiten op een rij in een overzicht wil zien kan 
Anneke mailen. 
Je zult dan worden opgenomen in wat wij noe-
men ons ‘studiegroepen mailbestand’. 
Dan heb je volledig inzage in de activiteiten 
die per studiegroep op de agenda staan en kun 
je reageren naar de desbetreffende persoon 
die verantwoordelijk is voor de aanmeldingen. 
 
We kennen ‘vaste’ studiegroepen, dit zijn 
groepen die op een vaste locatie draaien met 
steeds wisselende onderwerpen, en de ‘wan-
delende’ studiegroepen die geen vaste locatie 
hebben maar ‘wandelend’ door een provincie 
steeds elders afspreken om daar te gaan slen-
teren en veel stilstaan bij alles wat eetbaar is 
en in de vrije natuur groeit. 
 

      

7-Blad bijeenkomst 
Studiegroep Landgraaf 
  

  
  

Beste mensen,  
  
De bijeenkomst van de 7-Blad Studiegroep 
Landgraaf vrijdag 10 maart is alweer voorbij.   
De opkomst was gering, waarschijnlijk omdat 
het onderwerp Melk-Kefir en Water-Kefir on-
bekend is. Maar desalniettemin, de interesse 
van de dames die er waren, was groots!  

Er waren drie deelneemsters, allen voor mij 
bekende gezichten.  
  
De appel-/rozijnencake met koffie en thee 

stond klaar. 

 
Even bijbabbelen en toen begonnen we met 
ons programma voor deze middag. Wij zijn in 
de tuin gaan zoeken naar wat kruiden en  
scoorden brandnetel, speenkruid, paarden-
bloem, tuinkers en blad van de akelei.  

  
Deze hebben we nadien in een smoothie ver-
werkt van Melk-kefir en mango. Zo krijg je ook 
de mineralen van de kruiden binnen.  

   
Daarna de uitleg over het gebruiken van Melk-
Kefir en Water-Kefir, hoe men het kan gebrui-
ken om de darmflora beter op peil te brengen, 
en wat de mogelijkheden hiermee zijn.   
  
We hebben een heerlijke proeverij gehad van 
verfrissend Kefir water tot mango-smoothie 

http://www.project7-blad.nl/page3.html
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met kruiden uit de tuin, en een lekkere smeer-
kaas: Melk-Kefir van (hangop) met gedroogde 
lavas, daslook en Keltisch zeezout op spelt-
brood.  

 
Kortom: een geslaagde middag vol proeverijen 
en lekkere gezonde drankjes en hapjes. De Ke-
fir korrels werden mee naar huis genomen om 
daar ermee aan de slag te gaan.  
  

De volgende studiemiddag wordt ge-
houden op: 5 mei 2017.  
 

Let op! Deze wordt begonnen in het dorpje 
Eys.  
Daar is een heel mooi natuurgebied waar wij 
starten met een kruidenwandeling en kruiden 
scoren om er nadien pesto’s van te maken.  
De pesto’s worden aan de Noord-Ooststraat 15 
in Landgraaf gemaakt!  
Het startpunt in Eys wordt bekend gemaakt bij 
aanmelding!  
Bijeenkomst start om 13.00 uur in Eys.  
We beginnen met het verzamelen van kruiden. 
Vervolgens rijden we naar de Noord-Ooststraat 
in Landgraaf waar de activiteiten worden 
voortgezet.  

 
Einde bijeenkomst +/-16.30 uur.  
Kosten €15,- per persoon, contant betalen bij 
aankomst.  
  
Aanmelden voor 4 mei 2017 bij:   
Yvonne Spierts  
Noord-Ooststraat 15  
6372HA Landgraaf  
Email: yvonnespierts@hotmail.com   
  

Vervolgdatums bijeenkomsten:  
• 21 juli 2017  

• 15 september 2017  

• 17 november 2017  
  
Met vriendelijke groet,   
  
Yvonne Spierts  
Voedingsconsulente / Herboriste  

 

Studiegroep Montfort 
Bijeenkomst van de Studiegroep Montfort 
een verslagje… 
 
Begin van een middag 
met kruidenthee en 
koffie en een lekker 
watertje.  
 

Marijke heeft een ba-
nanen- bosbessencake 
gebakken en dadel-
chocoladekuipjes met 
frambozen.  
 
Toen iedereen voor-
zien was zijn we be-
gonnen met een voor-
stelronde met bijzon-
derheden die we met 
elkaar willen delen.  
 
Aansluitend een rond-
leiding in de tuin van Marijke.  
Het begin van de lente is goed te zien. Van 
brandnetels naar composthoop is het interes-
sant luisteren wat haar tuin te bieden heeft al 
zo vroeg in het voorjaar.  
 
De veldkers, paardenbloem rozetten, muur en 
andere eetbare planten komen al weer boven 
de grond. Het weer was heerlijk. 

 
 

Daarna heeft Lucia Hubens, klassiek homeo-
paat, een uitleg gegeven wat haar vak inhoudt 
en wat ze kan betekenen en toevoegen aan de 
gezondheidszorg.  
 
Met de kennis en ervaring die zij heeft pro-
beert ze d.m.v. uitgebreide intake en een ana-
lyse van de persoon als geheel, mensen naar 
een betere gezondheid te begeleiden.  
 
Als afsluiting kon er geproost worden met een 
hapje en een drankje.  

mailto:yvonnespierts@hotmail.com
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Marijke had Kimchi (witte kool en ui gefermen-
teerd) en Jeanne presenteerde vlierbloesem 
wijn en peterselie wijn, gemaakt door haar 
buurman. 
 

 
 

 
 

 
 
Kortom, het was weer een gezellige en leer-
zame middag. 
 
 
Tekst : Marijke Stokking 
Foto’s : Ruud Snijders 
 

 
  
 
 
 

Een zonovergoten  
middag bij studiegroep 
Winsum (Gr.)  
Wat was het afgelopen 23 maart stralend 
weer, dat was alvast een geslaagd deel 
van de middag voordat we nog maar iets 
hadden ondernomen. 
 

 
 

 
 

 
Een echte voorjaarslucht, narcissen in volle 
bloei en overal zag je van alles ontluiken en de 
grond uit ‘spuiten’. 
 
We mochten een nieuwe deelnemer, Marcel, 
verwelkomen. 
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Na het voorstelrondje en een kop thee of koffie 
aangevuld met een overheerlijke cake gebak-
ken door Elly gingen we blij naar buiten. 

 
Eerst buiten kijken en bespreken wat er zoals 
groeit en bloeit wat eetbaar is en onder de 
noemer ‘onkruiden’ valt. 
We zagen prachtige dovenetels, ereprijs, ui-
teraard brandnetels, weegbree, zevenblad en 
nog meer soorten rond de boerderij, Kleikracht 
genaamd. 
 

 
 

 
Het is altijd weer een feest om met mooi weer 
rond deze boerderij te lopen want door de lan-
delijke invloeden, het feit dat zij biologisch 
werken, kun je ongestoord genieten van al dit 
schoons. 
Jolanda, ook GVL-locatiehoudster, heeft deze 
groep samen met mij van de grond getild en 
samen blijven we de donderdagmiddagen eens 

in de twee maanden draaien met hen die met 
ons mee willen doen. 
 
Zoals overal is ook in Winsum een vaste kern, 
dus het is steeds weer heel fijn elkaar te ont-
moeten. 
De groep mag groeien, maar met het aantal 
deelnemers zoals afgelopen keer hebben we 
bijzonder genoten. 
Na het mooie rondje langs van alles wat eet-
baar is en genoten te hebben van het zonnetje 
stond kruidenzout en groentebouillon maken 
op de agenda. 
Keltisch zeezout in een weckpot waar iedereen 
diverse kruiden bij ging verwerken. 
Het is de bedoeling dat dit over een aantal we-
ken tot kruidenzout vermalen zal worden. 

 
 

Boven: kruiden op zout 
Onder: groentebouillon 
 

 
De groentebouillon is een mooie vervanger 
voor ‘Het hartige theemoment om vier uur 
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maar dan zonder E-nummers’, oftewel: in 
plaats van een zakje uit een pakje te nemen, 
wat wij allemaal uiteraard al lang niet meer 

doen 😉 is dit een mooi en gezond alternatief. 
De bouillon kan ook voor diverse gerechten ge-
bruikt worden, een handig potje boordevol ge-
zondheid en wat ook nog eens heerlijk smaakt 
staat nu ook bij ons in de koelkast. 
We zijn er blij mee. 
Bij diverse andere studiegroepen komt dit on-
derwerp in de loop van de tijd ook vast voorbij 
op het programma. 
In Alkmaar komt groentebouillon maken in elk 
geval op 7 mei op de agenda. 
We sloten de middag af met heerlijke soep ge-
kookt door Tine. 
Dankzij het rondje buiten kijken naar wat er 
zoals eetbaar is ontstond het idee dat de aan-
wezigen mij eigenlijk foto’s moesten gaan zen-
den van dat wat zij thuis maakten met behan-
delde ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 
 
Hieronder een leuke compilatie als resultaat 
na 23 maart. 

Daar maakten ze mij heel blij mee 😊 
 
Volgende keer op 11 mei gaan we weer buiten 
kijken, er zal weer meer te vertellen zijn. 
Daarna de soep die ik thuis alvast zal koken 
aanvullen met wat geplukte groentesoorten, 
kruidenboter maken en kaas zoals ik bij de 
groep in Arcen heb geleerd. 
Broodje erbij en we sluiten de middag weer ge-
zellig in stijl af. 
 
Wie direct op de hoogte wil blijven van studie-
groep Winsum of één van de andere groepen 
kan mij mailen en dan neem ik je op in mijn 
‘studiegroepenbestand’. Dit is uitsluitend be-
stemd voor de deelnemers/deelneemsters aan 
deze groepen. 
Dan krijg je alle informatie en we delen ook op 
zijn tijd recepten en andere wetenswaardighe-
den. 
Je krijgt dan een paar keer in de maand, af-
hankelijk wanneer er weer een update moet 
komen een mail van mij: 
 
Anneke@project7-blad.nl  
 
Maar op 11 mei ga ik weer blij naar Winsum. 
 
Anneke 
 

 
 
 
 
 

Bijdrage van Jolanda: 
 
Vandaag kwamen vrienden eten en heb me na-
tuurlijk een beetje uitgesloofd met het eten.  
Ik heb verschillende gerechten gemaakt met 
heerlijke eetbare bloemen en kruiden. Zie de 
foto’s 
Ik vond het heel leuk om  te doen.  
En het was heel erg lekker.   
 

 
 

Bijdrage van Marcel: 
 
Dag dames, om te voorkomen dat ik er straks 
vanwege darmklachten en/of ernstiger niet 
meer aan toe kom, snel mijn mailtje sturen ;) 
Wat ik heb gedaan is de rucola die ik nog in de 
koelkast had en de peterselie en wat van de 
rozemarijn die ik uit Winsum had meegenomen 
combineren met wat er in de tuin stond.  
7-Blad natuurlijk, speenkruid en kleefkruid. 
Ook ben ik op internet gaan zoeken of ik het 
loof van knoflook en uien kon gebruiken... Ik 

heb er goeie hoop op 😂.  
Verder was er nog knoflookbieslook en gewone 
bieslook en toen had ik al genoeg.  
Paardenbloem staat er nog niet veel look-zon-
der-look was ik ff vergeten en de rest ken ik 
nog niet genoeg (wat me trouwens niet weer-
houdt om zo af & toe ergens voorzichtig op te 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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kauwen om het dan eerst weer uit te spugen. 
Zo heb ik dat geleerd qua survivallen).  
Zelfs die 2 steeltjes kleefkruid waren eigenlijk 
al een afterthought en ik moest ff goed zoe-
ken. 

 
 

Ff knippen, walnootolie, Balsamicoazijn er-
over, ff omgooien, mozzarella erbij (moest ook 
op) cashewnoten licht gevijzeld en daar de 
biefstuk die gisteren overbleef bij gedaan met 
brood en een beetje mayo. 
 
En nou maar hopen dat ik geen veganisten 
en/of vegetariërs tegen het zere been schop. 
Maar goed, weet dan dat ik bewust weinig 
vlees eet en lid van Vegan-Groningen ben.  
Ik heb zelfs zo mijn best gedaan, in mijn 
flexitariër-schap, dat ik laatst een vitamine 

B12-tekort bleek te hebben. Het vlees komt 
daarnaast uit het streekboer programma. 
Het was heerlijk & nu ongeveer een uur later 
voel ik mij (nog) prima. Moet ik vanavond nog 

doorgeven of ik nog leef? 😂😂 
Ik denk dat het wel goed komt. 
 
Dank nog voor de leuke middag en i.i.g. tot 11 
mei. Suc6 ook met jullie wildpluk-foto’s en een 
heerlijk weekend gewenst. 
 
Groetjes,  

Marcel 👋 

 

Bijdrage van Elly: 
 
Hierbij de foto's van de voorjaarssalade die ik 
vrijdag heb gemaakt. 
Stond verbaasd van wat ik allemaal zag in het 
park. 
 

Voor de salade heb ik geplukt: 
Veldkers, daslook, kleefkruid, paarse dovene-
tel en witte dovenetel. 
De laatste twee vond ik wat minder en heb dat 
nog gebruikt in wat kleine potjes met Keltisch 
zeezout.  
 

 
 

 

 
Voor het oog wat madeliefjes (zag nu dat ik ze 

tot gebruik in wat water moet zetten)😗. 
Tijm uit eigen tuin. 
Alles door wat gemengde sla en we hebben ge-
smuld. 

Als toetje wat brandnetelthee👍 
 

 
Ik heb de Boviswaarde getest en deze kwam 
boven de 30.000 uit! Jippie!!! 
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Bijdrage van Tjalda: 
 
Hier een paar foto's van de voorjaarssalade die 
ik deze week heb gemaakt: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Recept van Marieke: 
 
Marieke heeft een keer een boekje gekregen 
uit de 'Nooit geweten...'-serie, geschreven 
door Anneke. 
Hierdoor raakte zij geïnspireerd en maakte sa-
men met Marcel het recept zoals hieronder be-
schreven. 
 
Marieke Rijnders heeft meegewandeld in Rijs, 
met 'Wandelen met aandacht voor elkaar'. 
Daarna liep zij samen met Marcel Bakker, mee 
op zondagmiddag 9 april toen er een wandeling 
gepland was, één van de vier waaruit iedereen 
kan kiezen die het gratis 'Wekelijks recept' 
krijgt. 
 
Zij waren zo enthousiast dat zij beiden op 
woensdag 12 april naar Gaasterland kwamen 
voor de 'Wandelende studiegroep'. 
 
Hieronder haar enthousiaste mail: 
 

Hoi Anneke, 
 
Om ook een recept met jou te delen. 
 
Vorig jaar maakte ik met een vriend een 
maaltijd met pluk uit eigen tuin. 
 
Het bleek erg smakelijk en ook heel voedend. 
 
Dit recept wil ik graag met je delen.  
Zie bijlage. 
 
Groetjes! 
Marieke Rijnders 

 

Het recept: 
 

Salade:  
 

Ingrediënten: 
• Balsamico azijn en olijfolie – ‘Dressing’  

• Klaver blaadjes 

• Madelief blaadjes  

• Ui-stengelblad 

• Citroenmelisse blaadjes 

• Watermunt blaadjes 

• Zevenblad 

• Paardenbloem blaadjes 

• Veren van Wortel blad 

• Appel 

• Rode Paprika 

• Tomaat 

• Komkommer 

• Ui 

• Madeliefbloemetjes als garnering 
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Baksel:  (blancheren 5 min op laag vuur) 

Beetje water in bakpan, gemengd met Balsa-
micoazijn (beetje) + olijfolie 
 
Zevenblad + Brandnetel topjes + Paarden-
bloemblad + Paprika rood + Ui toevoegen 
 
Kruiden met zout (Keltisch zeezout of Hima-
laya), kerriepoeder en beetje zwarte peper 
 

Couscous: 
Gekookt water uit waterkoker toevoegen, en 
rozijnen toevoegen 
 
Alles samenvoegen op een bord en genieten 
maar!!! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Overigens… 
 
Donderdag 23 maart vertelde Jolanda dat éen 
van hun kazen mee deed in de race voor een 
prijs. 
 
Dit betrof ‘De lekkerste kaas’-verkiezing van 
Cum Laude Awards. 
 
Kleikracht behaalde ZILVER 
 
Zie foto, het resultaat! 
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‘Wandelen met aandacht 

voor elkaar’ 
De tweede middag 'Wandelen met 

aandacht voor elkaar' is ook weer 

voorbij...  

De volgende is op dinsdagmiddag 25 

april... 
 

En wat was het leuk op 29 maart :) 

 

Heerlijk met een aantal personen gestart bij 

Hotel Jans in Rijs waar we verzamelden en kof-

fie of thee dronken.  
 

 
Hotel Jans 
 

Daarna liepen we langs diverse eetbare plan-

ten waar toch even de aandacht op gevestigd 

was, daslook, bonte dovenetel, zevenblad, 

brandnetels, de kiemen van de springbalse-

mien en andere, naar de kruidenwei.  
 

 
Gulden sleutelbloem (Primula veris) 
 

Het gesprek liep als vanzelf, net als wijzelf.  

 

Oftewel: duidelijk een voorbeeld van gelijkge-

stemden die elkaar aanvulden, toch ook nog 

verbaasd waren over bepaalde gebeurtenissen 

wereldwijd wat toch nog aanvullend bleek te 

zijn bij een aantal, kortom we konden over 'van 

alles en nog wat' spreken en ondertussen geno-

ten we van dat wat we zagen.  

Het mos, de mooie wandelpaden, de dennen, 

sparren en lariksen, we liepen naar het IJssel-

meer waar we niet lang bleven omdat het daar 

toch wel koud was.  

Maar geen nood want het bos was dichtbij.  

 

Het Rijsterbos heeft een bijzondere sfeer en 

een aantal bijzondere krachtplekken die 

steeds weer een behoorlijke indruk maken op 

een ieder die daar aanwezig is.  

We zagen de kiemen van de beukennootjes, 

ook eetbaar ☺ en het ezelsbruggetje hoe je de 

naaldbomen kunt onderscheiden kwam ook 

voorbij.  

De D van den staat voor duo. De S van spar voor 

solo en de L voor lariks voor legio. (Dit voor wat 

betreft het aantal naalden in een 'houdertje'.) 

 

We eindigden weer bij Hotel Jans en daar slo-

ten we de middag af.  

Superdank aan allen die mee waren, deze mid-

dagen zijn voor mij ook vitamientjes.  

 

De volgende keer is op 25 april voor de liefheb-

bers.  

 

We verzamelen vanaf 13.30 uur bij:  

Hotel Jans 

Mientwei 1 

8572 WB RIJS (Gaasterland – Friesland).  

 

We beginnen met koffie of thee en kunnen 

daar ook mee eindigen.  

 

De bijdrage aan de middag bedraagt 10 euro en 

consumpties zijn voor ieders eigen rekening.  

Het Rijsterbos en de kruidenwei die daarvoor 

ligt, lenen zich uitstekend voor een mooie 

wandeling.  

Er is veel te zien en te bewonderen. 

 

Zin om op 25 april mee te gaan? 

Opgeven: Anneke@project7-blad.nl  

 

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 (3) -  nu even niet… 
Door Cynthia van Asten 
 
Nogal teleurgesteld reden we na het introduc-
tieweekend van het ecodorp terug naar ons nu 
lege huis. Huur opgezegd, alles ingepakt en 
even geen toekomst. Aan het eind van het in-
troductieweekend werd duidelijk dat de kos-
ten vele (tientallen) malen hoger uit zouden 
pakken dan in het begin geschetst.  
Waren we dan zo naïef, dat we meteen onze 
spullen hadden ingepakt, nadat we de uitnodi-
ging hadden gekregen om alvast op het eco-
chateau te komen wonen?  
Misschien, maar het voelde zo goed en alle 
plannen leken zo goed uitgewerkt.  
 
Ondertussen zijn we zes weken verder en ligt 
er een iets ander beeld op tafel. Het beloofde 
kostenplaatje is nog niet door ons ontvangen, 
de door ons aangeboden hulp is afgewimpeld 
als zijnde ‘te veel druk’, en ook op de website 
lijkt het project tot een stilstand te zijn geko-
men. Uiteraard kan ik niet zeggen wat er ach-
ter de schermen gebeurt en ik hoop je vol-
gende maand een beter inzicht te kunnen ge-
ven.  
 
Ter illustratie van het uitgewerkte project heb 
ik weer een foto van Peter Blok, de architect, 
toegevoegd.  
 

 
Ecodorp - ontwerp: Peter Blok 
 

Ondertussen zouden onze huiseigenaren hun 
prachtige huis Jacournassy, bovenop de Mon-
tagne Noir gelegen, graag op korte termijn wil-
len verkopen.  
Het is een huis uit de 17e eeuw, enorm groot 
met hoge plafonds en grote raampartijen.  
De huidige eigenaren hebben alle ramen en ko-
zijnen vervangen en er een nieuw verwar-
mingssysteem ingezet en ook in de winter is 
het aangenaam toeven. Met 11 slaapkamers, 
twee woonkamers etc. is er iets heel moois van 
te maken. Het totale terrein omvat 19 hectare 
grond met bospartijen en landerijen voor paar-
den, schapen o.i.d..  

 

 
Het prachtige huis Jacournassy 
 

Wij hebben er twee jaar lang heel prettig ge-
woond. De vraagprijs is voor Nederlandse be-
grippen erg laag, dus mocht je interesse heb-
ben, neem gerust contact met me op, dan ver-
wijs ik je door naar de tussenpersoon. 
 
Nu zijn wij er de mensen niet naar om bij de 
pakken neer te gaan zitten en dus hebben we 
ons campertje volgepakt en zijn vertrokken 
naar de zon.  
Na twee dagen streken we neer in het prach-
tige natuurpark Doñana, in het zuiden van 
Spanje.  
Onze oudste dochter Christel is begonnen met 
een vogeldeterminatieproject als thuisonder-
wijs en aangezien dit park een overwinterplek 
is voor veel vogels, leek ons dit een prima be-
ginpunt.  
 

 
Foeragerende lepelaars 
 

En we kwamen goed aan onze trekken: rode 
patrijzen, zwarte ibissen, lepelaars, scholek-
sters, flamingo’s, wilde eenden, pijlstaarten, 
blauwe reiger, rode en zwarte wouwen, 
blauwe eksters, ooievaars, steltkluten, rood-
borsttapuit, kleine zilverreigers, waterhoenen 
en huismussen.  
 
En dat is meteen het leuke van thuisonderwijs: 
je leert er zelf zoveel van! 
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In het zuiden van Parque Doñana ligt een bij-
zonder dorpje – El Rocio, ingeklemd tussen 
brakwatermeren en zandduinen.  
Het dorp brengt je terug in de tijd: zandwegen 
en saloons. De dorpelingen rijden trots op hun 
Andalusiërs van de ene bar naar de andere, 
worden op hun paard bediend en kunnen hun 
glaasjes op de hoge togen plaatsen.  
 

 
De dorpelingen rijden trots op hun Andalusiërs van 
de ene bar naar de andere… 
. 

Een heel bijzondere plek, zeker voor onze 
jongste dochter, Lindsay, die dol op paarden 
is.  
 
Met het omslaan van het weer zijn we naar de 
Algarve in Portugal vertrokken. Hier hebben 
we anderhalf jaar gewoond en het is leuk al die 
fijne plekken weer te zien. Dit vroege voorjaar 
is misschien wel de mooiste tijd van het jaar 
om in Portugal te zijn. Het regenseizoen is 
voorbij, alles is prachtig groen en met een 
temperatuur rond de 20 tot 25 graden is het 
zeer aangenaam.  
De bomen staan in bloei, tot de vlier aan toe 
en overal is volop leven en bedrijvigheid.  
 

 

De ooievaars klepperen en maken hun nest, de 
zwaluwen zijn aan het nestelen en de kleine 
torenvalken doen hun paringsdans.  
De meest bijzondere plek voor ons is wel Mon-
chique, omdat die ons tijdens de droge en 
dorre zomers zoveel aan Frankijk deed denken. 
Het is de enige berg van de Algarve, met een 
heel vitale waterbron waar wij altijd ons water 
haalden.  
 

 
 

Om de bron heen is het een oase van groen. 
Waterpartijen met aronskelken, varens en eu-
calyptusbomen, omringd door een goed onder-
houden bloemenpracht.  
 

 
 

Monchique is ook een kuuroord en het dorpje 
bestaat voornamelijk uit hotels, wat ook het 
goed onderhouden parkje verklaart.  Na het 
vullen van onze watervoorraad gaan we altijd 
even langs bij Monica, die een natuur Deco 
shop runt. We komen daar voor een gezellig 
praatje en het wederzijds uitwisselen van 
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knutselideeën. We zagen tot onze verrassing 
dat ze nog altijd de schelpenhangers heeft 
hangen die wij drie jaar geleden gemaakt had-
den. Na een hele middag zijn we weer volgela-
den met eucalyptuszaden, schors van de kurk-
eik en een blad van de aloë vera.  
De eucalyptuszaden ga ik gebruiken om geur-
hangers van te maken voor in huis en ik ga dit 
jaar proberen er ook olie van te trekken. 
  
Met kurkbast kun je prachtige muurhangers 
maken. De aloë vera ligt in de vriezer (hopelijk 
gaat dat goed) en ook daar wil ik in de zomer 
olie van trekken; goed tegen zonnebrand en in-
sectensteken. 
 
En dan weer terug naar het strand. We hebben 
met de camper op de mooiste plekken over-
nacht, pal aan het strand of bovenop de prach-
tige kliffen.  
 

 
 

Iedere morgen nieuwe schelpen verzameld om 
weer mooie knutsels en windhangers van te 
maken.  
 
Bijgebruind en opgeladen zijn we nu weer in 
Nederland aangekomen. We zullen hier drie 
weken blijven om te werken en via internet 
huizen te zoeken.  
Eind van de maand zullen we weer in Frankrijk 
met de camper rondtrekken, op zoek naar een 
mooi huurhuis voor de komende periode. Met 
dat als basis kunnen we weer verder werken 
aan onze droom: het neerzetten van een na-
tuurwoning, hopelijk met meerdere mensen. 
 
Het ecodorp is zeker niet uit zicht, hooguit op 
een andere plek en met een andere stijl: stro-
balen en leem.  
 
Wordt vervolgd… 
 
Cynthia van Asten 
cynthia@essentialtogether.nl  

 

Wildplukken… 
Mijn verbazing… 
 

Wildplukken… wat is wildplukken? 
Wildplukken is een naam die eigenlijk al-
gemeen gebruikt wordt voor het plukken 
uit de vrije natuur op het gebied van eet-
bare planten, bloemen, bomen, struiken, 
kruiden, paddenstoelen.  
 
Kortom: je kostje bij elkaar scharrelen of ter 
aanvulling gebruiken bij je maaltijd noemen 
we ‘wildplukken’. 
Dus er zijn Facebookpagina’s met deze naam; 
de animo is dusdanig dat er van alles georgani-
seerd word door diverse personen, van eenvou-
dige arrangementjes tot reizen naar gebieden 
buiten Nederland aan toe om daar een aantal 
dagen te verblijven, waar weer heel andere 
kostenplaatjes aan hangen. 
De keuze is gevarieerd en als iets een ‘hype’ 
aan het worden is dan springen daar velen op 
in, ieder met zijn of haar eigen intentie om of 
een bijdrage te leveren aan de medemens om 
hen wegwijs te maken of om er zelf een (big) 
business van te maken. 
Wij veroordelen niets, we constateren alleen 
maar en gaan binnen dit onderwerp onze eigen 
gang. 
 
Wel verbaas ik mij over aangeboden mogelijk-
heden die dan in mijn beleving niet bedoeld 
zijn voor de doorsnee Nederlander om hem of 
haar de weg naar oude kennis te wijzen. 
Want daar spreken we over!  
35.000 jaar geleden wist men al dat alles wat 
je nodig hebt om je heen groeit, zowel culinair 
als geneeskrachtig en alles wat ik en al mijn 
collega’s vertellen is absoluut niet nieuw, niet 
hip of trendy, welnee, we delen heel gewoon 
dat wat we eigenlijk allemaal normaal moeten 
vinden. 
De mens heeft verschillende winkels bedacht: 
de groentezaak, de bloemenzaak en het tuin-
centrum, maar kloppen deze gescheiden ver-
kooppunten? 
 
Als we echt goed kijken dan ligt er groente in 
de winkel met familieleden in de vrije natuur. 
Zuring is familie van de rabarber, rabarber ko-
pen we of snijden we uit de eigen tuin, maar 
dat is groente. 
Wat is zuring dan? 
Geen groente? 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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In oude kookboeken kom je bijvoorbeeld zu-
ringsoep tegen, heel gewoon, dus is zuring wel 
degelijk groente. 
De melganzenvoet-familie is familie van spina-
zie en quinoa, gewoon even twee voorbeelden, 
chicorei is familie van witlof en andijvie en zo 
kunnen we nog veel meer soorten aan elkaar 
linken. 
 
Daarom organiseren wij laagdrempelig de wan-
delingen maar… 
Wat zien we op de vele Facebookpagina’s? 
Personen die zomaar wat plukken, daar een 
foto van maken en dan vragen of het eetbaar 
is. 
Dit is de omgekeerde wereld. 
Je gaat toch ook geen foto van je auto op Face-
book plaatsen en dan vragen hoe je deze moet 
besturen? 
Je zult eerst kennis op moeten doen voor je 
ook maar één blaadje uit de vrije natuur plukt 
en op gaat eten als je niet zeker weet of het 
eetbaar is. 
Je krijgt op deze manier de gekste vragen, plus 
dat het anderen tijd kost als zij antwoord ge-
ven en je verschuift de verantwoordelijkheid. 
Veel foto’s zijn dan ook nog eens zeer ondui-
delijk en een fout is zo gemaakt. 
Of je moet een plant in een verder stadium 
zien, of gewoon in de omgeving waar het 
groeit. 
Deze ontwikkelingen zijn niet toe te juichen, 
je zult eerst voorzichtig moeten beginnen en 
dan gebruik je wat je wel zeker weet. 
 

 
Brandnetel (Urtica) 
 

Brandnetels en paardenbloemen zijn twee 
voorbeelden die snel door iedereen herkend 
kunnen worden, dus die kun je dan zonder pro-
blemen verwerken in de maaltijd. 
Zevenblad is ook zo’n plant, hoewel ik per-
soonlijk ervaar dat sommigen na ‘tig’ keer daar 
nog niet zeker over zijn. 
Bij twijfel niet eten en nog liever: niet pluk-
ken. 
 

 
Paardenbloem (Taraxum officinale) 
 
Elke soort die je gaat leren gebruiken kun je 
gebruiken en blijven gebruiken zolang je ervan 
kunt oogsten. 
Ondertussen duiken er weer andere soorten 
op, want elk seizoen is weer anders. Sommige 
soorten zijn het hele jaar aanwezig op vorst-
periodes na en andere soorten vind je slechts 
in een bepaald deel van het jaar. 
 

Bouw je kennis stapje voor stapje op… 
Iedereen zal in zichzelf moeten investeren als 
hij of zij iets nieuws wil leren. 
Investeren is voor mij niet direct de gedachte 
aan dure cursussen, maar er zijn boeken, er is 
van alles en nog wat aan laagdrempelige work-
shops, studiegroepen, etc. 
Daarom zijn wij blij met de wandelingen op 
onze agenda maar met één wandeling kom je 
er niet. 
Deze zijn fantastisch om te volgen en wandel 
minstens een paar keer per jaar mee. 
Wie echt verder wil kan zich aansluiten bij de 
‘Wandelende studiegroep’. 
Het doel is op vele plaatsen in het land deze 
groepen te laten ontstaan en samen verder te 
gaan. 
Een wandeling met beginners vraagt om begin-
nersuitleg. 
Wie daarna verder wil kan aangepast groeien 
in de informatie en kennis van eetbare planten 
opbouwen. 
Dan is het zaak om thuis die bepaalde soorten 
ook eens te gebruiken natuurlijk want alleen 
leuk luisteren en een gezellige dag te beleven 
is niet het uiteindelijk doel, wel een mooie 
tool om verder te komen met gelijkgestemden, 
om andere contacten op te doen, wellicht 
nieuwe vriendschappen, maar de praktijk zul 
je thuis moeten uitvoeren. 
En die stappen zullen gemakkelijker gezet kun-
nen worden wanneer je ‘eigen’ wordt met 
deze kennis. 
Dan is het heel normaal nu de blaadjes van 
speenkruid aan een salade toe te voegen, een 
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paar brandnetels in je soep of andere maaltijd 
te verwerken, straks de look-zonder-look weer 
te omarmen en de vele soorten die in de ko-
mende weken weer hun schoonheid tonen. 
 

 
Look-zonder-look  
(Alliaria petiolata [Alliaria officinalis]) 
 

Veldkers uit eigen tuin is echt veel lekkerder 
dan de gekochte bakjes tuinkers terwijl het fa-
milie van elkaar is en de veldkers in heel veel 
tuinen als ‘onkruid’ wordt bekeken. 
 

 
Veldkers (Cardamine) 
 

Jammer! 
Veldkers heeft een hoog vitamine C gehalte en 
is zeer smakelijk. 
Al deze dingen leer je als je op regelmatige ba-
sis investeert in jezelf. 
De ‘Wandelende studiegroepen’ plannen mini-
maal zes dagen per jaar en je kunt er ook voor 
kiezen om bij twee groepen mee te doen, het 
is maar wat jij wilt, maar alleen achter de 
computer of laptop via Facebookpagina’s kom 
je niet zover dan wanneer je de praktijk gaat 
ervaren. 
 
En nogmaals: ik verbaas mij over reacties van 
sommigen; alsof je even in een paar woorden 
kunt overbrengen wat eetbaar is. 
De presentaties die wij verkopen om dit alle-
maal thuis wel op je scherm te bekijken bevat-
ten bij de ‘Eetbare tuin’ van de letter A tot en 
met K al 123 planten. 

De letter L tot en met Z zullen zo’n 110 soorten 
aanleveren en wij hebben dit nog niet eens 
compleet. 
 

 
 
De presentatie in en rond het bos, de weilan-
den en buitengebieden, bevatten zo’n 150 
planten (planten, kruiden, bomen, struiken, 
eetbare bloemen) en ook die sortering is nog 
lang niet compleet. 
Hoe kunnen wij nu ‘even’ alles overbrengen? 
 
Wat we wel weten is dat als er calamiteiten 
ontstaan en je niet gemakkelijk voeding kunt 
kopen, wij ons altijd zullen redden. 
Een oliestel, flessen lampenolie, een stoofje 
en hout, allemaal aanwezig en wij kunnen kok-
kerellen, bovendien weten we wat we kunnen 
plukken. 
 

Is dit overdreven? 
De tijd zal het leren, we leven in een wereld 
vol schijnzekerheden en er hoeft maar ‘dit te 
gebeuren’ en alles ligt plat. 
Denk alleen maar eens aan een stroomstoring 
van enkele dagen. Hoeft het nog niet eens ‘er-
ger’ te zijn. 
Daarom ook de ‘Wekelijkse recepten’ die wij 
gratis verspreiden. 
Daarom de studiegroepen op een vaste locatie 
met als extra ondersteuning de ‘Wandelende 
studiegroepen’ alleen maar gericht op eetbare 
gewassen. Daarom wandelingen, daarom… al-
les wat we met velen ondernemen. 
En als jij daar gebruik van wilt maken, voel je 
welkom. 
Heb je het te druk om minimaal de recepten 
te verzamelen? 
Eigenlijk heb ik medelijden met allen die dat 
al niet eens kunnen opbrengen. 
Printen en bewaren, hoe simpel kan het zijn? 
Kwestie van prioriteiten stellen en een beetje 
doorzettingsvermogen. 
Als wij dat niet konden waren we al lang ge-
stopt na wat er in de afgelopen jaren allemaal 
is gepasseerd. 

http://www.project7-blad.nl/4-PROMO-EETBARE-TUIN.pdf
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Want geloof mij, ‘Project7-blad’ slokt ons da-
gelijks op en met liefde verspreiden we samen 
met velen kennis maar het is heel triest om te 
zien dat de factor tijd allesoverheersend is en 
als er ‘nood aan de man’ komt dan hebben ve-
len dit nu allemaal voorbij laten gaan. 
 

Ben ik pessimistisch? 
Absoluut niet! ☺  
Want we zijn heel blij met hen die wel willen, 
wel hun inbreng delen, alleen in verhouding 
mogen deze groepen uitbreiden, er mogen veel 
meer groepen komen zodat er op nog meer 
plaatsen in het land mensen zijn met al deze 
kennis in huis die dan wanneer het wel nood-
zakelijk is dit kunnen delen in hun omgeving. 
We worden echt niet gezond van plofkippen op 
de barbecue of van pakjes en zakjes met ver-
keerde toevoegingen. 
Maar alle eetbare planten laten elk jaar op het 
juiste moment wel weer hun kracht zien waar 
wij gebruik van mogen maken. 
Maar wel met liefde voor de natuur zonder zo-
maar te plukken, met kennis van zaken, die 
diep verborgen in onze genen zit, doorgegeven 
door onze voorouders en waar we weer open 
voor moeten staan. 
 

 
Zevenblad (Aegopodium podagraria) 
 

Geniet, wees blij en verbaas je op een mooie 
manier en zie de kleine bloempjes ook nog 
bloeien ☺ 
 
Wij zijn er met al onze activiteiten, wij pre-
senteren dit qua onkostenbijdrage heel laag-
drempelig om juist iedereen die kans te geven. 
 
Aan jou om dit wel of niet op te pikken! 
 
Voel je welkom! 
 
Anneke Bleeker 
Gaasterland 10 maart 2017 
 

 

De tweede 'Wandelende 
studiegroep' waarbij eet-
bare 'wilde' gewassen de 
hoofdrol spelen, is ge-
start... 
Zaterdagochtend 15 april verzamelden we 
in restaurant 'De Grote Wielen' aan de 
rand van Leeuwarden. 
 
We maakten eerst kennis met elkaar en vertel-
den wat de ideeën zijn. 
Vanaf de volgende keer zal Eva Rinzema deze 
groep begeleiden; deze zaterdag verzorgden 
we dat samen zoals ik bij diverse groepen de 
eerste keer doe. 
 
Eerst vertelde ik tijdens de koffie, thee of wat 
men maar wilde bestellen het een en ander 
over 'Project7-blad'. 
Hoe we hiertoe zijn gekomen, welke nieuws-
brieven we hebben en wat op dat moment 
voorbij kwam door reacties. 
Nadat iedereen afgerekend had reden we ach-
ter Eva aan naar haar volkstuin net buiten 
Leeuwarden. 
Het weer werkte mee, de plu is nog in de hand 
geweest om mee te nemen, toch maar weer in 
de auto gedaan. 
Eva begon te vertellen bij een aantal gewas-
sen, benoemde de goede eigenschappen, de 
culinaire mogelijkheden. We liepen om de tui-
nen heen - een werkelijk schitterend rondje. 

 
Zelf vertelde ik over de energiewaarde van de 
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen, 
welke familieleden er als groente te koop zijn 
en zo nog wat wetenswaardigheden, wel van 
belang als je dit soort informatie gaat delen 
met anderen. Sommigen hadden dit al eerder 
van mij gehoord, voor anderen was het de eer-
ste keer. 
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Het idee was deze uurtjes samen in te vullen, 
speels om de beurt wat vertellen, aanreiken en 
vragen beantwoorden die vanzelf ontstaan. 
Altijd leuk om met een collega samen een paar 
uurtjes in te vullen. 

 
Na een fantastisch mooi rondje en heel veel 
mooie eetbare planten gezien te hebben gin-
gen we naar Eva haar tuin. 

 
 

 

 
 

Deze tuinen liggen schitterend in de omgeving, 
het voelt er heerlijk, alleen... het was een 
beetje koud ;-) 
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Maar gelukkig droog want nog denkende aan de 
hevige buien de avond en nacht ervoor moch-
ten we onze handen dichtknijpen. 
 
Eva had heerlijke zelfgemaakte lekkernijen 
meegebracht.  
 

 
 

 
 

Een eiersalade, pesto en andere overheerlijke 
smeersels welke op een stukje brood of rijst-
wafel geproefd konden worden. 
Uiteraard voorzien van ingrediënten passend 
bij deze dag. 
Een kop verse kruidenthee ging er ook wel in 
en al met al was het in mijn beleving een ge-
slaagde eerste dag voor deze nieuwe groep. 
 
De volgende keer op 13 mei verzamelt deze 
groep bij Eva haar tuin, beginnen zij daar de 
dag samen en gaan vervolgens naar een mooi 
natuurgebied. 
Dus weer in de buurt van Leeuwarden, de keer 
daarna op 10 juni kan wel heel ergens anders 
in de provincie zijn. 
Daarna staan 12 augustus, 16 september en 14 
oktober op de agenda en bij interesse komt 11 
november daar nog bij voor 2017. 
 
In de loop van 2017 komen de datums voor 
2018 en deze staan ook allemaal op de site: 
www.project7-blad.nl bij de knop:  
Agenda studiegroepen:  
http://www.project7-blad.nl/page3.html  

De bijdrage is altijd 10 euro, zelf een lunch-
pakket meenemen en zelf consumptie betalen 
als er een horecagelegenheid bezocht wordt. 
 
De dag start om 11.00 uur, verzamelen vanaf 
een half uur eerder. 
Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk komt 
want dan kom je samen verder met het delen 
van kennis. 
 
Wel is het mogelijk indien er plaats is bij de 
andere groep die op woensdag draait daar een 
keer te komen om zo toch actief met de ge-
wassen in dat seizoen in aanraking te komen. 
Met één kanttekening: mits er plaats is in die 
groep.  
We willen niet meer dan ongeveer 14/15 per-
sonen per groep mee laten draaien. 
Maar... er mogen ook meer groepen komen, er 
draait er nu een op woensdagen en een op za-
terdagen, een andere dag of een zelfde dag 
maar in andere weken voor een nog groter aan-
bod is welkom. 
 
Wie interesse heeft in deze of andere groepen 
kan mij mailen. Dan zorg ik dat je dat de infor-
matie krijgt aangeleverd die van belang is. 
Als je bij deze groep op zaterdag wilt aanslui-
ten zet dat even duidelijk in je mail dan sluis 
ik dat door naar Eva. 
Wil je meer weten over alle groepen, ook aan-
geven in je mail en beiden mag ook. Mailadres 
onderaan. 
 
Deze nieuwe groep geef ik met plezier uit han-
den qua informatie delen; Eva heeft vanaf 13 
mei het stokje helemaal in handen en zal met 
de deelnemers samen kennis delen. 
Drie personen mogen een plant voorbereiden, 
dat zal per mail onderling geregeld worden. 
Even een plant kiezen die dan zeker weten 
groeit en wellicht ook bloeit en kijken welke 
eigenschappen deze heeft.  
Dat delen zij dan op 13 mei en die zaterdag 
mogen weer drie andere 'vrijwilligers' :) aange-
wezen worden om op 10 juni een kleine bij-
drage te leveren. 
 
Het heet studiegroep, huiswerk krijgt niemand 
want wie interesse heeft gaat vanzelf met het 
geleerde in de eigen keuken aan de slag. 
Het enige dat we vragen is om de beurt zo een 
kleine bijdrage te leveren en een plant 'uitdie-
pen', want dan ben je nog meer betrokken bij 
de groep. 
 
Heel veel plezier allemaal en we blijven op de 
hoogte via foto's, kleine verslagen en dat ook 
aangeleverd voor de nieuwsbrief :) 
 

http://www.project7-blad.nl/page3.html
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Dankjewel Eva, ook dank voor je gastvrijheid 
op je tuin en je hebt een geweldige gezellige 

inspirerende groep! 💚  

Met allemaal een 'groen hart'... 👍  
 

 
 

M'n broodje voor de lunch had een hoge ener-
giewaarde met de bloempjes en blaadjes uit je 
tuin :) 
 
Mailen? Anneke@project7-blad.nl  
 

 
 

Om over na te denken... 
Wat voelt fijner? 
Op deze foto zie je brandneteltoppen en 
zevenblad. 
Deze groenten werden samen even ge-
kookt en klaargemaakt zoals je dat met 
spinazie doet.  
 

 

Persoonlijk vind ik dit vele malen lekkerder, 
smakelijker dan de spinazie die je nu kunt ko-
pen.  

Spinazie zelf gezaaid is anders, maar het gaat 
even om het volgende: Wat voelt fijner? 
Wellicht gehaast naar een groenteboer, of een 
groenteafdeling in een supermarkt, groot win-
kelcentrum, veelal met de auto... 
Natuurlijk zijn er ook personen die met een 
paar passen lopen bij een groentewinkel zijn 
en nu wellicht denken... waar heeft ze het 
over? 
 

Andere situatie... 
Even naar een mooi stukje natuur in je omge-
ving, dat kan zelfs in steden, of misschien nog 
wel gemakkelijker dan wie in de polders woont 
waar door monocultuur de omgeving niet meer 
is zoals die hoort te zijn. Denk ook aan bossen, 
bosranden met in de regel brandnetels en re-
gelmatig ook zevenblad. 
Maar stel je even een mooi stukje voor in eigen 
omgeving waar je ook 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen kunt vinden. 
Wat geeft meer voldoening? 
Met de portemonnee in de hand wachten tot je 
aan de beurt bent en de vraag krijgen; 'Mag het 
een onsje meer zijn?' 
Of... even, al is het kort, genieten van het bui-
ten zijn, even genieten van wat er nog meer 
groeit en bloeit en zo een maaltje oogsten? 
Thuisgekomen behandel je het verder het-
zelfde. 
 

Slim is het een mogelijkheid mee te nemen 
waar je de oogst meteen inzet en dan ook op 
water.  
Een paar glazen potjes in een flessenrek, kistje 
of... In elk geval is het raadzaam zeker nu we 
richting de zomer gaan dat wat je geplukt hebt 
direct op water te plaatsen. 
Ook dat gaat een gewoonte worden als je daar 
een oplossing voor hebt gevonden en dat daar 
consequent voor gebruikt. 
Heerlijk om thuis te komen, nog in gedachten 
het moois de revue te laten passeren en je 
groente te wassen zoals je altijd doet. 
Feestje ;-) 
Waarmee ik niet zeg dat we niets meer kopen 
bij de groentewinkel, onzin natuurlijk. 
Het is zaak ook soorten te combineren maar 
daar kun je dan op inspelen bij je aankopen en 
je kunt bepaalde groentesoorten op voorraad 
nemen, geen gesneden handel kopen, het is 
veel gezonder zelf alles te verwerken en dan 
hoef je niet dagelijks naar een winkel maar kun 
je vaker genieten van de natuur en... 
 

Zo'n maaltijd geeft toch een energie :) 
Zeker weten!  
 
We hebben ervaring! 
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Even voorstellen…  
Twee nieuwe ‘Wildpluk-
gidsen’ vanaf nu actief bij 
Project7-blad… 
Dat gaat goed, al eerder konden wij Inge-
borg Nienhuis en Jochem Hagoort voor-
stellen als ‘Wildplukgids’ van Project7-
blad. 
Met hen en mijzelf waren we met drie per-
sonen. 
 
Vanaf nu zijn we met vijf personen en het zal 
mij niets verbazen als we eerdaags weer ande-
ren mogen voorstellen omdat er hier en daar 
belangstelling is, hier een bijdrage aan te le-
veren. 
 
Wat doen ‘Wildplukgidsen’? 
Zij plannen wandelingen op de agenda, een 
ochtend of een middag. Wandelend, of liever 
gezegd al slenterend en veel stoppend vertel-
len zij over wat groeit en bloeit, wat eetbaar 
is, wellicht geneeskrachtig, kortom: lekker in 
de buitenlucht genieten van al het moois en in-
formatie krijgen waar je wat aan hebt. 
Deze uurtjes zijn ook heel gezellig. Wie echt 
meer wil weten raden wij aan vaker mee te 
gaan of aan te sluiten bij een ‘Wandelende stu-
diegroep’. 
 
Lisette Timmermans gaat in Delft van start en 
hieronder stelt zij zichzelf voor, evenals Eva 
Rinzema in Friesland. 
Eva woont in Leeuwarden maar heeft wel het 
idee op verschillende plaatsen in de provincie 
te gaan wandelen. Zij gaat naast de ‘losse’ 
wandelingen ook een studiegroep starten in 
Friesland waarop het aantal op twee studie-
groepen in Friesland komt als we over de ‘Wan-
delende studiegroepen’ spreken. Tellen we 
daar de twee groepen op een vaste locatie bij 
op dan zijn er binnenkort in Friesland vier 
groepen. 
 
Maak hieronder kennis met Lisette en Eva. 
Wij wensen hen heel veel plezier met hun ac-
tiviteiten en jullie als lezers zullen vast meer 
van hen gaan vernemen. 
We zijn nu met z’n vijven, ik ben benieuwd 

wanneer we met tien zijn 😊. 
 
Anneke 

 

Lisette Timmermans uit Delft… 
Lisette Timmermans is al vanaf haar jeugd ge-
interesseerd in kruiden.  
Terwijl haar vriendinnen 
slootje gingen springen was zij 
‘parfum’ aan het maken voor 
haar moeder. Bij familie in 
Limburg kreeg ze haar eerste 
kruidenboekje van haar tante 
en vertelde haar tante over de 
kruiden tijdens de wandelin-
gen.  
Daarna kwam de interesse in 
kruiden voor het koken en ont-
dekte ze Mellie Uyldert waar-
door ze kruidenmengsels ging 
maken om haar eigen gezond-
heid te verbeteren.   
De opleiding natuurgeneeskunde is zij in eerste 
instantie gestart om meer over kruiden te we-
ten te komen. Dat resulteerde uiteindelijk in 
het kruidenboek ‘Handboek Geneeskruiden’ 

waarin 100 Westerse 
kruiden beschreven 
zijn.  
Al tijdens haar oplei-
ding werden kruiden-
weken georganiseerd 
in de Ardennen. Tij-
dens die weken stond 
telkens één kruid of 
boom centraal. Dan 
werd niet alleen de 
werkzaamheid beke-
ken maar ook de taal 
die het kruid sprak.  
 

In haar praktijk zijn kruiden nooit weggeweest. 
Iedereen krijgt na het intakegesprek een krui-
denmengsel op maat. Het is een kruidenmeng-
sel voor de constitutie van de cliënt. De con-
stitutie is de basis van je persoonlijkheid, ver-
telt Lisette.  
 
Sinds 2016 organiseert Lisette kruidenweken in 
Tsjechië waarin een 
huisapotheek en een 
maaltijd gemaakt 
wordt met kruiden 
uit de natuur.  
Nu gaat ze haar ken-
nis ook wat dichter 
in de buurt delen.  
Ze wordt ‘Wildpluk-
gids’ voor project-7-
blad.  
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Eva Rinzema uit Leeuwarden… 
 
Hallo beste mensen,  
 
Mijn naam is Eva Rinzema. 
Ik woon in Leeuwarden, al 20 jaar getrouwd en 
heb een dochter van negentien, 
een hond en een kat. 
 
Mijn liefde voor natuur en dan speciaal de flora 
komt al vanuit mijn opvoeding. 
Ik kom uit een groot, enigszins alternatief ge-
zin. 
We aten als kinderen al 'wild'. Dat was bij 
ons niet meer dan normaal... 
 
Na mijn opleiding als hovenier heb ik in een 
heemtuin gewerkt. 
Heel erg leuk, maar helaas was ik niet gebouwd 
voor zwaar lichamelijk werk. 
Dus ben ik toen een heel andere weg ingesla-
gen en na een aantal verschillende baantjes  
ben ik de opleiding docente tekenen gaan vol-
gen. 
En toen raakte ik zwanger!  
We besloten samen dat ik een thuis-blijf-moe-
der zou worden... 
 
Maar blijkbaar ben ik niet zo goed in thuiszit-
ten dus heb ik een aantal vrijwilligersbaantjes 
gehad. 
Zo heb ik een blauwe maandag voor het Fryske 
Gea gegidst en ben ik een tijd jeugdgids voor 
het IVN in Leeuwarden geweest 
En was ik de 'natuur juf' op de school van mijn 
dochter. 
 
Ondertussen heb ik zwammen bestudeerd met 
behulp van de Nederlandse Mycologische Ver-
eniging en had ik natuurlijk mijn moestuin.  
Mijn interesse voor wilde planten en kruiden 
bleef ik trouw... 
Een jaar of zes geleden werd ik ziek. drie keer 
achter elkaar een longontsteking. 
Tja, ik heb astma en ik rook dus op zich niet 
vreemd. Ik kreeg gewoon vaak een verkoud-
heid en/of een griep. 
 
Maar de antibiotica die ik toen (drie keer!) 
kreeg heeft me uiteindelijk pas echt ziek ge-
maakt. 
Ik kreeg de ene kwaal na de andere! Mijn li-
chaam was de balans helemaal kwijt. 
Toen ben ik me gaan verdiepen in de gevol-
gen/bijwerkingen van verschillende medicij-
nen. 
Als je dat leert... wil je eigenlijk nooit meer 
ook maar één pil slikken! 
 

Dus als vanzelf 
kwam ik weer te-
rug op mijn ge-
liefde wilde plan-
ten... 
Sindsdien eet ik 
(nog) vaker wild, 
probeer ik (nog 
meer) te leren 
over de genees-
krachtige kant van 
kruiden en maak ik 
zelf kruidenthee, 
tincturen, kruiden 
oliën, zeepjes, 
zalfjes etc. etc. 
 
Ik worstel nog steeds met de nasleep van de 
antibiotica en mijn twee verslavingen (roken 
en cola). Maar ik heb nooit meer een griep of 
verkoudheid gehad. 
 
Zoals jullie vast begrijpen ben ik al jaren 'he-
lemaal om'. 
Maar wel op een heel rationele en praktische 
manier. 
En dat is precies wat ik anderen wil meegeven. 
Hoe je op een heel gewone, praktische wijze 
een meer natuurlijk leven kunt leiden. 
Hoe je dichter bij 
de natuur kunt 
staan, haar waarde-
ren en gebruiken 
wat ze te bieden 
heeft. 
Wildplukken is ei-
genlijk nog maar 
een begin... 
 

 

 

 

Eigen uitgave 7-blad: 
 
 

 

http://www.project7-blad.nl/1-PROMO-EETBAAR-BOS-TWEE.pdf
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Wandelende studie-
groep in Noord-Holland  
start in Bergen op 18 
april… 
In de vorige nieuwsbrief konden jullie 
kennis maken met Eva Rinzema in 
Friesland, zij gaat de tweede ‘Wande-
lende studiegroep’ in Friesland leiden. 
Deze start op zaterdag 15 april bij Leeu-
warden. 
 
De eerste groep, door mijzelf gestart, komt de 
12e weer bij elkaar in Friesland, in het Gaas-
terland. 
De derde groep gaat in Noord-Holland ‘lopen’, 
letterlijk en figuurlijk. Twee dames hebben dit 
initiatief genomen waar ik persoonlijk heel blij 
mee ben. 
Annette Ochse, bekend van de Gezond Ver-
stand Lezingen-locatie in Alkmaar en aan-
spreekpunt voor degenen die interesse hebben 
om een GVL-locatie te starten kennen wij al 
heel lang, al jaren om dat zo eens te verwoor-
den. 
Komende zomer twaalf jaar om precies te zijn, 
dus dat wij plezierig samenwerken moge dui-
delijk zijn. 
 
Annette vertelt hieronder zelf hoe zij zo op het 
pad van de planten, bloemen en andere gewas-
sen terecht is gekomen qua interesse. 
Annemieke Wonink ontmoetten wij op 6 sep-
tember 2015 voor het eerst toen studiegroep 
Alkmaar de eerste middag draaide. De studie-
groep op een vaste locatie, elke eerste zondag-
middag van de maand. 
Annemieke was meteen helemaal in haar nop-
jes toen wij daar aan de slag gingen, zij is er 
vanaf het eerste uur in Alkmaar bij, evenals 
Annette. 
Annemieke had zelfs de eerste keer heerlijke 
cakejes mee voor bij de thee. Ze kende ons nog 
niet, wist ook niet wat ze kon verwachten maar 
toch kwam ze vrolijk binnen met zelfgebakken 
lekkernijen. 
Als ze dit leest zal ze vermoedelijk denken dat 

ik een ijzeren geheugen heb 😉 maar eerlijk-
heidshalve zal ik opbiechten dat ik van elke 
middag een mapje foto’s heb met datum en zo 
kon ik deze datum traceren en zag ik o.a. de 
foto’s met de cakejes van Annemieke. 
We hebben Annemieke leren kennen als een 
zeer gepassioneerde dame die net als Annette 

graag doet wat ze belooft en als deze dames 
ergens voor gaan bijten zij zich erin vast. 
 
Beiden zijn toe aan een nieuwe uitdaging en 
dit stimuleer ik eerlijk gezegd bij allen die al 
vaker een ‘wildplukwandeling’ hebben meege-
maakt en inmiddels al heel veel planten weten 
te benoemen en zelf te gebruiken. 
 

 
 

Boven: Gele dovenetel 
Onder: Look-zonder-look 
 

 
Wie met mij mee wandelt krijgt altijd de be-
ginselen uitgelegd en dat doe ik standaard als 
er personen bij zijn die nog nooit een derge-
lijke wandeling met mij hebben meegemaakt. 
Daardoor beginnen we nu in een andere fase te 
komen, de fase dat diverse personen graag 
meer willen, willen doorstromen en samen 
meer willen verkennen. 
Bingo! 
Daar zijn deze ‘Wandelende studiegroepen’ nu 
exact voor bedoeld! 
Daarom was dit één van mijn bedenksels in de 
afgelopen maanden. 
Deze groepen moeten redelijk klein blijven, 
tien/twaalf personen is eigenlijk max om sa-
men een dag goed te kunnen doorbrengen, 
naar elkaar te kunnen luisteren en samen wat 
te kunnen uitzoeken. 
Deze groepen brengen de dag buiten door, 
steeds op een andere plek in de provincie. 
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Ze wandelen dus niet alleen langs de planten, 
bomen en struiken maar ook nog eens ‘door de 
provincie’, steeds ergens anders. 
Mocht het nu slecht weer zijn kunnen ze kijken 
of ze die dag bij één van de deelnemers binnen 
kunnen blijven en ook dan valt er samen van 
alles te behandelen, al plukken zij blaadjes, 
takjes en bloempjes om deze binnen te bespre-
ken. 
Wat is eetbaar? 
Maar samen ‘uitvlooien’ welke geneeskrach-
tige waarde een plant heeft is ook niet verbo-
den, oftewel: afhankelijk van de interesse bin-
nen een groep vult de groep dit zelf in. 
De groep bepaalt waar de deelnemers de keer 
erna verzamelen. Wel rekening houdend met 
iedereen, maar samen kunnen zij hierop anti-
ciperen. 
Nu heb ik de ervaring dat er in de eerste groep 
in Friesland een aantal personen van buiten 
deze provincie komen, dus we laten ons ver-
rassen wat er binnen de andere groepen gaat 
ontstaan. 
 

De groep in N-H begint in Bergen… 

 
 

Helemaal leuk, want ze kunnen volop genieten 
van het daslook, de bonte dovenetel die wel-
licht de gele bloempjes laat zien, de look-zon-
der-look die vast al wat hoger zal staan tussen 
de bomen dan in he topen veld, ja ik zie het 
voor mij want ik heb een aantal jaren daar 
wandelingen op de agenda gehad. 
Overigens op dinsdag 9 mei ga ik één middag 
naar Bergen voor een incidentele wandeling, 
even snuiven aan het bloeiende daslook en ik 
zal de liefhebbers daar over vertellen plus 
meer over de andere eetbare planten. 
Maar… dat is dus wel een wandeling voor ieder-
een waarbij ‘beginners’ informatie ook aanbod 
komt. 
De groep onder leiding van Annette en Anne-
mieke gaat samen met elkaar verder, dieper in 
op… en natuurlijk thuis allemaal de geleerde 

gewassen toepassen 😊 
Ik verheug mij al op het eerste verslag met 
foto’s wat we zeker in de andere nieuwsbrief 
van ‘Project7-blad’ plaatsen. 
Deelname aan deze dagen bedraagt 10 euro. 

We adviseren zelf een lunchpakket en drin-
ken/water mee te nemen. 
Als er gestart wordt in een horecagelegenheid 
is de consumptie voor eigen rekening. 
Het is fijn even samen ergens te beginnen, zit-
tend met een kop thee of koffie of wat iemand 
maar wenst. Ook fijn voor wie van verder komt 
en daarna gaat de groep al slenterend en stil-
staand de natuur in. 
Hoe laat men stopt is ook groepsafhankelijk. 
De eerste groep in Friesland ging al kennis de-
lend door tot tegen 16.30 uur. 
De dagen beginnen om 11.00 uur, verzamelen 
vanaf een half uur eerder. 
 
Annette en Annemieke, ik wens jullie heel veel 
plezier, mooie dagen en leerzame uren toe! 
Dank jullie wel dat jullie ‘Project7-blad’ hel-
pen verspreiden en doe het zevenblad in het 
bos de groeten van mij. 
Daar heb ik een pluk ‘gejat’ en hier in de tuin 

geplant en het giert alle kanten op! 😊 
Symbolisch fantastisch!  
Zo gaat het ook met de groepen. 
 
Hieronder een woordje van beide dames. 
 
Anneke 
 

 
 

 
Annette (links), Annemieke (rechts) 
 

Hallo, ik ben Annette Ochse  
en een ‘beetje‘ verweven met Project 7-blad. 
Sommigen kennen mij al als locatiehouder 
GVL.  
Anderen van de studiegroepen in Alkmaar en 
Arcen, aan beide neem ik deel.  
Ook ben ik eerste contactpersoon voor diege-
nen die overwegen een GVL-locatie te starten. 
Annemieke en ik kennen elkaar van de studie-
groep Alkmaar.  
Beiden zijn wij er al sinds dag een. 
 
Tot een paar jaar geleden had ik niet zoveel 
met de natuur. Ik was er vaak te vinden, dat 
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wel, maar ik hoefde niet zo nodig te weten hoe 
iets heet. Ik genoot toch wel. 
Wat later begonnen specifiek kruiden op een 
andere manier interessant te worden.  
Via een omweg wel te verstaan: een van mijn 
interesses is archeologie. Daar snap je niet 
veel van als je niets weet van geschiedenis, 
mythen en sagen, gebruiken, dat soort zaken.  
Zo kwam een BBC-serie, Tales from the Green 
Valley, op mijn pad.  
Inmiddels zijn er meerdere series, steeds in 
een andere periode gesitueerd  
(http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Se-
ries/BBCHistoricalFarmSeries), allemaal via 
YouTube terug te zien. Zo leuk!  
 
Deze series zetten iets in gang. Ritueel ge-
bruik, natuurlijk leven en bouwen, noem maar 
op. Zoals men in het verleden leefde met de 
natuur. En vooral geneeskracht.  
Maar (er is altijd een maar, niet?), dan moet je 
wel kunnen determineren.  
Dus op cursus bij het IVN. Leuk, vier lessen om 
een basis te leggen en dan ga je op eigen gele-
genheid ervaring opdoen.  
Nog een paar weken, dan is de een eenjarige 
cursus van Wortel & Cruijdt, ook afgerond. 
Daarin komt zowel de herbologische, cosmeti-
sche en praktische kanten aan de orde.  

En magisch, voor een beetje sprankel 😊. 
 
Inmiddels puilt mijn boekenkast uit en mijn 
keuken is dringend toe aan extra kastruimte 
voor al mijn gedroogde kruiden, tincturen, 
oliën en andere brouwsels. 
 
Ook al zullen er nog wel wat cursussen volgen 
op dit gebied, ik verheug mij nu al op alle uit-
wisselingen. Het gaat leuk worden en wij gaan 
veel van elkaar leren. 
Ik hoop dat het besmettelijk is. Zo niet, dan 
heb ik nog een toverspreuk achter de hand. ;-) 
 
Annette Ochse 
 

 
 

Hallo, ik ben Annemieke Wonink 
 
Als tiener wilde ik al graag weten hoe al die 
plantjes in de natuur heten en wat je er mee 
kunt.  
Maar wandelen met mijn oom, die er veel van 
wist, vond ik saai en ik onthield het niet. We 
bleven bij elk plantje staan, het schoot maar 
niet op. Moet je me nu zien!  
"Oh kijk, hier heb je veldkers. Lekker bij een 
eitje! En daar... hondsdraf, helpt goed bij 
hoest...".  

Een aantal jaren geleden nam iemand me mee 
naar een Gezond Verstand Avond, over ge-
zonde en ongezonde vetten. Reuze interes-
sant.  
Hier ontmoette ik mensen die ook verder ke-
ken dan hun neus lang was en vraagtekens zet-
ten bij 'normale' dingen in onze maatschappij.  
Ik ging mee met wandelingen van Anneke, die 
liet zien welke planten in bos en berm eetbaar 
zijn. Ze vertelde enthousiast wat je er alle-
maal mee kunt doen. 
Ik had in het begin moeite om de planten in 
mijn eentje te herkennen. Maar na een aantal 
wandelingen waren er planten en gebruiksmo-
gelijkheden die bleven hangen, omdat ze 
steeds aan de orde kwamen. Nu ben ik zelfs 
zover dat ik denk: ja, dat weet ik nu wel, er 
mag wat nieuws bij! 
Het lijkt me daarom erg leuk om met een 
groepje vaste mensen regelmatig te 'wande-
len', te zien wat we tegen komen en zo onze 
kennis te vergroten. We kunnen elkaar wegwijs 
maken. In het begin kunnen alle bekende plan-
ten aan bod komen, dus ook mensen die er nog 
weinig van weten kunnen meedoen. Dan 
groeien we samen verder. Je verdiept je in een 
plant die dan groeit en kunt daar de anderen 
weer over vertellen. 
Ik vind het erg leuk als het niet alleen bij ver-
tellen blijft. Daadwerkelijk iets met de plan-
ten doen en dat delen met elkaar werkt inspi-
rerend.  
 
Vanaf het begin ben ik bij de studiegroep van 
‘Project7-blad’ in Alkmaar, elke eerste zon-
dagmiddag van de maand.  
Door daar samen dingen te doen ben ik thuis 
ook actiever aan de slag gegaan.  
Naast zelf bijvoorbeeld wasmiddel of kaas ma-
ken, plukken we ook samen wilde groenten en 
kruiden in de omgeving en maken daar gerech-
ten mee. Thuis vind ik het nu heel gewoon om 
zevenblad en fluitenkruidblad als groente te 
gebruiken. Speenkruidblaadjes barsten van de 
vitamine C en gaan in de sla. Ons eten krijgt zo 
een veel hogere voedingswaarde.  
Lekker en gezond! 
En dan die thee die we zetten, met appeltjes 
en kruiden: super smakelijk. Thuis flink mee 
gevarieerd. Mijn favoriet is dennenthee met 
appel, kaneel en een stukje verse peper.  
Ik laat de brandnetel en munt bij de achter-
deur lekker groeien. Dat wil zeggen: ik pluk er 
dagelijks van voor in de maaltijd, thee of een 
smoothie. 
 
In Friesland is al een wandelende studiegroep 
begonnen, dat vond ik te ver weg. In Noord-
Holland zijn vast ook genoeg mensen die daar 
zin in hebben. Annette uit Haarlem en ikzelf 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/BBCHistoricalFarmSeries
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/BBCHistoricalFarmSeries
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uit Limmen gaan op 18 april om 11 uur enthou-
siast van start in Bergen.  
 

 
Boven: Ruïnekerk, Bergen / Onder: Daslook in het 
bos, met in de vergiet: daslook en zevenblad 

 
 

 
 

 

Daar groeit veel daslook en uiteraard komen 
we nog veel meer lekkers en nuttigs tegen on-
derweg. 
 

 
 

 
 

Als je zin hebt om 6x per jaar met ons op dins-
dag op verschillende plekken door deze provin-
cie te wandelen en van elkaar meer over eet-
bare en geneeskrachtige natuur te leren, geef 
je dan op via:  

 
wandelendestudiegroepnh@gmail.com. 
 
Vriendelijke groet van Annemieke Wonink 
 

 
 

Wat is nu toch een ‘Wan-
delende studiegroep’? 
Wat is een ‘Wandelende studiegroep’? 
Wat bedoel je? 
Bespreek je dan verschillende onderwer-
pen? Gaat het om het wandelen? 
 

Graag wil ik je dit uitleggen… 
 
Al enige jaren verzorgen wij wandelingen 
waarbij de ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen centraal staan. 

mailto:wandelendestudiegroepnh@gmail.com
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Wandelen is vaak een groot woord, we ‘vreten’ 
geen kilometers, we staan veel stil en vertel-
len over de planten die voor onze voeten 
groeien of over de bomen, struiken of andere 
grote gewassen waar we naast staan. 
Plukken doen we ook niet dan dat wij, de per-
sonen die vertellen, hoogstens een blad of 
bloem plukken, laten ruiken, wellicht laten 
proeven en erover vertellen. 
Dit gaat zo al enige jaren en inmiddels zie je 
verschillende personen op geregelde momen-
ten tijdens een wandeling weer terug. Sterker 
nog: sommigen zien we al enige jaren af en toe 
weer meelopen. 
 
Het punt is dat we bij deze groepen altijd een 
behoorlijk aantal personen mogen verwelko-
men die voor het eerst meegaan. 
Daardoor vertel je bepaalde dingen altijd stan-
daard omdat dit gewoon noodzakelijk is. 
Maar wie vaker meegaat hoort deze verhalen 
ook weer. Overigens is de algemene mening 
dat dit niet als erg ervaren wordt.  
Feit is wel dat degenen die vaker komen nooit 
verder komen dan de eerste uitleg, wellicht in 
verschillende seizoenen. 
 
De vraag is ook of men er echt wat mee gaat 
doen; echt thuis op het aanrecht de planten 
gaat verwerken die zijn besproken, althans het 
gedeelte dat men goed kon onthouden en ook 
thuis kan oogsten.  
Je moet deze kennis in stukjes tot je nemen en 
er ook echt wat mee doen als je wilt dat het 
gaat landen en als ‘normaal’ ervaren gaat wor-
den. 
 
Herhaling is het sleutelwoord en zelf op onder-
zoek uitgaan ook, want alleen leuk de verhalen 
aanhoren schenkt een ieder wel een gezellige 
en wellicht ook waardevolle middag maar 
veelal blijft het daarbij. 
 
Door nu ‘Wandelende studiegroepen’ in het le-
ven te roepen creëren we de mogelijkheid om 
met een groep verder te komen, verder dan de 
eerste uitleg.  
En daarom gaan we wandelen! 
 
We hebben studiegroepen onder onze vlag 
draaien die een vaste locatie hebben waar zij 
minimaal zes middagen per jaar een middag 
vullen met diverse onderwerpen, maar wel 
passend bij natuur, eetbare planten, genees-
krachtige planten, natuurlijke verzorgingspro-
ducten maken, verantwoord tuinieren waarvan 
Permacultuur een geweldig voorbeeld is, 
kortom: genoeg onderwerpen.  

En er zijn er nog veel meer, zoals fermenteren, 
samen kokkerellen en zo kan ik de lijst nog lan-
ger maken. 
 
De ‘Wandelende studiegroep’ heeft geen vaste 
locatie want deze gaat wandelen, slenteren, 
stiltaan en samen kijken naar wat eetbaar is. 
Het idee is ook dat elke of een aantal deelne-
mers, roulerend binnen een groep, steeds alle-
maal één plant voorbereidt en dan uitzoekt 
wat die plant ons schenkt. Is het gewas eet-
baar? Geneeskrachtig?   
Een plant die groeit en/of bloeit in de periode 
wanneer de volgende wandeling op de agenda 
staat. 
 
Door allemaal iets voor te bereiden ben je er 
thuis ook met een andere intentie mee bezig. 
Je schenkt elkaar informatie en aan het eind 
van de dag kan iedereen dat wat hij of zij heeft 
uitgezocht mailen naar de initiatiefnemer/-
neemster van de groep, zodat hij of zij alles 
samen naar iedereen kan mailen. 
 
Door in de vrije natuur te kijken, een keer in 
een kruidentuin of mooie open tuinen die daar 
geschikt voor zijn, bij de Wadden, in de bos-
sen, bij… zoveel mogelijkheden, leer je met 
elkaar ter plaatse wat er eetbaar is. 
 
Dit stimuleert ook om er thuis daadwerkelijk 
mee aan de slag te gaan en deze gezonde 
groentesoorten te integreren in de eigen maal-
tijden. 
Want als je net als deelnemer/-neemster in 
zo’n groep hebt geleerd dat je in het voorjaar 
de prille beukenblaadjes aan een salade kunt 
toevoegen, hoe leuk is het dan om dit in de 
praktijk toe te passen als je daar de mogelijk-
heid voor hebt? 
 
Of nu juist wel de paardenbloem op verschil-
lende momenten van bloem tot wortel te ge-
bruiken, wat veelal niet gebeurt wanneer ie-
mand eenmalig een wandeling meemaakt. 
 
Dus een ‘Wandelende studiegroep’ is gericht 
op eetbare gewassen in de vrije natuur, in tui-
nen en in andere gebieden waar men kan kij-
ken. 
Minimaal zesmaal per jaar een dag, vanaf 
11.00 uur in de ochtend. Men bepaalt samen 
wanneer de groep in de middag stopt. 
 
Deze dagen kosten standaard 10 euro; de initi-
atiefnemer/ster heeft de verantwoording en 
krijgt zo een beloning en hij of zij draagt daar-
van een gedeelte af aan Project7-blad. 
Elke deelnemer neemt een eigen lunchpakket 
mee van huis en als de groep ergens opsteekt 
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voor een consumptie is dat voor ieders eigen 
rekening. 
Een hele voordelige cursus maak je zo met el-
kaar, maar o zo waardevol. 
Er ontstaan nieuwe contacten, je bent een dag 
op stap met gelijkgestemden, je bent buiten 
en geniet ook nog van de omgeving want gees-
telijke voeding is wellicht nog belangrijker om 
daarna het belang in te zien van lijfelijke voe-
ding. 
 

Zijn we zo uitgewandeld? 
Nee, want de groep bepaalt ook waar zij elkaar 
de keer erna ontmoeten. 
Dus de groep ‘wandelt’ ook nog door de pro-
vincie of wellicht door meerdere. 
Elke keer een andere locatie kiezen schept de 
mogelijkheid andere vegetatie te leren ken-
nen. 
 
Zesmaal (minimaal) per jaar met personen met 
dezelfde interesse wandelen in een gebied 
waar je samen kijkt en leert wat eetbaar is. 
Wie meer dan zesmaal wil wandelen met el-
kaar, niet verboden, dat is dan op eigen initia-
tief. 
 
In Friesland waren we gestart en in plaats van 
te wandelen waren we de hele dag binnen wat 
eigenlijk heel humoristisch was. 
En dat kan ook, bij één van de deelnemers bin-
nen blijven als het weer veel te slecht is. 
Dan kan de dag gewoon doorgaan, heb je geen 
kink in de kabel qua verschuiven en als je dan 
bloempjes, blaadjes en takjes plukt, binnen op 
de tafel legt en daar samen omheen gaat zit-
ten, heb je enkele uren gespreksstof. 
Sterker nog, wij begonnen om 11.00 uur bij ie-
mand thuis, dat idee was er al ook al was het 
weer perfect.  
 
We wilden beginnen met koffie of thee. Eén 
van de deelneemsters had een heerlijke appel-
taart gebakken en we begonnen dus heel ge-
noeglijk en konden onderling kennismaken met 
elkaar. 
Alleen… het weer wilde maar niet verbeteren… 
Toch stopten we pas dik na 16.00 uur. 
Stof genoeg te bespreken over voeding, ge-
zondheid en eetbare planten en voor we het 
wisten was het al later in de middag. 
 
De volgende keer beginnen we weer bij de-
zelfde deelneemster en is het de bedoeling een 
paar punten in de omgeving te bezoeken plus 
een privétuin. 
Maar wij kijken terug op een heerlijke dag, 
precies zoals ik het had bedoeld toen dit idee 
vorm begon te krijgen naar aanleiding van het 

feit velen wel interesse hebben maar niet ver-
der komen dan een wandeling waar altijd ‘be-
ginners’ bij zijn. 
 
In Friesland is inmiddels een tweede groep, Eva 
Rinzema gaat wandelingen plannen, dus en-
kele datums zoals we al jaren plannen maar 
ook gaat Eva een studiegroep draaien. 
Daar ben ik heel blij mee want in elke provin-
cie mogen er wel een aantal draaien. 
Deze groepen moeten niet groot zijn, 10/12 
personen is prima, niet iedereen kan op de 
woensdag waarop ik de groep draai, dus als Eva 
een andere dag pakt dan zijn er alweer meer 
mogelijkheden. 
We zijn blij dat Eva de weg naar ‘Project7-
blad’ heeft gevonden; samen zaaien, samen 
oogsten. 
In Brabant komt ook een groep, de afspraken 
zijn gemaakt alleen de initiatiefneemster 
Hetty Kerkhof zit voorlopig helaas met een 
voet die rust nodig heeft, dus de plannen zijn 
voor onbepaalde tijd verschoven, maar… wat 
in een goed vat zit… 
 
En… zo mogen er door het hele land ‘Wande-
lende studiegroepen’ ontstaan.  
Hoe meer hoe liever net als de studiegroepen 
op een vaste locatie met diverse onderwerpen. 
 
Wandelende studiegroepen gaan dus wandelen 
– lees slenteren en veel stilstaan, gebukt of op 
de knieën en weer verder.  
Maar zij wandelen ook het jaar door verdeeld 
over verschillende locaties; deze locaties be-
palen zijzelf. 
Dat kan steeds bij iemand anders in de buurt 
zijn die meedoet, de groep kan ook kijken bij 
wie zij als het weer niet meewerkt naar binnen 
kunnen, dit alles gaat vanzelf binnen een groep 
ontstaan. 
 
Het doel is samen meer thuisraken in het ge-
bruik van eetbare gewassen. 
Wie in Friesland mee wil draaien kan contact 
opnemen. 
De groep met Eva is bezig te ontstaan en de 
groep met mij kan nog drie personen een 
plaats bieden. 
 
Wie elders een groep wil starten mag mij ook 
benaderen. 
 
Anneke 
Anneke@project7-blad.nl  

 

 
 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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‘Wilde’ planten in de tuin 
Onlangs kwam er een mailtje bij ons bin-
nen dat wel heel blij maakt!  
 
Hallo Anneke, 
 
Ik heb een andere woekerplant in de tuin dan 
het zevenblad. Het zevenblad staat keurig in 
een grote teil, maar een klokjessoort groeit 
echt overal. Al vele jaren. Zodra de bloemsten-
gel zich vormt, ben ik het altijd te lijf gegaan. 
Dan heb ik houvast aan de stengel en ruk ik het 
plantje al jaren uit de grond omdat ik erin om-
kom. Maar tevergeefs. Het vormt kruipende 
wortelstokken en blijft in groten getale aanwe-
zig. 
 

 
Akkerklokje (Campanula rapunculoides) 
 

Ik wist niet wat het was. Of het giftig of eet-
baar was, dus ik durfde het niet te eten. Maar 
nu heb ik de naam ervan toch gevonden. In 
mijn boeken kwam ik er niet uit, want er werd 
bij een gelijkende plant geschreven dat die 
zeer zeldzaam was en voornamelijk in Limburg 
voorkwam.  
Maar op internet kon ik er nu echt niet om-
heen. Het is 'gewoon' het akkerklokje EN IS 
EETBAAR!  
Nota bene is het een beschermde plant. Ik kan 
het haast niet geloven, maar hij is het toch 
echt.  
Beschermd... en ik maar oorlog voeren... alles 
is eetbaar, bladeren, bloemen en wortel. 
Dus... ik zet de oorlog om in vraatzucht. Ik zal 
hem dit jaar zelfs laten bloeien.  
Hij wordt alleen wel hoog (tot 1.20) en omval-
lerig. En omdat hij overal groeit, vooral direct 
langs het tuinpad, is die hoogte echt niet han-
dig. Maar waarschijnlijk groeit hij hier langs 
mijn route omdat hij door mij gegeten wil wor-
den... :-) 
 
Plotseling ben ik blij met die onmogelijke en 
opdringerige plant. 

 
 

Leuk hè? 
 
Maar het zevenblad moet van mij voorlopig nog 
in de teil blijven. Daar heb ik het in geplant 
toen ik geïnfecteerd werd met jouw ideeën. Ik 
wilde het aanvankelijk gewoon in de tuin plan-
ten, maar iedereen schetste mij de verschrik-
kingen en toen heb ik het niet gedurfd. Zo 
groot is mijn tuin namelijk niet. Het is gewoon 
de tuin van een rijtjeshuis. Maar wel vol met 
wilde planten, want daar houd ik van.  
Paardenbloemen zijn mijn lievelingsbloemen, 
die heb ik ooit zelfs extra bij gezaaid, omdat 
ik er niet genoeg van kon hebben. 
 
Ik wil je nog laten weten dat je me extra hebt 
gestimuleerd met je berichten.  
Voorheen verontschuldigde ik me nog wel eens 
voor mijn wilde tuin, piepte ik een beetje be-
nauwd dat ik daar veel van hield, maar nu durf 
ik er gewoon trots op te zijn... een tuin vol 
wilde groenten heet het nu! 
 
Dankjewel voor al je berichten Anneke!  
 
Hartelijke groet, 
 
Hanna Baars 
 
https://www.debolderik.net/soort-de-
tails.php?id=69&scinaam=Campanula+ra-
puncu  
 

 
 

https://www.debolderik.net/soort-details.php?id=69&scinaam=Campanula+rapuncu
https://www.debolderik.net/soort-details.php?id=69&scinaam=Campanula+rapuncu
https://www.debolderik.net/soort-details.php?id=69&scinaam=Campanula+rapuncu
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'Wilde' groenten, krui-
den en eetbare bloemen 
moet je na het plukken 
goed verzorgen... 
 
Zeker nu de temperaturen weer stijgen is het 
raadzaam om, als je wat plukt om culinair te 
verwerken, je de geplukte oogst meteen op 
water zet. 
Even slap hangen is al een tik voor de plant en 
de energiewaarde is al lager, ook al trekt alles 
bij als je bij thuiskomst je 'handeltje' op water 
zet na eerst de onderkanten van de stelen af-
gesneden te hebben. 
 

 
 

 
Mijn manier is een flessenrek en daar glazen 
potjes met water in zetten. 
 

 

Wel glas, we zetten levende have niet in plas-
tic. 
 
Zo is alles meteen gesorteerd en bij thuiskomst 
kun je het rekje zo in de schaduw zetten als je 
niet direct aan de slag gaat. 
Ditzelfde is ook aan te raden als je in eigen tuin 
plukt. 
 
Je behoudt de kwaliteit, het is een kleine 
moeite en het voelt beter. 
Wel zorgen dat de potjes steeds schoon zijn. 
 
Anneke 
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Colofon: 
 

 

Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
  
 

Medewerking van: 
Bijdragen van:  Arie de Groot / Ingeborg Nienhuis / Louise Jonkman / Berbie Vleeshouwers / Jochem Hagoort / 
Kitty de Bruin / Andrea Bleeker / Gien van den Heuvel / Marleen Kooistra / Yvonne Spierts / Marijke Stokking / 
Jolanda Roggeveld / Marcel Wagenaar / Elly Lievense / Tjalda Bles / Marieke Rijnders / Cynthia van Asten / 
Lisette Timmermans / Eva Rinzema / Annette Ochse / Annemieke Wonink / Hanna Baars / Frank Bleeker   
 
 

Foto’s: 
Anneke Bleeker / Arie de Groot / Eetbaar Bergeijk, o.a.: Ingeborg Nienhuis / Volkert Waalkens en Louise Jonk-
man / Jochem Hagoort / Kitty de Bruin / Andrea Bleeker en Sjaak Buis Fotografie / Marleen Kooistra /  Yvonne 
Spierts / Marijke Stokking / Jolanda Roggeveld / Marcel Wagenaar / Elly Lievense / Tjalda Bles / Marieke Rijn-
ders / Cynthia van Asten / Lisette Timmermans / Eva Rinzema / Hanna Baars  

 
 

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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