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Kop en inhoudsopgave
Voorwoord: Mei, zomerse dagen en een uit de grond schietend verhaal…
Meimaand aanbieding
Waar staat Project7-blad.nl voor?
Hoi Anneke, een bericht van Christel
Wildplukken – ik ben er wild van!
7-Blad-bijeenkomst Studiegroep Landgraaf / Smoothie met zevenblad
Voorjaar 2017 in de Béarn…
Wandelende studie-groep Noord-Holland – Marja Frederiks
Verslag van de eerste Bijeenkomst Wandelende Studiegroep Friesland – Eva Rinzema
Een speciale Nieuwsbrief… Studiegroepen
Ode aan Japans duizendknoop... / Cuisine sauvage in Namen (B.)
De D van Dennenboom…
Een verslag van Louise Jonkman
7-Blad-bijeenkomst Studiegroep Westknollendam
Look-zonder-look
Verslag wandeling o.l.v. Natuurgids Marleen Kooistra
De opzet van een ecodorp in de Dordogne (4) - nu even niet…
Een speciale Nieuwsbrief voor deelnemers/geïnteresseerden van de Studiegroepen
Eetbaar Bergeijk (5)
Acaciabeignets… mmmmmmmmmmm!
En weer een nieuwe Project 7-blad studiegroep! Mussel - Groningen
Wilde wandelingen Bergeijk
Nieuw: Wandelende studiegroep Limburg
Meimaand aanbieding…
Wildplukwandeling in Delft, door Lisette Timmermans
Paardenbloem (Taraxacum officinalis)
18 april 2017: Start van de eerste wandelende studiegroep in Noord-Holland
De wandelende studiegroep Noord-Holland – verslag van een deelneemster
Een reactie – Meta Rook
Verslag zondag 14 mei: Wildplukwandeling in de Broekpolder
Heet van de naald: Verslagje Wandelende Studiegroep Rijs
De Paarse Dovenetel
Verslagje Studiegroep Montfort, 13 mei 2017
Verslagje Studiegroep Delft, 19 april 2017
Colofon
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Mei, zomerse dagen
en een uit de grond schietend verhaal…
Mei, de R is uit de maand, kans op
nachtvorst redelijk voorbij dus we kunnen ‘los’ met de planten die gevoelig
zijn voor koude.
De tuin begint weer een gezellige aanblik te krijgen en wat bevalt het goed
om volgens de regels van Permacultuur
te werken.
Spitten en schoffelen is al lang verleden tijd en
de vele wormen doen hun werk, zij krijgen van
ons absoluut geen ontslag want een rijk bodemleven is alles waar het om draait.
Vele planten zaaien zich uit en komen op waar
zij dat wensen en al met al laten wij ons verrassen, snoeien af en toe wat weg en plukken
ongewenste graspollen uit de aarde.
Een deel van de aardperen is in potten verdwenen met een bestemming naar andere eigenaren en als we de tuin bekijken kun je niet geloven dat dit zo in korte tijd is ontstaan.

Zomer 2015 zijn we begonnen en nu twee jaar
later gelooft iedereen je als je zou zeggen dat
deze tuin al tien jaar bestaat.
De eerste bak met compost helemaal zelf gecreëerd heeft zijn weg gevonden over de tuin
en in potten als plantaarde.
Een bak van één bij één meter en één meter
hoog hebben we weten te vullen met groente
afval, tuinafval, koffiefilterzakjes en dergelijke, laagjes karton ertussen, af en toe wat
Keltisch zeezout toegevoegd en vermalen eierenschalen.
Wat kun je trots zijn op het eindresultaat en
we zijn weer vrolijk opnieuw begonnen.
De eerste bak is alweer vol en de inhoud zakt
alweer gestaag. Dat gaat snel!
Want na een zomer hebben we aardig wat afvoer van de stelen van de aardperen en andere
gewassen die het dan laten afweten, dus al
met al snoeien we nog al eens wat en zo konden we de laatste weken aardig wat verspreiden en gebruiken.
Permacultuur, één van de onderwerpen die tijdens de dagen met één van de studiegroepen
voorbijkomt en wel in Exmorra.
Welke planten zijn gunstig voor de roofinsecten?
Welke planten zorgen voor stikstof in de grond
en in de compostbak?
Allemaal informatie die tijdens deze dagen
voorbij komt.
Elders staan weer andere onderwerpen op de
agenda, alles gekozen door de deelnemers.
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We zijn blij met de inmiddels twaalf studiegroepen met een vaste locatie, dus deze groepen beginnen altijd bij een gastvrouw of gastheer in de eigen ruimte of een andere geschikte ruimte.
Deze middagen beginnen om 13.30 uur, welkom vanaf een half uur eerder.
Alleen Alkmaar is ‘onder en boven de wet’,
daar starten we om 14.00 uur, maar daar
draaien we wel maandelijks.
Alle groepen draaien minimaal zesmaal per
jaar op een vaste middag, hoeveel weken er
tussen zit is niet relevant, dat kan verschillend
zijn als je vakanties en feestdagen omzeilt.
In Groningen draait Winsum heel gezellig en
daar komt een locatie in Mussel bij.
In Friesland draaien Exmorra en Rijs, in N-H
Alkmaar en Westknollendam, in Z-H Delft, In
Gelderland gaat Kapel Avezaath starten, In
Limburg draaien Arcen, Montfort en Landgraaf.
In België gaat vlakbij Antwerpen de locatie
Halle-Zoersel van start.
Kapel Avezaath gaat om de zes weken draaien.
En… hier mogen meer groepen bij aansluiten,
kwestie van mij mailen en vrijblijvend om de
uitleg vragen.
Dan kunnen we inmiddels spreken over zeven
‘Wandelende studiegroepen’, waarbij de
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen
de hele dag centraal staan. Deze dagen beginnen om 11.00 uur; welkom vanaf een half uur
eerder op de afgesproken locatie.
Deze groepen wandelen op de dag zelf maar
ook door de provincie want de deelnemers
spreken als groep steeds af waar zij elkaar de
keer erna elkaar weer treffen, minimaal zesmaal per jaar op een vaste dag.
In Limburg gaat een groep starten, in Brabant,
in Z-H en een tweede in N-H.
De tweede groep in N-H start op 7 juni, gaat
op woensdagen draaien en ongeveer achtmaal
per jaar waarbij de deelnemers hun hond mee
mogen nemen.

Deze groep is tot nu toe de enige groep waarbij
honden welkom zijn.
Wie geen hond heeft is net zo welkom, maar
moet hier deze viervoeters dus wel accepteren.
Er mogen meer groepen ontstaan, met of zonder honden, maar dat geven we dan expliciet
aan.

Honden en kleine kinderen…
Kan ik mijn kind(eren) meenemen?
Mag mijn hond mee?
Nee! Dat klinkt hard, maar dit heeft een reden.
Maar… we zijn niet zwart/wit, in die zin er kan
zich een keer een noodsituatie voordoen maar
in principe zijn deze groepen alleen voor deelnemers vanaf een leeftijd dat zij volop interesse in de onderwerpen hebben.
Dat kan vanaf 18 jaar zijn, wie al eerder helemaal mal is van alles wat voorbij komt en 16 of
17 is, is welkom, wie tegen de 100 loopt is ook
welkom 😊.
Oftewel: iedereen alleen geen kleine kinderen
en geen honden.
Waarom niet?
Als we aan één persoon toestaan dat een hond
welkom is, waarom dan niet aan de ander?
Ben je met 10 tot 15 personen gezellig de middag aan het invullen en er lopen een aantal
honden bij rond, dan kan iedereen wel invullen
dat dit de aandacht afleidt, niet iedereen hiervan gecharmeerd is en een ruimte kan met 10
tot 15 personen ook vol zijn zonder honden.
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Het zijn maar zes middagen per jaar die we ten
minste op de agenda plaatsen en wie naar een
concertgebouw gaat kan zijn of haar hond ook
niet meenemen.
Kleine kinderen, vrije opvoeding, thuisonderwijs, alles kan en is prima maar niet mee naar
de studiegroepen.
Ook hier weer: kinderen vragen aandacht, leiden af. Er zijn geen geheimen, we behandelen
heel normale onderwerpen maar het moet wel
zo zijn dat je vrij met elkaar kunt spreken zonder dat je dan rekening moet houden met de
oortjes van kleine kinderen.
Het kan gebeuren dat iemand zich zo prettig
voelt binnen een groep, eindelijk gehoor krijgt
bij gelijkgestemden en een privé verhaal spontaan ‘op tafel gooit’.
Het kan ook zijn dat er jonge moeders aanwezig zijn die juist graag zonder kinderen een
middagje voor zichzelf wensen, of ‘oppas’
opa’s en oma’s die deze middagen als eigen
ontspanning zien.
Dan moet het niet zo zijn dat zij weer in de
geluiden van andere kinderen ‘zitten’.
Ook hier weer: wie naar een concertgebouw
gaat neemt ook geen kleine kinderen mee, dus
wij zien er niet de noodzaak van in dat wij ons
met de groepen moeten aanpassen.
Omgekeerd kunnen we wel gelegenheid creeren zoals met de ‘Wandelende groep’ in N-H.
Maar groepen met kinderen laten we niet ontstaan omdat de onderwerpen daar veelal niet
geschikt voor zijn en de middag toch vaak al zo
kort lijkt.

Wildplukgidsen en een Natuurgids…
We mogen ook spreken over ‘wildplukgidsen’
en een ‘natuurgids’ bij Project7-blad.
Deze dames en heer bepalen zelf wanneer zij
wandelen, leveren de datum en informatie bij
ons in, komen op de agenda, krijgen de poster
per mail aangeleverd, mogen gebruik maken

van onze nieuwsbrieven en speciale Facebookpagina.
Als dank naar Project7-blad voor alle service
maken zij na de betreffende datum 10% over
van hun inkomsten, wat neerkomt op 1 euro
van een tientje per deelnemer.
Dus altijd in verhouding.
Wie ook interesse heeft met zijn of haar activiteiten hiervoor in aanmerking te komen mag
mij daar ook over mailen en laten zien wat je
graag verder wilt verspreiden en samen zaaien
is samen oogsten, want je kunt zomaar anderen op je pad krijgen als jij je wandelingen via
onze site en inzet laat lopen, samen verzorgen
we de mogelijkheid hier bekendheid aan te geven.

Project7-blad en zevenblad…
Een heerlijke naam en een fantastische vergelijking, want ons concept groeit net als de
plant… als de brandweer 😊
Want…
Naast bovengenoemde activiteiten draaien er
ook nog locaties met lezingen op de agenda.
Deze locaties heten; Gezond Verstand Lezingen en dat zijn zo’n negentien locaties op dit
moment.
Met alweer belangstelling om één te starten.
De lezingen ondersteunen regelmatig heel
mooi de praktijk bij de studiegroepen en omgekeerd.
En… studie is ‘studie’, want we delen kennis,
maar we hebben het ook heel gezellig en de
saamhorigheid is groot!
Op naar de honderd groepen totaal!
Doe jij mee?
Fijn, bezoek een groep, een wandeling, een lezing of… maak de stap en heb het zelf in de
hand en regel alles zelf via dat wat wij je kunnen aanbieden.
Leuk dat het is!
Zelf draai ik twee ‘Wandelende studiegroepen’
en vier studiegroepen op een vaste locatie
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waarvan eentje met de gastvrouw samen, namelijk in Winsum.

En geloof mij… als dat niet waardevol zou zijn
dan reed ik niet anderhalf uur enkele reis naar
Winsum, geen anderhalf uur enkele reis naar
Alkmaar… Exmorra is redelijk in de buurt, klein
half uurtje en Rijs om de hoek, ter compensatie.
Toch overweeg ik een ‘Wandelende groep’ in
het midden van het land op te starten met de
mogelijkheid het stokje over te dragen, maar
als dat zover is dan komt dit vanzelf op de
agenda.
Of… er komt iemand uit het midden van het
land, dan begin ik wellicht elders met hetzelfde idee, overdragen aan een liefhebber die
eerst eens mee wandelt.

wetenswaardigheden, gebruiken en hele gewone aardse leuke dingen uit!
Zonde!

Alles groeit om ons heen wat we nodig hebben
en in onze tuin is dat inmiddels heel veel!
Wie mij jaren geleden zou hebben verteld dat
wij paardenbloemen, brandnetels, weegbree,
hondsdraf, roze winterpostelein, zevenblad,
veldkers, madeliefjes en vast nog meer wat ik
nu even niet bedenk, zouden laten groeien had
ik toen niet serieus genomen.
Inmiddels voor mij al lang geen gecultiveerde
onnatuurlijke tuin meer.
Zelfs niet meer op kleur zoals in vroegere tijden en tuinliefhebbers die van schoffelen houden begrijpen er vast niets van als zij ons bezig
zouden zien.
Voortschrijdend inzicht!
Anneke
Gaasterland, 17 mei 2017
Anneke@project7-blad.nl
https://www.facebook.com/groups/1336174786400248/?fref
=ts

Deze groepen zijn heel belangrijk want we
moeten oude kennis delen, vooral ik rap tempo
aan elkaar doorgeven want anders sterven vele
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Meimaand aanbieding…
Project7-blad heeft een aanbieding gedurende de hele maand mei.
Met het voorjaar in de bol verzin je
weleens wat.
Want wat willen wij eigenlijk?
Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken
om hen te inspireren de natuur weer als nummer 1 te ervaren in het dagelijkse leven.
De natuur biedt ontspanning, vreugde, verwondering, voorziet ons in onze dagelijkse benodigdheden, gaat haar eigen gang.
Elk seizoen heeft zijn bekoring en we kunnen
overleven door alle goede gaven, voortgebracht door alles wat eetbaar is.
Daarnaast is de natuur niet alleen geestelijk
voedend en helend maar biedt het ons lichamelijk ook heel veel oplossingen.
Deze onderwerpen komen als een rode draad
voorbij binnen alle studiegroepen die vallen
onder ‘Project7-blad’, maar ook via de wandelingen, via de nieuwsbrieven, de gratis ‘wekelijkse recepten’, kortom: het aanbod is breed.
Project7-blad wil onafhankelijk blijven!
Onafhankelijk blijven is nummer 1 dat van belang is en dat gaat dan ook verder dan je niet
aansluiten bij andere ondernemingen, verenigingen of wat dan ook in groepsverband.
We willen zelf, maar ook samen met alle gastvrouwen en gastheren van de locaties waar lezingen op de agenda staan, met die van de studiegroepen en allen die incidenteel onder de
vlag van 7-blad bijvoorbeeld hun eigen wandelingen presenteren zonder bemoeienissen ‘ons
ding’ kunnen verzorgen.
Onafhankelijk wil ook zeggen: geen belangen
hebben waar financiële vergoedingen uit voort
komen.
Als wij producten of diensten verkopen waardoor we niet vrij kunnen spreken over bepaalde zaken dan klopt dat ook niet.
Je kunt niet een product verkopen en ondertussen willen informeren over de wellicht minpunten.
Boeken verkopen dat is een ander gevoel, boeken zorgen voor een informatiestroom, daarom

hebben we via de site ook een partnerlink met
Uitgeverij Succesboeken.
Wie via onze site naar de site van Succesboeken gaat betaald niets extra’s, wij zien niet
wie dat doen, zij verzorgen de bestellingen en
eens in het kwartaal belonen zij iedereen met
een partnerlink over dat wat via de site is besteld.
Dit zet geen bijzondere zoden aan de dijk,
maar wij zeggen altijd, alle kleine beetjes helpen.
Toch zijn wij ook zoekende…
Zoekende naar enige inkomsten om de activiteiten goed te ondersteunen.
Er komen meer studiegroepen en overal moeten we minstens onze neus laten zien.
Als er een studiegroep start dan ga ik altijd de
eerste keer daar naar toe, of deze groep nu
dichtbij begint of aan de andere kant van het
land of zoals op 6 mei in België bij Antwerpen.
De eerste middag ben ik paraat en vul deze in,
leg uit wat de bedoeling is en verzorg het programma.
Of er nu een paar personen starten of meteen
een aardige groep, de middag gaat door want
als je iets neerzet en er is een behoefte dan
gaat dat vanzelf groeien.
Deze groepen blijven ook aan 7-blad afdragen
dus na de eerste keer dan komt er daarna
steeds een deel naar ons toe.
Dat helpt weer andere groepen opstarten, zo
redeneren wij altijd.
Toch moeten we meer kunnen doen, meer
ideeën kunnen uitvoeren.
Een middag organiseren voor iedereen die aan
de studiegroepen en Gezond Verstand Lezingen-locaties verbonden zijn bijvoorbeeld.
Maar er zijn ook andere zaken die gedaan moeten worden, de site, er zijn onkosten, denk aan
de auto en zo kunnen we meer opnoemen als
we echt alles uiteenzetten.
Project7-blad groeit, groeit en gaat net als de
beroemde plant met deze naam stiekem steeds
een stukje verder.
Studiegroep nummer 12 is een feit, in Groningen en start op 30 mei.
Om alles goed te begeleiden kost dat tijd.
Volgens mij geeft deze uitleg een helder beeld
van waar wij mee te maken hebben.
Dit wetende, want dit is geen nieuwtje voor
ons, daarnaast bedenkend wat we kunnen verzorgen om nog meer mensen blij te maken met
informatie die we kunnen delen kwam ik op het
volgende idee.
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De presentatie De eetbare tuin deel 1 en deel
2 is op een oor na af, maar deel 2 is nog net
niet helemaal klaar qua teksten netjes verwerken.
Wel zijn er drie andere presentaties helemaal
af en al door velen gewaardeerd.
(Link naar de site naar deze presentaties onderaan deze uitleg)

1 Eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen in en rond het bos
2 Creatief tuinieren
3 ‘Wild’ koken is voor iedereen
Deze gaan we nu als ‘Meimaand aanbieding’
dusdanig aanbieden dat we meteen ook weer
veel personen blij kunnen maken met de informatie rond ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Iedereen mag 1 van deze 3 presentaties kiezen
en bedenken welke andere twee personen jij
deze cadeau wil geven.
Bijvoorbeeld, jij kiest ‘Wild’ koken… dan geef
je je eigen mailadres en naam op maar je bedenkt ook wie je binnen je vrienden, kennissen
of familiekring blij wilt maken.
Twee personen mag je bedenken, dan maken
wij met 1 presentatie 3 personen blij.
Heb jij deze presentaties nu toevallig al allemaal maar wil je ons toch ondersteunen zodat
we minstens kunnen blijven doen wat we doen
en nog liever meer willen ondernemen, dan
kun je drie andere mailadressen plus de namen
aan ons doorgeven.
Voor 10 euro maak je jezelf plus twee anderen
blij als jij en zij dat kunnen waarderen.
Wij mailen een uitleg naar de personen die jij
hebt bedacht en zij en jij krijgen die mail.
Zo bieden wij hen ook meteen de ‘Wekelijkse
recepten’ aan die gratis zijn waardoor zij ook
nog de mogelijkheid krijgen een middag te komen wandelen waarbij de ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen in de hoofdrol
staan.
Door deze actie bereiken we nog meer personen die op een gezellige wijze in aanraking komen met informatie die al zo oud is als de weg
naar Rome.
Jij geeft een cadeautje van net over de 3 euro
aan een persoon waarvan jij denkt dat hij of
zij dit kan waarderen en zij krijgen de kans
daar iets mee te ondernemen.

Uiteraard mag je veel meer mensen blij maken
😊
Driemaal een presentatie voor 10 euro!
Deel 1 kost normaal als download 20 euro per
stuk.
Deel 2 en deel 3 beide 15 euro per stuk.
Deel 4 (‘De eetbare tuin’ onderverdeeld in
deel 1 en 2 doet niet mee in deze actie)
Deze actie is van toepassing vanaf het moment
dat je dit leest tot eind mei.
We leveren meteen, dus we mailen de personen die een cadeautje krijgen en jij en zij krijgen tegelijkertijd een mail via We Transfer om
de link re downloaden.
Ook dat vertellen wij in de mail die wij eerst
zenden naar de desbetreffende personen.
Hieronder de link naar alle presentaties.
Deze aanbieding kun je uitsluitend via de mail
rechtstreeks bij mij bestellen.
Hartelijke groet,
Anneke
Anneke@project7-blad.nl
Link naar de site om deel 1, 2 of 3 te bekijken.
Let op! Deel 4 (De eetbare tuin) doet niet
mee in deze actie.
http://www.project7-blad.nl/page46.html

Waar staat
Project7-blad.nl voor?
Project7-blad is 'De Universiteit van
het leven' op alle natuurlijke vlakken.
Samen ongedwongen en gezellig oude kennis
doen herleven via 'Studiegroepen', 'Wandelende studiegroepen', 'Incidentele wandelingen
waarbij de informatie rond 'wilde' groenten,
kruiden en eetbare bloemen centraal staat.
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Kortom: de blik is 100% gericht op puur natuur,
oude kennis en... saamhorigheid en gezelligheid!
Vele onderwerpen komen voorbij via de ‘Studiegroepen’ die minstens zes middagen per
jaar draaien, zoals: eetbare wilde planten,
eetbare tuinplanten, geneeskrachtige kant van
planten, Permacultuur, samen kokkerellen, samen natuurlijke verzorgingsproducten maken
voor zowel lichamelijk- als huishoudelijk gebruik, fermenteren, wecken, hoe kweek je kiemen, puur natuur in de ruimste zin van het
woord.
Daarnaast zijn er ‘Wandelende studiegroepen’, deze groepen zijn 100% gericht op
‘wilde’ groente, kruiden en eetbare bloemen
in de vrije natuur en de tuin. Deze groepen
wandelen, lees slenteren en staan veel stil, minimaal zesmaal per jaar en elke keer spreken
de deelnemers af waar zij elkaar de keer erna
ontmoeten, dus men ‘wandelt’ ook nog door de
provincie.
Deze groepen draaien op verschillende middagen verdeeld over het land en er mogen veel
meer groepen bijkomen.
Wie gastvrouw of gastheer wil worden is van
harte welkom, het gaat er niet om dat jij alle
kennis hebt, als je gastvrij bent en een passie
hebt zijn wij al blij.
De kennis komt uit de groep. Die weet dit en
die weet dat en wie zegt niets te weten… 😉
dagen wij uit om toch gezellig mee te doen.
Wie nieuwsgierig is kan vrijblijvend de uitleg
aanvragen.
Wie blijvend in de mail de informatie wil ontvangen kan dat ook aangeven.
Voor al deze zaken: Anneke@project7-blad.nl
Naast de groepen zijn er nog ‘incidentele’
wandelingen met verschillende dames en heren die hun activiteiten via de agenda van 7blad laten lopen.
Zij krijgen ondersteuning via de site en de
nieuwsbrieven, krijgen de poster per mail aangeleverd en zijn een soort ‘Ambassadeur’ van
7-blad op de dagen dat zij hun activiteit op de
agenda hebben staan.
Als vergoeding dragen zij na afloop 10% af van
hun inkomsten aan 7-blad. Dus vragen zij 10
euro en wandelen er 10 personen mee is 10%
10 euro voor 7-blad en de rest voor henzelf.
Wie met zijn of haar activiteiten op de agenda
van 7-blad wil kan dat ook opgeven bij bovengenoemd mailadres.

Deze locaties presenteren elke maand op een
door henzelf gekozen vast moment in de
maand lezingen, gekozen uit een enorme sprekerslijst.
Wie daar meer over wenst te weten kan wederom bovengenoemd mailadres mailen,
daarna kom je in contact met de desbetreffende persoon die je de eerste mondelinge uitleg per telefoon zal geven bij echte interesse.
Project7-blad, het zevenblad gaat ondergronds
met zijn wortelstelsel en piept overal op met
nieuwe bladeren.
Dit vergelijk gaat ook op voor ‘Project7-blad’.
Overal ontstaan locaties en leuke acties.
Dank aan allen die met zoveel passie meedoen
en nog meer personen zijn welkom.
Op naar de 100 locaties totaal als eerste goal!
😊
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
Anneke@project7-blad.nl

Hoi Anneke,
Misschien ken je me nog!
Ik ben Christel, de dochter van Cynthia.
(Extra noot van Anneke: Cynthia van
Asten schrijft voor ‘Project7-blad’ de
versie voor volwassenen).
Ik lees je mailtjes altijd met veel belangstelling, zowel de junior als de volwassenenmailtjes.
Ik krijg, zoals je misschien weet, thuisonderwijs en ben net begonnen met een kruidenproject, daar sluiten jou recepten mooi op aan!
Zo hebben we nu jouw leuke recept van een
broodje ei met kruiden geprobeerd:

Project7-blad heeft naast deze activiteiten
nog een andere tak namelijk de GVL, oftewel
Gezond Verstand Lezingen.
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Brandnetel,
Paarse dovenetel
Witte dovenetel
Goudsbloem
Kleefkruid
Zevenblad
Speenkruid
Daslook (groeit heel veel rond ons huis in
Frankrijk)
Madeliefje
Rode klaver
Paardenbloem
Verder beschrijf ik 18 kruiden die bekend zijn,
maar nog niet bij mij…

Het was heel leuk om al die kruiden te verzamelen (wel wat meer dan in jou recept, namelijk ook Gele dovenetel, madeliefjes, smalle
weegbree, Maarts viooltje en rode klaver).

Duindoorn
Grote weegbree
Smalle weegbree
Sint Janskruid
Echte kamille
Schijfkamille
Vogelmuur
Pinksterbloem
Sleedoorn
Venkel
Bergvenkel
Echinacea
Hondsdraf
Meidoorn
Aloë Vera
Duizendblad
Klein hoefblad

Er bleven ook kruiden over, die hebben we in
een soepje gedaan:

Ken jij nog een kruid dat absoluut in dat rijtje
thuishoort?
(Antwoord Anneke:
Fluitenkruid – braam – mierikswortel – Japanse duizendknoop – wilgenroosje – teunisbloem en vele anderen maar ga eerst
hier maar mee aan de slag 😊)
Ik wil je trouwens ook nog bedanken.
Allereerst voor dat ik nu de junior nieuwsbrief
ontvang, en ten tweede omdat ik dankzij jouw
recept voor het broodje ei nu ook duizendblad
kan herkennen!
Ik ga ook al je andere recepten nog eens doorlezen, daar zal ik zeker nog veel van leren!
Ik geloof dat ik op het veld bij het huis gulden
sleutelbloem en vergeet-mij-nietje heb zien
groeien, wat ik heb herkend van jouw recepten, maar dat moet ik nog even uitzoeken.

Met mijn kruidenproject beschrijf ik wat eetbaar is, waar het groeit en de geneeskrachtige
werking van 11 kruiden die ik al ken, namelijk:

Ook een supertip trouwens, dat van dat kruiden-verzamel-mandje!
Ik ben nu nog met een plastic potje aan het
verzamelen.
Jouw idee is veel efficiënter!
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Ik kijk uit naar je volgende recepten…
Groetjes,
Christel

Kijk Christel het rekje waar jij op doelt gebruik
ik heel vaak en zo zijn de verschillende gewassen keurig verzorgt.
Er kan niets slap gaan en als je bij thuiskomst
niet direct tijd hebt om te kokkerellen dan kun
je het even ongestoord laten staan.
Wel in de schaduw bij warm weer als je het
buiten zet.
Zo koel mogelijk is het beste.

hele groep mensen die ook geïnteresseerd zijn
in eetbare planten uit de natuur.
Ik ontmoette daar mensen die al langer aan het
wildplukken zijn maar ook mensen net als ik,
geïnteresseerd maar nog helemaal in het beginstadium zitten.
Planten en bomen hebben al van jongs af aan
mijn interesse. Als kind kwam ik meer dan 12
seizoenen achterelkaar in de Gaasterlandse
bossen en heb van mijn ouders heel wat namen
van bomen geleerd.
Door de biologielessen vroeger en vooral het
determineren van planten, wat ik erg leuk
vond, ligt er wel een zekere basis merk ik nu.
Ik ben ook niet bang om te plukken maar je
kunt niet zomaar alles eten wat er groeit en
bloeit.
Daar moet je echt alles van af weten.
Vorige week heb ik een aantal planten leren
herkennen en afgelopen week heb ik al het één
en ander "wild" gegeten.
Ik heb madeliefjes, paardenbloemen, zevenblad, daslook en kraailook aan de salades toegevoegd.
Ik vind het zo mooi dat er om ons heen zoveel
groeit en bloeit waar we gebruik van kunnen
maken.

Flessenrekjes kun je wellicht op rommelmarkten of in kringloopwinkels bemachtigen.
Glazen potjes zijn ook niet zo moeilijk om aan
te komen en je hebt een vernuftig systeem
voor de 'wild' pluk.
Overigens ook als je bloemen plukt voor decoratiedoeleinden.
Wel altijd zorgen dat de glazen potjes goed
schoon zijn.

Wildplukken –
ik ben er wild van!
Via Anneke Bleeker ben ik op het spoor
van het wildplukken terecht gekomen.
Ik kreeg van haar een boekje cadeau.
Dat boekje las ik vorig jaar en ben haar
gaan volgen op Facebook.
Wat zij schrijft en ontdekt heeft dat boeit me.
Vorige week zaterdag, op 9 april 2017 ging ik
voor de eerste keer op pad met Anneke en een

Als je planten uit het wild wilt gebruiken is
het verstandig om een aantal zaken in het oog
te houden:
Waar groeien de planten?
Waar kan ik plukken?
Niet langs drukke snelwegen, niet bij weilanden waar ze mest injecteren of in een hoek
waar ze met gif spuiten.
Ook moet je opletten waar honden worden uitgelaten.
Kies de plek waar je wilt wildplukken zorgvuldig.
Als ik wandel of fiets kijk ik nu vooral om me
heen wat voor planten er groeien en of ik ze
herken.
Anneke gaf de volgende reactie:
Liever de brandnetel uit de vrije natuur op
mijn bord dan een niet biologische paprika uit
Spanje vol gif ;-)
We zullen het er mee moeten doen; de mens
heeft al heel wat verpest maar we kunnen met
elkaar het tij keren al is dat niet 'zomaar' gedaan.
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Oude kennis delen, daar begint het mee
en heel lang geleden wist men al wat ze konden eten uit de natuur en dat is niet veranderd, alleen de industrie heeft de mens afhankelijk en onwetend gemaakt.
Tijdens de wandeling vorige week heb ik een
aantal eetbare planten gefotografeerd die ik
graag met jullie wil delen.
Op de foto's zie je:

Madeliefjes

Daslook

Pinksterbloemen

Kiem van de beuk

Bron:
https://yoo.rs/piteke.van.der.meulen/blog/wildplukken-ik-ben-er-wild-van1492435911.html?Ysid=30236

Meer lezen over wildplukken:
https://yoo.rs/anneke.bleeker/blog/wildplukken-mijn-verbazing1489320908.html?Ysid=55066&utm_campai
gn=sumome_share&utm_medium=facebook&utm_source=sumome
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Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372 HA LANDGRAAF
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Yvonne Spierts
Voedingsconsulente/ Herboriste

Paardenbloemen

Piteke van der Meulen

7-Blad-bijeenkomst
Studiegroep Landgraaf
Beste mensen,
Vrijdag 21 juli hebben we weer een bijeenkomst van 7-Blad Studiegroep Landgraaf.
Deze keer gaan we een vruchtenjam maken
met natuurlijke suikers en marmello om te
binden.
Samen met wat kruiden wordt het een echte
lekkernij om van te smullen.
Fruit kan mee genomen worden van eigen
tuin!
Deze studiemiddag wordt gehouden op: 21
juli
Welkom vanaf 13.00 uur; aanvang 13.30 uur
tot +/-17.00 uur
Kosten €10,- per persoon
(contant betalen bij aankomst),
Plus de kosten van de gebruikte ingrediënten.

Smoothie
met zevenblad…

(foto: Anneke Bleeker©)

Ingrediënten:
een schaaltje zevenblad
2 glazen amandelmelk
1 overrijpe banaan
2 volle eetlepels hennepzaden
1,5 eetlepel chia zaad
half theelepeltje vanillepoeder
4 dadels zonder pit
1 eetlepel kokosvet
kneepje citroensap
3 volle eetlepels gemalen ijsblokjes

Werkwijze:
In blender fijnmalen. Giet de smoothie daarna
in een roestvrijstalen thermoskan zodat je in
de ochtend smoothie hebt, maar ook de rest
van de dag nog tussendoor gezonde echte voeding.
Dit recept werd ingezonden door:
Jolande Schouten

Aanmelden voor 20 juli bij:
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Voorjaar 2017
in de Béarn…

zoveel verschillende wilde planten gezien als
dit jaar en de hoeveelheden zijn enorm.
Dat geldt voor de akeleien, wilde rozen, orchideeën, engelwortel en diverse graansoorten,
die nog steeds overgebleven zijn voor het
maistijdperk en de verschrikkelijke monocultuur.

Het voorjaar is altijd de drukste periode: zaden uitzoeken en deze op een geschikte plek
zaaien, of voortrekken in potjes.
Traditioneel zaaide ik veel tomaten van oude
en lokale rassen. Alleen was mijn (serre)
kasje niet in orde. De
wind had enkele panelen weggeblazen. Bovendien zaten er in
het kasje wel erg veel
‘pollinisateurs’.

Salies en Transition

moderne dingen, salies in transition en een een slang in de palm

Op 9 april hielden we de traditionele ruilhandel in zaden en planten (nu al voor de achttiende keer).
Voor de eerste keer op een zondag en we kregen gelijk met meer dan 200 bezoekers in de
volle zonneschijn.

Dit is een kleine wespensoort, die normaal
niet agressief is, als je
maar niet in de buurt
van hun nest komt;
dan kan hij gemeen
prikken.
Polistes gallicus (Gallische wesp)

En genoeg nectar voor
ze in de buurt:

Dan maar de bijkeuken als kas en de potjes iedere dag buiten zetten zodra de plantjes wat
groter waren, omdat het weer een beetje speciaal was dit voorjaar.
Overdag vaak over de 25 graden, maar ‘s
nachts rond het vriespunt, soms afgewisseld
met enkele dagen regen. Dat is om planten te
telen zonder kasje lastig, maar voor de natuur
is het dit jaar spectaculair! Ik heb nog nooit

Het concept is ideeën, kennis, planten en zaden uitwisselen .
Dat wil zeggen dat sommige mensen met niets
komen en met leuke planten naar huis gaan,
dat mensen die geen tijd hebben gewoon planten neerzetten, zonder te weten waar die terecht komen.
En dat hebben we in onze vereniging leden met
een enorme kennis van de diverse soorten
planten en groenten.
Dankzij de betrokkenheid van deze leden werd
deze dag een groot succes.
• Melanie maakte een prachtige poster en
zette de routebordjes in de stad.
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• Sylvie en Kitty hingen de wimpel van de vereniging op.

• De lokale media (de kranten la République en
de Sud Ouest) hebben ons goed ondersteund
door middel van de communicatie rond die dag
en de stad Salies publiceerde dit evenement op
de lichtpanelen. maar ook de gemeente
plaatste ons evenement op hun website.
• Maryse nam de foto's van die dag om ze op
onze website:
www.salies-de-bearn.transitionfrance.fr
en FB:
https://www.facebook.com/groups/1295660507112478/
te zetten.
• De winkels en horecabedrijven in Salies waren zo vriendelijk om onze posters op te hangen.

• Patrick en Christian schilden de groenten om
de eerste zonne-soep te bereiden.
• Dominique stelde haar eigengemaakte een
zonneoven met thermostaat ter beschikking
om soep van vriendschap te koken, versterkt
met het zout van Salies en de peper uit Espelette.

Gedurende de dag organiseerde Emmanuel "de
appelen dokter" een workshop over technieken
van het enten van appelbomen en andere bomen en struiken.
Vanwege het succes van deze workshop kon
Emmanuel geen pauze nemen en hij reageerde
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vriendelijk en deskundig op verschillende vragen.

Een grote picknick, waarbij iedereen à “l’ Auberge Espagnole” wat meenam van huis, bekroonde deze prachtige dag en iedereen
deelde de patés, salades, bonen, quiches,
taarten... genoeg voor een regiment.
Bernard Bénéteau maakte een video waarin de
relatie tussen zaden en transitie verwoord
werd. Een paar seconden van deze video moeten worden gepresenteerd op de internationale conferentie in Malaga, georganiseerd door
de Stichting van de Nieuwe Economie (NEF).
http://neweconomyforum.org/

• Het gras krijgt een natuurlijke grondverbeteraar (n.l.: het kort afgemaaide gras blijft
liggen en hoeft niet opgeruimd te worden)
• Het gras verbetert enorm, zelfs al na enkele
maanden maaien
• Het hardnekkige raaigras verdwijnt
• Geen CO2 uitstoot
• Je houdt tijd over om andere dingen te gaan
doen
• Niet afhankelijk van jouw eigen tijd om te
maaien
Enkele nadelen:
• De madeliefjes worden ook afgemaaid
• Je raakt er zo aan gewend dat als hij in onderhoud gaat je hem zo snel mogelijk terug
wilt hebben
De kip heeft ook vriendschap gesloten met
onze Robot, ik noem hem Auxi, Piet noemt hem
Robbie, een vriend noemt hem Ronnie, maar
hij gaat zijn eigen gang. Nu nog een afdakje
met een zonnepaneel voor hem maken!

De band tussen ons tuinproject en de gasten,
die de termen bezoeken, toeristen, onze supporters is hierdoor versterkt.
Vertaald n.a.v. van het verslag in het Frans:
http://salies-de-bearn.transitionfrance.fr/2017/04/25/le-9-avril-salies-entransition-a-organise-son-traditionnel-troc%e2%80%9c-de-printemps-%e2%80%9d/

Herstructureren
en moderne dingen
We zijn bezig om onze tuin een beetje te herstructureren en mogelijkheden te benutten en
om moderne dingen te doen op het Franse platteland.
Dat begon met het installeren van een Robot
om het gras te maaien.
Dat ging erg goed, al waren we één van de eerste klanten in ons gebied. We hadden uitgerekend dat de hoge kosten 3000 euro in drie jaar
terugverdiend konden worden als men de mankracht, die nodig is om een motormaaier te besturen, en de benzine en olie meerekent.
Dan komen de grote voordelen, die niet direct
in geld uit te drukken zijn erbij:
• Geen herrie
• Nauwelijks onderhoud
• De robot kan dag en nacht werken

Onze elektrische auto
Tot nu toe gaat het goed, al hebben we nog
geen grote reizen gemaakt, maar we doen testen en we kunnen met vier personen via de
snelweg naar Noord-Spanje gaan om tapas te
eten of super te lunchen zonder dat de auto
bijgeladen hoeft te worden.
De gemeentes zijn druk bezig om oplaadpunten te installeren.
Helaas maakte ik een inschattingsfout in een
bocht en raakte met het linker achterwiel een
afscheiding van een fietspad.
Na enkele tientallen meters gaf de boordcomputer aan STOP: crévaison (bandenpech/lekke
band).
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Aangezien ik vlakbij het adres van een vriendin
was, parkeerde ik op haar terrein; Instructieboekje lag niet in de auto, blijkbaar thuis.
Kortom: deze auto heeft geen reservewiel en
als de band echt een gat heeft kan je hem ook
niet op spanning brengen, dus moest hij met
een trailer van de garage worden opgehaald.

na (nou ja, halverwege):

De Renaultgarage in Salies de Béarn had echter
geen band voor deze elektrische auto in voorraad, dus wij met onze reserve auto naar Orthez en is daar de band erop gekomen, ondanks
dat de computer aan bleef geven dat er problemen waren.
Het checken gaf ook al problemen, omdat de
verbinding met internet via een gammele kabel verliep.
De oplossing was: enkele kilometers rijden, alles uitzetten en dan weer aan, kortom zoals ik
vroeger bij de computers deed als die blokkeerden.
De andere projecten zijn o.a. verlichting aanleggen
Waarom verlichting?
Omdat er hier al drie auto’s in de greppel terecht gekomen zijn omdat ze natuurlijk te hard
rijden, maar vooral ‘s avonds het einde van de
weg, die plotseling stopt bij ons huis, niet kunnen zien.
Van het een komt het ander en we zijn eerst
begonnen om onze noord-tuin wat sfeerverlichting te geven, misschien wel overbodig,
maar het contrast met de zuidkant waar je ‘s
avonds geen enkel licht ziet maakt het wel
spannend vinden we.

Een slang in de palmboom
Helaas kon ik net geen foto van hem nemen.
Gisteravond, hoorden we aardig wat lawaai in
de palmboom die op het zuid-terras staat, een
vogel?
We zagen een ringslang die op drie meter
hoogte zich omhoog werkte, waarschijnlijk om
een vogelnestje te plunderen.
Te laat natuurlijk om een foto te nemen, maar
hij of zij kon wel eens de eigenaar zijn van de
huid die we enkele dagen geleden bij het terras vonden.

Het is nog niet af, maar hierbij een impressie:
Voor:

Gisteravond zagen we op het noord-terras een
andere ringslang verscholen zitten, een andere
kleur dan onze ‘boom-slang’.
We zullen het maar niet aan onze buren vertellen, die zijn panisch voor beesten.
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Maar als een van de lezers betere informatie
heeft, dan graag een mailtje naar
kittydebruin64@gmail.com.
De volgende keer wat meer over onze recepten
en eetgewoonten.
www.salies-de-bearn.transitionfrance.fr
www.transitionfrance.fr

Behalve slangen hebben we dit jaar ook erg
veel vroedmeesterpadjes, zoals deze bij een
waterbassin.

Wandelende studiegroep Noord-Holland
Op initiatief van Marja Frederiks is er
nu in Noord-Holland ook een wandelende studiegroep voor hondenliefhebbers.

Dit keer vinden we veel nesten van vogels in en
onder de bomen; de meest bijzondere vind ik
deze, ik denk van een langstaart mees.

Uiteraard zijn ook niet-hondenbezitters welkom bij deze groep.
Marja wilde echter twee gegevens combineren: lekkere (lange) wandelingen maken met
de hond en het delen van kennis zoals dit ook
in andere wandelende studiegroepen gebeurt.
Zij wandelt ELKE tweede woensdag van de
maand.
De eerste wandeling staat gepland op WOENSDAG 7 JUNI 2017.
Verzamelen vanaf 10.30 uur bij:
Theesalon/Theewinkel HET THEEATER
Gesterweg 4
1779 EH DEN OEVER
Aanvang: 11.00 uur.
Deelname aan deze studiewandeling bedraagt
€ 10,00.
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
Aangeraden wordt om een lunchpakketje en
wat drinken mee te nemen voor onderweg.
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Opgeven verplicht:
marja@project7-blad.nl
Marja geeft van tevoren het aantal deelnemers even door aan het Theeater.

We zijn gestart in het restaurant De Grote Wielen vlakbij Leeuwarden.
Anneke heeft het reilen en zeilen van Project
7 blad uitgelegd en verteld hoe alles ontstaan
is.
Toen volgde het voorstelrondje.
We hebben een erg leuke groep met mensen
met verschillende achtergronden maar wel
met een zelfde interesse.
Het was heerlijk om het enthousiasme te zien!
Fijn, al die gelijkgestemden bij elkaar...
Het groepje is nog klein, er kunnen er dus nog
meer bij!
Daarna zijn we met z'n allen naar mijn moestuin vertrokken. Ik ken de omgeving goed en
weet wat er zoal groeit.
Veel dus! Het verrast mensen altijd weer dat
er op zo'n kort stukje wandelen zóveel eetbare
planten en bomen te vinden zijn.

(foto: internet HET THEEATER)
Geplande data 2017

Geplande data 2018

7 juni 2017
12 juli 2017
16 augustus 2017
13 september 2017
11 oktober 2017
15 november 2017

11
16
13
11
15
12
17
14

april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018

Een kleine greep uit wat we gezien hebben:
dovenetel, weegbree, paardenbloem, hondsdraf, nagelkruid, klaver, braam, pinksterbloem, waterpeper, fluitenkruid, rimpelroos,
eik, meidoorn, akkerkers en nog meer...

Verslag van de eerste
Bijeenkomst…
van de tweede wandelende studiegroep in Friesland, onder leiding van
Eva Rinzema.

Ik ben benieuwd wat we de volgende keer zullen tegenkomen!
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Na de wandeling hebben we op mijn moestuin
kruidenthee gedronken en heeft iedereen van
mijn zelfgemaakte hapjes met wilde kruiden
kunnen proeven.

Het doel daarvan was om te laten zien hoe eenvoudig het is om wilde kruiden toe te passen.
Helaas kan ik van geen enkel recept onthouden
wat ik er eigenlijk in gedaan heb...
De wilde planten die ik gebruikt heb waren in
ieder geval brandnetel, zevenblad, hondsdraf,
fluitenkruid, daslook, kraailook, paardenbloem, akker-vergeet-me-nietje en viooltjes.
Maar het gaat ook niet om het recept, het gaat
om de inspiratie!
Als ik het kan, kan iedereen het!
De volgende keer verzamelen we weer op de
moestuin en gaan daarna naar de Froskepolle,
een klein natuurgebiedje nabij Leeuwarden
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waar we vast weer veel verschillende wilde
kruiden kunnen bespreken.

De onderwerpen zijn divers maar wel passend
bij puur natuur.

Tot de volgende keer!

De ‘wandelende’ groepen staan volledig in het
teken van de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Deze groepen beginnen om 11.00 uur en de
deelnemers verzamelen in een horecagelegenheid of… er zijn uiteraard meer mogelijkheden, maar dat bepalen de deelnemers binnen
een groep.
Elke keer spreken zij ook samen af waar zij de
volgende keer in de provincie (of daarnaast)
afspreken, dus zij ‘wandelen’ ook nog wat locaties betreft.
Wandellocaties welteverstaan, want er is geen
vaste locatie nodig om deze groepen te laten
bestaan.

Ik heb er nu al zin in!
Groetjes,
Eva
(Foto’s: Anneke Bleeker)

Een speciale
Nieuwsbrief…
Uitsluitend per mail te ontvangen en
bestemd voor wie interesse heeft in de
studiegroepen of deze bezoekt…
Het woord ‘nieuwsbrief’ is een gemakkelijke
omschrijving voor alles wat velen aan informatie delen.
Nieuwsbrieven zijn ook voor iedereen met belangstelling.
Deze staan met een link op de site, althans bij
ons en ik weet dat meerderen dat doen.
Toch hebben wij ook een ‘nieuwsbrief’ voor
een groep mensen die echte interesse heeft in
de studiegroepen.
Dat kan nu nog interesse zijn en zomaar een
keer ergens aanhaken of al in een groep meedraaien, maar deze nieuwsbrief bevat alle informatie die van belang is te weten over elke
groep.
De locatie, het onderwerp dat op de agenda
staat, bij de ‘wandelende’ groepen de plaats
van verzamelen, etc.
Wie in een groep meedraait ‘moet’ deze
nieuwsbrief eigenlijk wel ontvangen; dat voorkomt vragen per mail over zaken die er helder
in beschreven staan.
Soms wordt er tijdens een studiegroep bijeenkomst verwacht dat je iets meeneemt, denk
aan een weckpot of een klein glazen potje, afhankelijk van wat er op het programma staat.
De 12 groepen die nu draaien – een paar beginnen in de komende weken – kunnen uitgebreid
worden qua aantal.
Deze groepen beginnen om 13.30 uur (alleen in
Alkmaar om 14.00 uur, iedere eerste zondagmiddag van de maand).
Elke keer spreekt de groep af wat er de volgende keer gaat gebeuren.

De reacties zijn heel positief, in korte tijd zijn
er diverse nieuwe groepen bijgekomen en gezien de belangstelling gaat dit groeien verder.
Wie vrijblijvend de uitleg wil ontvangen om
wellicht zelf te helpen een groep in eigen omgeving te laten ontstaan kan dat aanvragen per
mail: Anneke@project7-blad.nl
Wie interesse heeft in de nieuwsbrief met uitsluitend informatie over al deze groepen kan
mij ook mailen op bovengenoemd mailadres.
Voel je welkom, je deelt dan meteen mee in
extraatjes als we informatie hebben die leuk is
met iedereen te delen, denk aan recepten, een
omschrijving van een plant, kruid, boom,
struik of…
We gunnen iedereen minimaal zesmaal per
jaar net zulke gezellige middag als wij met velen al hebben ervaren.

De 12 groepen zijn te vinden in:
3 in Limburg.
1 in Zuid-Holland.
1 in Gelderland.
2 in Noord-Holland.
2 in Friesland.
2 in Groningen.
Plus 1 in Halle-Zoersel (België).

Er zijn 6 wandelende studiegroepen:
2
1
1
1
1

in Friesland.
in Noord-Holland.
in Zuid-Holland.
in Brabant.
in Limburg.

Anneke
Anneke@project7-blad.nl
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Ode aan
Japans duizendknoop...
Bestrijden heeft geen zin...

Wel jezelf ervan overtuigen dat er geen harde
delen meegaan.
Alles waar we tegen vechten zien we als een
plaag en alles wat we gaan omarmen is een zegen! ;-)

Met gif al helemaal niet, bovendien verpest je
de omgeving en beïnvloed je de gezondheid
van anderen maar.. ook van jezelf.
Deze plant heeft ons wat te vertellen....
Wetenschappelijk (rotwoord eigenlijk :)) is namelijk bewezen dat hij kwaliteiten heeft in het
ondersteunen van kanker op een positieve manier.
Alles wat bij je groeit hebben we nodig.
Wat zien we overal gebeuren?
Juist deze plant rukt op als een bezetene, kent
geen grenzen, gaat door beton en asfalt als het
moet.
Laten we deze plant omarmen en positief gebruiken.
Niet in je tuin planten, dat is te dol, er staat
genoeg in de vrije natuur.
Overigens is deze plant familie van de rabarber.

Leer je omgeving anders naar het Japans duizendknoop te kijken, trek er met een mesje in
de hand op uit. Mesje meenemen is prettig,
plukken gaat niet zo fijn.
Bladeren verwijderen, meteen compost voor
de omgeving :)
Eet smakelijk!
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

Hierbij collega's uit Namur (Namen) die ook
"wild" wandelen en koken, mooie website:

De stengels goed schillen als je de wat dikkere
oogst, maak er moes van met bijvoorbeeld appels en kaneel, of verwerk de stengels in taarten en cakes.

http://cuisinesauvage.org/events/nouvellebalade-a-lagenda-nlfr/
Groetjes,
Kitty de Bruin
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De D van Dennenboom…
De D van Duo, is twee
naalden aan de Den…
De D van Dat was het
weer…
Dennenbomen, duinen, het witte kerkje te
Groet, mooi weer, enthousiaste mensen, zondag 30 april, het is weer voorbij.

Al eerder schreven we in de nieuwsbrief dat we
aandacht schenken aan het duingebied bij
Schoorl en Groet.
Staatsbosbeheer (SBB) heeft het plan om een
oppervlakte aan dennenbomen te kappen die
overeenkomt met 192 voetbalvelden.
Wie hier meer over wil weten kan op de website kijken: www.schoorlsbosmoetblijven.nl
Wie over Facebook beschikt, je kunt vrienden
worden met de pagina: Schoorlsebosmoetblijven Groet.
Nu even geen uiteenzetting van de plannen
maar de blik terug op een positieve middag.

Nederland, vroeger vallend onder Gemeente
Schoorl en al jaren onder de Gemeente Bergen
zoals met zoveel Gemeentelijke fusies is gebeurd.
Schoorl en Groet, nabij Camperduin, het ligt
allemaal aan elkaar geregen en langs de kust
vinden we de specifieke kustbegroeiing en de
duinen horend bij de zee.
De intentie van zondag 30 april was om positief
te informeren en niet te demonstreren.
Alles wat je aandacht geeft groeit en op een
energierijke wijze samen kennis delen zet
meer zoden aan de dijk dan met ongenoegen
een middag presenteren.
Een aantal maanden geleden stuitten wij op de
plannen en verbaasden ons.
De argumenten spraken elkaar behoorlijk tegen en dat was een reden om vriendschap te
sluiten met de Facebookpagina van de groep
die zich inzet om zoveel mogelijk te behouden
van de mooie begroeiing, de zeldzame paddenstoelen, 59 verschillende mossen en alles wat
hoort bij deze duinen en bossen.
De volgende stap had ik al heel snel gemaakt,
namelijk op die pagina plaatsen dat ik wel een
wandeling wilde organiseren.
We sloegen spijkers met koppen, we hadden al
heel snel contact met Aard Mors.
Aard vertelde mij dat ik enkele jaren geleden
uit Amsterdam met hem en een vriend was
meegereden.
De vraagtekens vormden zich om mij heen, ik

wist het echt niet meer.
Maar uiteindelijk vielen de kwartjes, inderdaad vanuit Amsterdam waar we beiden op een
Symposium van Frontier waren ben ik met hen
mee terug gereden.
Zo Aard, dat is even helder de wereld in, hier
kan ik niet meer onderuit.
Dit gesprek was bijna onze eerste kennismaking na mijn idee geopperd te hebben een
wandeling te organiseren.
Zelf kom ik uit Aagtdorp, een groot deel van
mijn jeugd heb ik daar doorgebracht. Aagtdorp
is een gehucht achter de hoogste duinen van

Aard en Nel Mors stellen zich enorm gastvrij
op, het is net de zoete inval en zij zijn één met
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de natuur want het gaat hen enorm aan het
hart als ‘hun achtertuin’ aangepakt gaat worden.
We hebben fantastisch samengewerkt, de actiegroep waarbij wij met Aard en Nel te maken
hadden en Project7-blad.
Wandelen was vers één maar in je eentje een
hele grote groep informeren is vers twee dus ik
deed een oproep bij belangstellenden en deelneemsters van de studiegroepen.
En daar kwamen al snel een paar fantastische
hulpen aan.
Eerst bood Andrea Bleeker (geen familie van)
haar hulp aan.
We waren toen al met z’n tweeën. Maar dat
zou niet genoeg zijn.
Marijke, de gastvrouw van studiegroep Montfort (L.), Patty van studiegroep Westknollendam, Marja, zij helpt ons achter de schermen
met allerlei werkzaamheden en is deelneemster van de studiegroep in Exmorra, Elvi, deelneemster van diverse activiteiten en sinds kort
bij de studiegroepen in N-H, allemaal dames
met kennis van wat er eetbaar is en zomaar
voor onze voeten kan groeien, maar ook wat

de dennen en andere bomen voor ons betekenen.
We konden alle deelnemers over zes groepen
verdelen.
De weergoden waren ons bijzonder goed
gezind en samen met Joke Volkers, voorzitster
van de actiegroep, kon ik de middag openen in
het kerkje van Groet.
Joke heette iedereen van harte welkom en benadrukte de ernst van de situatie.
Ook attendeerde zij op de bussen voor een vrijwillige gift want de groep mocht wel wat inkomsten ontvangen.
Daarna kreeg ik het woord en wat was het een
heerlijk gevoel om voor een volle kerk te mogen (s)preken.
De groepen waren snel gevormd want dat had
ik thuis al gedaan.

De eerste groep vertrok en steeds met een tussenpoosje ging de volgende.
We schatten dat er totaal ongeveer 140/150

personen verdeeld over de groepen mee waren.
Want er kwamen nog onaangekondigd enkele
belangstellenden en wijzelf en de leden van de
actiegroep die ook hun aandeel in het duin leverden door ter plekke te vertellen over de
voorgenomen kap waren niet meegeteld.

Onderwijl startte om 15.00 uur een lezing in
het kerkje gegeven door Hans Egberts.
De titel van de lezing was: ‘Van stuivende
zandmassa naar dennenbos’.
Een terugblik in de tijd en volgens Frank
Bleeker bijzonder interessant. Frank stond
achter een tafel buiten bij de ingang van de
kerk met alle informatie van Project7-blad.
Deze lezing was bedoeld voor personen die niet
konden of wilden wandelen, of juist speciaal
voor deze lezing kwamen.
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Tevens was er een expositie waarbij Ruud Snijders, de partner van Marijke uit Montfort ook
zijn prachtige foto’s had hangen.
Of liever gezegd heeft hangen want deze expositie is nog gaande op het moment dat ik dit
schrijf, namelijk tot en met 5 mei.

Een verslag
van Louise Jonkman
over de wandeling in Groet
Schoorlse bos van 30 april j.l. n.a.v.
‘de actie het Schoorlsebosmoetblijven’
Zondag 30 april 2017:
Schoorlsebosmoetblijven Groet en
Project7-blad
Wandelen in het Schoorlse bos op zoek naar
eetbare, wilde gewassen, gekoppeld aan de
positieve actie: Het Schoorlse bos moet blijven.

Een idee en ‘Limburg’ kwam naar N-H, diverse
personen uit Friesland waren aanwezig maar
ook uit het midden van het land en uit nog
meer verschillende delen.
Dat je toch met een simpel idee zoveel mensen
op de been kunt krijgen en dat er samen met
enthousiaste mensen toch een heel programma
ontstaat en iedereen in zijn of haar nopjes
was.
Al met al zijn er die middag rond de 200 personen naar Groet gekomen en wij, wij van de
actiegroep en van Project7-blad kijken met
heel veel plezier en genoegen terug.
Persoonlijk ben ik van plan ergens de komende
tijd nog een wandeling te plannen in Groet
maar met de actiegroep is het ook de bedoeling nogmaals een middag ergens in de komende maanden neer te zetten om anderen
ook nog de kans te geven en dan vullen we de
middag wellicht weer anders in, wie dan leeft
wie dan zorgt!
De vijf dames die heel gedreven deze middag
hielpen dragen wil ik heel hartelijk danken.
We waren een echt team met z’n zessen!
Wat mij betreft mogen jullie weer komen! 😊
Hieronder een prachtige uiteenzetting van
Louise Jonkman waar geen woord aan toe te
voegen valt.
Louise schreef vanuit het gezichtspunt van een
deelneemster…
Anneke
4 mei 2017

Verzamelen om half twee bij het witte kerkje
in Groet. Binnen werden we toegesproken door
Anneke Bleeker (Project7-blad) over het hoewat en waarom.
Daarna kregen we
een gids toegewezen.
Zes ervaren vrouwelijke gidsen verdwenen om het kwartier
met
enthousiaste
deelnemers in het
bos.
Wij wandelden in de
groep van Anneke op
de ons bekende paden, maar nu gelardeerd met kennis uit
lang vervlogen tijden.
En wat voor kennis!
Je kunt er kostelijke
soep van maken en
verrukkelijke recepten...
Werkelijk een goed
gevuld buikje bol,
maar dan gezond.
(Iemand schreef mij
en was bezorgd of
we wel rekening
hielden met de wild Een van de tentoongestelde kunstwerken
piesende en poe- van Ruud Snijders
pende honden!)
Wat te denken van de gemanipuleerde en bespoten producten in de supermarkt?
Wat er schoon uitziet hoeft dat niet te zijn.
Dat was mijn antwoord. Maar dit terzijde...
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We wandelden verder en Anneke besprak één
voor één al het eetbare in de natuur.
Een takje hondsdraf, een sprietje look, een
blaadje van de iep, de paardenbloem en het
fluitenkruid.
Er werd geproefd met mate (Niks wilde wildplukkers die de bossen kaalplukten) en genoteerd.
De weergoden waren met ons en de wind was
krachtig.
Het ruisen van de Dennen klonk koninklijk.
Het deed mij denken aan de Sioux Indianen en
hun gebed:
'O! Grote Geest wiens stem ik in de wind herken, hoor mij aan.'
Bij de zandvlakte aangekomen vormden we
een cirkel en deden een visualisatie tot behoud
van het bos.
Want gedachten zijn krachten en onderschat
ze niet!

7-Blad-bijeenkomst
Studiegroep
Westknollendam
Afgelopen zondag met de 7-blad groep hele
lekkere cake gegeten van Gerda de Groen ! Recept volgt... toch Gerda! :)

Er was maar één wanklank aan het einde van
deze leerzame en bijzondere middag.
Een onbekende stem gelinkt aan een fantastische, grote duim, waarvoor ik vrees dat daar
geen kruid tegen gewassen is.
Daar hebben we de kracht van liefde en licht
voor nodig. En laten we dat meenemen op ons
pad, want we hebben een doel: 'Behoeden wat
er te behoeden valt'
En we hebben een stem die we meegeven aan
de Wind...
Voor wie oren heeft die hore...
Voor informatie over het Schoorlse Bos surf
naar: www.schoorlsebosmoetblijven.nl
Tip! Kijk naar uitzending gemist Zembla 22
Maart, dan zie je waar onze bossen blijven?
www.project7-blad.nl voor ‘wildplukwandelingen’.
In het Witte Kerkje te Groet was een expositie
van fotografie, grafiek en poëzie.
De beeldende kunstenaars waren:
Ruud Snijders
Lotte Vrij
Marijke Jansen
Evert Jan Trap
Louise Jonkman
Foto: Ruud Snijders

Thee met vers geplukte citroenmelisse, munt,
paardenbloem en Japanse duizendknoop!
En het kruid van de maand: Madeliefje!
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Uitgebreid over alle voordelen en bijzonderheden over de Aloë Vera plant!

Kruisbloemig wil zeggen: vier bloemblaadjes
kruislings tegenover elkaar.

De hele plant is eetbaar en de zaden kunnen
verwerkt worden net als het mosterdzaad.
De smaak van de bladeren is enigszins lookachtig; look verwijst naar de uienfamilie, dus de
look-zonder-look smaak flauw uiachtig en 'zonder look' betekent: zonder ui maar, met een
wortelstelsel.

We zijn allemaal overtuigd en hebben plantjes
overgenomen we gaan ze goed verzorgen.
Frida Keur, dank je!
De volgende bijeenkomst staat gepland voor
zaterdag 10 juni, zet in je agenda!
Dan weer een "kruid van de maand" en andere
onderwerpen volgen nog!

Look-zonder-look...
Look-zonder-look, het bloeit weer 🌞
Deze plant is familie van alle koolsoorten, mosterdplant, koolzaad, veldkers,
tuinkers, waterkers, pinksterbloem en
nog heel veel meer planten scharen
zich onder deze familie, de kruisbloemigen.

De bloemen zijn prachtige eetbare bloemen,
de bladeren niet meekoken maar rauw serveren als onderdeel van een salade, als toevoeging aan een warme maaltijd maar dan als
laatste toegediend, net als bijvoorbeeld peterselie.
Onlangs dit gewas ook toegediend aan onze
maaltijd en wie in het weekend het 'Wekelijks
recept' van ons ontvangt kon exact zien hoe we
dat gepresenteerd hadden.
Samen met andere 'wilde' groentesoorten.
Interesse in de recepten gratis en voor niets?
Anneke@project7-blad.nl
Wie deze recepten ontvangt krijgt ook nog
eens de gelegenheid gratis een wandeling langs
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen
mee te maken hier in het Gaasterland.
www.project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker
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Dit kan iedereen niet zomaar, dus ik was blij
verrast dat dit groepje dat zo goed oppikte.
Al wandelend kwamen we bij een spiegelglad
IJsselmeer met een paar zwanen.

De eerste wandeling ging van start met
een klein groepje.

Hier hebben we genoten van de rust en zijn
een tijdje gebleven.

Bomen ademen uit wat wij inademen waardoor
wij een natuurlijk verbond met bomen hebben.
We zijn daarom begonnen met wat eenvoudige
ademhalingsoefeningen die we tijdens het
wandelen uit voerden.
Zo werd dit verbond opnieuw bevestigd en
(h)erkend.
Hierdoor werd de omgeving al veel helderder
en sterker ervaren.
Vervolgens zijn we gaan aanraken en eetbare
planten die opvielen gaan proeven. Zo werd de
natuur opgenomen en vermengd met het lichaam.
Geweldig dat de wandelaars al snel in hun lichaam konden voelen wat de desbetreffende
planten voor hun deden.
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Wat een heerlijke eerste keer.
De volgende keer wordt maandag 19 juni. Ik
kijk er alweer naar uit.
Hieronder nog een reactie van Wilma Beetsma:

Op de terugweg werd alles ervaren en opgemerkt.
Een Vlaamse gaai, een vlinder met prachtige
schutkleuren, kruiden en de geur van het lelietje van dalen, die het hart blij maakt.
Volledig ontspannen en in contact met alles om
ons heen en met elkaar kwamen we weer terug
bij de schuilhut.
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De opzet van een ecodorp in de Dordogne (4) nu even niet…
Door Cynthia van Asten

Van broodjes gezond met beukenblad, paardenbloem, witte en gevlekte dovenetel en madeliefjes tot zeer kruidige salades en brandnetelsoep. We slaan er bijna groen van uit!
Met al die vitaliserende en reinigende maaltijden, zitten we als vanzelf in een soort voorjaarskuur.

Onze zoektocht naar een tijdelijk huis in de
Dordogne begon in Nederland.

We komen elke twee maanden naar Nederland
om te werken en wonen dan in een stacaravan
op een leuke kleine camping in de Achterhoek.
Ons huis in ’s-Heerenberg, wat sinds de krediet-crisis te koop staat, is verhuurd en dus
hebben we onze toevlucht gezocht op een
camping. Een fijne plek, waar de meiden met
andere kinderen kunnen spelen en paardrijles
krijgen.
In de weekends is het druk, door de week is er
veel tijd voor de omgeving en thuisonderwijs.
Christel die hier haar 14e verjaardag vierde,
rondde haar vogelproject af met een flink
boekwerk en stortte zich daarna op een kruiden en eetbare planten project.
Waar ik af en toe wat eetbare planten plukte,
is het nu verworden tot een ware rage.
En we zitten in het juiste seizoen, want overal
schieten de eetbare scheuten uit de grond.

Omdat Lindsay van 9 een iets te luidruchtig
protesterende darminhoud kreeg, heb ik geprobeerd het enthousiasme van Christel wat in
te dammen, met als gevolg dat veel kruiden en
planten nu gedroogd worden voor later.
Uit Frankrijk hadden we een hele zak daslook
meegenomen, wat daar als een soort plaag
rondom het huis groeit, en verbaasd heb ik geconstateerd dat dat in een papieren zak in de
koelkast makkelijk vier weken bewaard kan
worden.
Het blijft zijn smaak en vitaliteit gewoon behouden. We gebruiken het daslook vooral voor
in het brood, dat dagelijks vers gekneed wordt
en in salades.
Met regelmaat kauwt Lindsay een blad rauw
weg. Ik doe dat haar niet na, dat is wel erg
scherp.
In mijn zoektocht naar een woning sla ik in eerste instantie de Franse makelaars over. Ik richt
mij vooral op aangeboden vakantiewoningen
en woningen die via Engelse en Nederlandse
makelaars te koop worden aangeboden.
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Waarom?
Omdat we niet midden in een dorp in een
koude, kleine woning terecht willen komen,
terwijl je voor hetzelfde geld in een luxe vakantiewoning in het buitengebied kunt zitten.
We zoeken vooral naar woningen die (net als
de onze) al enige tijd te koop staan en niet bewoond zijn. Zo’n woning is vaak een blok aan
het been van de eigenaar, die geen zin meer
heeft in het bijbehorende onderhoud. Wij bieden dan aan de woning te bewonen, te onderhouden en in de winter te verwarmen.
Dat is belangrijk om de woning aantrekkelijk
voor verkoop te houden. Mocht het verkocht
worden, moeten wij uiteraard weer vertrekken
en voor dit risico en de aangeboden arbeid, hopen we dan voor een lage huur te kunnen wonen.
Dit is een van de geheimen van onze levensstijl. Heel vaak krijgen wij de vraag hoe we ons
dit kunnen veroorloven; nou, dit is de truc!
Het is alleen een flinke speurtocht en de regen
aan afwijzingen en desinteresse is soms lastig
vol te houden, maar we vertrouwen erop dat
er ook dit keer een mooi huis voor ons beschikbaar zal komen.
Op het moment dat ik dit schrijf (eind april)
zitten we in de camper ergens in de Dordogne.
Het is behoorlijk fris, want de kou uit het noorden (herinner je je die vrieskou uit april nog?),
die is hier aangekomen.
Overdag is het met een zonnetje goed te doen,
maar vooral de ochtenden zijn flink koud. We
zitten in het campertje bij het kacheltje, werken en maken plannen.
Wij vinden het heerlijk rond te reizen en elke
morgen ergens anders wakker te worden.
Vanmorgen merkte ik dat ik de roep van de
koekoek lag te tellen. Ik was in de war met de
kerkklokken die me de andere ochtenden vertellen dat het tijd is om op te staan.
Toen die vrolijke koekoek stopte bij zes uitroepen, draaide ik me dus nog maar even lekker
om…..
Nu we zoveel naar kruiden en planten kijken is
het mooi om te ontdekken hoeveel micro klimaten er bestaan.
Op een relatief kleine afstand van elkaar, kun
je heel diverse landschappen tegenkomen.
Waar het bij Rocamadour heel dor en droog
was, is de Dordogne zelf veel groener en natter.
Misschien lijkt het maar zo, maar smal weegbree vinden we veel op door mensen bewerkt
gebied. Daar woekert het zowat, terwijl het in

meer natuurlijke gebieden moeilijker te vinden is.
We staan nu in een bosgebied bovenop een
heuvel en in het bos zelf vonden we tot onze
vreugde grote hoeveelheden gevlekt longkruid,
wat we nog nergens eerder handen gevonden.
Dat leverde weer een totaal ander soort salade
op. We zijn wel wat voorzichtiger met hoeveelheden geworden en dat is maar goed ook, want
dat harige blad moet je niet teveel eten, denk
ik.
De komende dagen gaan we de rivier De Vézere
volgen naar het zuiden, waar we in La Bugue
een eerste afspraak hebben.
We zullen een paar dagen met een huiseigenaar en zijn gezin optrekken en wederzijds beoordelen of er voldoende vertrouwen is dat we
hier gaan wonen.
Ik begrijp deze voorzichtigheid heel goed. Men
kent ons niet en we zouden het huis ook volledig kunnen uitwonen of misbruiken.
Hopelijk pakt het goed uit en kunnen we onze
spullen gaan verhuizen. Zo niet, dan reizen we
verder en blijven zoeken.
Vaak weet men op gemeentehuizen welke huizen leeg staan en of de eigenaar voor huur
open staat.
Van het ecodorp van Ruth hebben we nog
steeds geen nieuws helaas.
Wel gaan we binnenkort bij architect Peter
Blok langs en bezoeken we ook een ander ecodorp waar ze huizen van Peter gaan bouwen.
Dit is een groot en reeds bestaand dorp. Maar
daarover de volgende keer!
Wordt dus weer vervolgd!
Cynthia van Asten
cynthia@essentialtogether.nl
Lees voor al onze reisavonturen mijn boek:

Een reis
naar binnen
Zoektocht in het Katharenland, de Algarve en
mijzelf.
Verkrijgbaar via boekhandel en internet.
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Een speciale
Nieuwsbrief…
Uitsluitend per mail te ontvangen en
bestemd voor wie interesse heeft in de
studiegroepen of deze bezoekt…

De ‘wandelende’ groepen staan volledig in het
teken van de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Deze groepen beginnen om 11.00 uur en de
deelnemers verzamelen in een horecagelegenheid of… er zijn uiteraard meer mogelijkheden, maar dat bepalen de deelnemers binnen
een groep.
Elke keer spreken zij ook samen af waar zij de
volgende keer in de provincie (of daarnaast)
afspreken, dus zij ‘wandelen’ ook nog wat locaties betreft.
Wandellocaties welteverstaan, want er is geen
vaste locatie nodig om deze groepen te laten
bestaan.

Het woord ‘nieuwsbrief’ is een gemakkelijke
omschrijving voor alles wat velen aan informatie delen.
Nieuwsbrieven zijn ook voor iedereen met belangstelling.
Deze staan met een link op de site, althans bij
ons en ik weet dat meerderen dat doen.
Toch hebben wij ook een ‘nieuwsbrief’ voor
een groep mensen die echte interesse heeft in
de studiegroepen.
Dat kan nu nog interesse zijn en zomaar een
keer ergens aanhaken of al in een groep meedraaien, maar deze nieuwsbrief bevat alle informatie die van belang is te weten over elke
groep.
De locatie, het onderwerp dat op de agenda
staat, bij de ‘wandelende’ groepen de plaats
van verzamelen, etc.
Wie in een groep meedraait ‘moet’ deze
nieuwsbrief eigenlijk wel ontvangen; dat voorkomt vragen per mail over zaken die er helder
in beschreven staan.
Soms wordt er tijdens een studiegroep bijeenkomst verwacht dat je iets meeneemt, denk
aan een weckpot of een klein glazen potje, afhankelijk van wat er op het programma staat.
De 12 groepen die nu draaien – een paar beginnen in de komende weken – kunnen uitgebreid
worden qua aantal.
Deze groepen beginnen om 13.30 uur (alleen in
Alkmaar om 14.00 uur, iedere eerste zondagmiddag van de maand).
Elke keer spreekt de groep af wat er de volgende keer gaat gebeuren.
De onderwerpen zijn divers maar wel passend
bij puur natuur.

De reacties zijn heel positief, in korte tijd zijn
er diverse nieuwe groepen bijgekomen en gezien de belangstelling gaat dit groeien verder.
Wie vrijblijvend de uitleg wil ontvangen om
wellicht zelf te helpen een groep in eigen omgeving te laten ontstaan kan dat aanvragen per
mail: Anneke@project7-blad.nl
Wie interesse heeft in de nieuwsbrief met uitsluitend informatie over al deze groepen kan
mij ook mailen op bovengenoemd mailadres.
Voel je welkom, je deelt dan meteen mee in
extraatjes als we informatie hebben die leuk is
met iedereen te delen, denk aan recepten, een
omschrijving van een plant, kruid, boom,
struik of…
We gunnen iedereen minimaal zesmaal per
jaar net zulke gezellige middag als wij met velen al hebben ervaren.

De 12 groepen zijn te vinden in:
3 in Limburg.
1 in Zuid-Holland.
1 in Gelderland.
2 in Noord-Holland.
2 in Friesland.
2 in Groningen.
Plus 1 in Halle-Zoersel (België).

Er zijn 6 wandelende studiegroepen:
2
1
1
1
1

in Friesland.
in Noord-Holland.
in Zuid-Holland.
in Brabant.
in Limburg.

Anneke
Anneke@project7-blad.nl
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Eetbaar Bergeijk

Logo-ontwerp: Marleen Scheer
In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindhoven) zijn bewoners van de wijk “Beistervelden” druk bezig hun wijk “eetbaar” te
maken.
Initiatiefneemster is Ingeborg Nienhuis
(magnetiseur, kruidengeneeskundige, organisator van “wilde wandelingen”).
Maandelijks verschijnt er een stukje in
deze nieuwsbrief dat uiteenzet hoe het
project tot stand kwam, om te informeren, te enthousiasmeren, maar vooral om
te inspireren.
Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt het
ook in jullie wijk!

De fruitbomen stonden prachtig in bloei, een
genot om naar te kijken. Inmiddels is de website klaar die bij het project hoort. Je kan
daarop de route door de wijk zien en de beplanting.

Deel 5
“Onze” plukroute wordt
groener en groener
Zoals de wijk al jaren lang vanzelfsprekend
groen werd, zonder daar echt acht op te slaan,
zo anders beleef ik dat nu. Regelmatig loop ik
een rondje plukroute en kijk even hoe het er
bijstaat. Wat is aangeslagen en wat niet?
Waar moet wat water bij of misschien een
kleine aanmoediging? Want we weten allemaal
wat een beetje aandacht en liefde met levende wezens doet, toch?

Elke boom of plant heeft een nummer op de
kaart zodat duidelijk is waar je haar kan vinden
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en bij veel nummers staan ook weer recepten
om lekker mee aan de gang te gaan in de oogsttijd.
Met dank aan Martijn Ballemans, die dit allemaal mogelijk maakte.
Je vind de link hieronder:
www.plukroute.nl

Om mensen kennis te laten maken met onze
plukroute start ik regelmatig vanuit mijn
woonadres, dat ligt immers deels op de route.

Zo combineer ik nu het aangeplant eetbaar
Bergeijk met het altijd al aanwezige eetbare
groen.
Bovendien kan ik, als ik de weg oversteek, zo
het bos in. In verschillende gebieden waar ik
normaal wandel wordt nu flink gemaaid en om
te voorkomen dat er niets meer te zien is, is
dit een goede optie. We hebben al eens tijdens
een wandeling een maaimachine van de gemeente achter ons aan gehad.
Hilarisch, dat was op mijn snelst vertellen:
“Hier staat nog even duizendblad, je kan de
blaadjes gebruiken voor in een salade…” en
weg was ie.
Ik heb contact gezocht met de gemeente Bergeijk en gevraagd of er misschien een maaischema was dat ik mocht inzien, maar dat is er
helaas niet.
Ook meteen maar even gevraagd hoe dat hier
werkt met de “onkruid”-bestrijding, naar aanleiding van het verhaal van de gemeente
Amersfoort die de laatste partijen Roundup
aan het opkopen was, volgens mij, om de Japanse duizendknoop te bestrijden.
Ineens stond ze er hier ook nogal verlept bij,
maar dat bleek vorstschade, in onze gemeente
worden alleen branders gebruikt om de plantengroei in toom te houden.
Dat was goed nieuws.

Ik ben “heel natuurlijk” weer volop aan het
wandelen met groepen.

In een bos wordt niet gemaaid en niet gebrand,
er heerst zo’n heerlijke serene sfeer en op
open plekken kan je toch nog heel wat eetbaars vinden.
Bovendien staat het er vol met bomen.
Bomen die in vervlogen tijden heilig waren, bomen met sages en legendes verbonden, koningen en jonkvrouwen van het woud.
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Bomen “zijn”, bomen oordelen niet, hebben
geen haast, zijn goed geworteld in moeder
aarde en tegelijk verbonden, door hun enorme
hoogte, met vader zon.

Acaciabeignets…
mmmmmmmmmmm!

We gaan als vanzelf mee in hun vibratie, als we
in een bos lopen.
Daarom is een boswandeling zo rustgevend, ze
brengt soms inzichten, je komt tot jezelf.
Vanzelf van de Bèta- in de Alphastand….

De acaciabomen staan vol in bloei hier in ZuidFrankrijk.

Ik heb al veel mooie reacties mogen ontvangen
naar aanleiding van de wandelingen.
Mensen voor wie een nieuwe wereld open ging,
die diezelfde avond nog aan de brandnetelsoep
zaten voor het eerst in hun leven, mensen die
vertelden dat ik echt iets in ze wakker had gemaakt en mensen die zeiden: “nooit geweten
dat je… kan eten”.
Ze kochten dan ook maar meteen het gelijknamige boekje van Anneke Bleeker 😊
Zaterdag 10 en 17 juni is er weer een mogelijkheid om mee te wandelen in Bergeijk
Kosten: € 12,50 pp, kinderen tot en met 12 jaar
€ 5,00 of € 20,00 pp inclusief een boekje uit de
serie “Nooit geweten...”

Gisteren bij vrienden op bezoek kon ik er echt
niét van afblijven, versgebakken beignets met
acaciabloemen (specialiteit van het zuiden).

Aanmelden:
info@heelnatuurlijk.nu
of 0497-337889
Warme groet,
Ingeborg Nienhuis
(www.heelnatuurlijk.nu)

Letterlijk om je vingers bij af te likken ☺.
Ik vond zelfs een Vlaams filmpje op YouTube
tussen de honderden Franstalige recepten:

Aanduiding Plukroute Bergeijk

https://www.youtube.com/watch?v=Q5EMzaKAuTo
Groetjes,
Ellen Vader
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Even voorstellen…
Hallo
Natuurliefhebbers,

En weer een nieuwe Project 7-blad studiegroep!
Dinsdag 30 mei...
De eerste middag te Mussel (Gr.)...
Overige dinsdagen ook al bekend voor
2017.

Vanaf 30 mei a.s.
heb ik de eer om
als gastvrouw een
nieuwe studiegroep
te starten in Mussel
/ Oost-Groningen.
Klein beetje over
wie ik ben:
Ik ben een vrouw
van 38 jaar, verliefd op de natuur
en al haar rijkdommen, nieuwsgierig wat er allemaal gedaan en gemaakt kan worden met
wat om mij heen groeit en bloeit.

In Groningen is weer een gelegenheid voor hen
die graag zesmaal per jaar een middag doorbrengen met anderen met dezelfde interesses, namelijk: natuurlijke kennis delen...
Deze eerste middag gaan we naar buiten, kijken
wat er bij en rond de boerderij groeit bij gastvrouw Isabelle Van Brederode-van Katwijk.
Mocht het weer niet meewerken dan blijven we
binnen en laat ik mijn presentatie zien, dus het
thema blijft hoe dan ook 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Zesmaal per jaar een dinsdagmiddag, de vijf voor
2017 zijn de volgende:
dinsdag 30 mei - dinsdag 4 juli - dinsdag 12 september - dinsdag 17 oktober - dinsdag 28 november.
De eerste middag zal ik aan de aanwezigen uitleggen wat de bedoeling is en maken we het onszelf gezellig.
Ik heb er zin in!
Groep nummer 2 in Groningen, op donderdagen
draait de groep in Winsum bij gastvrouw Jolanda
Roggeveld.
Daar zijn we 11 mei weer van de partij.
Interesse?
Anneke@project7-blad.nl
Dan zorg ik voor de volgende stappen.
www.project7-blad.nl

Daarnaast zijn we onze boerderij zelf aan het
verbouwen, ben ik (huis) schilder en op vele
andere vlakken creatief.
Veelvuldig positief ingesteld. Gewerkt o.a. als
buitensportdocente en in een kruidenhuis gewerkt.
Ik heb mijn moeder verweten dat ze een
slechte moeder was (ik was 5 jaar oud) omdat
ze mij niet kon vertellen welk plantje je wel
en wat je niet kunt eten uit de natuur.
Inmiddels ben ik dat zelf gaan uitvinden en
deel ik dat graag met iedereen die daar voor
open staat.
Ik woon in Mussel, net iets boven de grens van
Drenthe.
Afgelopen jaar ben ik hierheen verhuisd met
man en twee kinderen.
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We hebben alles in het Westen (randstad) gedag gezegd om een nieuwe start en een droom
waar te maken.

We proberen zeer bewust te leven en vanuit
dat gevoel ook keuzes te maken.
Naast het eigenlijk altijd in de tuin (4200m2)
bezig zijn, probeer ik ook, samen met de
school van onze kinderen, de kinderen meer
bewust te laten worden hoe en wat in de natuur. De brandnetelsoep is ondertussen een
zeer veelvuldig gevraagde soep in hun klassen
(ze verzinnen er wel een passende gelegenheid
bij... hihi).
De meeste planten die in de tuin groeien worden gedefinieerd, en vooral... wat kan ik er
mee? Ondertussen staan de potten met gedroogde kruiden, planten, bloemen en zaden
door de woning, staan de tincturen in de kast
en liggen de eerste dingen voor dit jaar al weer
in
de
droogrekken
te
drogen.
Met veel liefde hebben we een kruidenwiel,
een beginnende bogaard en beginnende moestuin aangelegd. Het is een heerlijkheid om
onze kinderen (met vrienden en vriendinnen)
door de tuin heen te zien wandelen en ondertussen van alles, wat eetbaar is, in hun mond
te zien stoppen.

Nu een jaar later is onze tuin, vanuit een zandvlakte en modderbende, grotendeels ingericht.

Ik kom er steeds meer achter, dat wanneer ik
mij ergens in verdiep er nog zoveel te leren
valt.
Ik hoop samen met jou kennis uit te mogen wisselen en vooral leuke en gezellige middagen te
mogen beleven.
Het is te doen op "Het Hof van Brederode"
e-mailadres: isabellevankatwijk@gmail.com
Heel veel liefs,
Isabelle van Brederode-van Katwijk

Quote:

Ik leef vanuit het geloof dat alles wat we nodig
hebben door Moeder Aarde gegeven wordt.
Dat we zuinig moeten omgaan met haar en
haar welvaart. Dat alles wat we nodig hebben
om ons heen groeit.

Wildplukken is niet alleen
voor de ‘happy few’
omdat dit nu door
enkelen wordt verheven tot
‘hip’ en ‘trendy’,
NEEN, het is juist bedoeld
voor iedereen!
Anneke Bleeker

37

Wilde wandelingen
Bergeijk
In april is het wandelseizoen weer begonnen in Bergeijk en hebben de eerste wandelingen alweer plaatsgevonden. Iets verlaat omdat ik de avond
vóórdat de eerste wandeling gepland
stond mijn kleine teen brak.
Ik ben een groot fan van “grounding” en
“earthing”, niet met behulp van allerlei hightech matjes en zo, maar gewoon, lekker simpel, door op blote voeten te lopen. Tja, en
soms gaat dat mis.
Het is me al eens eerder gebeurd, maar dan
werd mijn gebroken teen aan de nog hele teen
vast getapet en was het meeste leed geleden.
Deze keer stond ze maar in een vreemde hoek
en wist de arts bij de eerste hulp me ervan te
overtuigen dat ze toch echt rechtgezet moest
worden.
Toen hij daarmee klaar was, deed het pas echt
pijn en heb ik dus noodgedwongen de wandeling moeten annuleren.
Het zou meer een huppeling of een hinkeling
zijn geweest 😊

“het Luchtkasteel”, genoemd naar een kasteel
dat er dus niet meer staat.
Op deze plek zijn helofytenfilters aangelegd,
dat wil zeggen, grote natuurlijke bassins met
veel riet en mattenbies die het water zuiveren.
Bij grote regenval kwam het voor dat afval- en
rioolwater rechtstreeks het riviertje de
“Keersop” instroomde door overbelasting van
het rioolstelsel. Nu wordt dat eerst op een natuurlijke wijze gezuiverd.

In dit gebied, rond de “Keersop” wordt de oude
rijkdom van flora en fauna weer in alle glorie
hersteld en kan je zien hoe dit kleinschalige
landschap er eeuwenlang uit heeft gezien.
De oude perceelgrenzen zijn waar mogelijk
weer beplant met elzensingels, struweelheggen en hier en daar wat knotbomen. Op de hogere en drogere stukken grond staan houtkanten met vooral eiken en berken.
Zoals het vroeger eeuwenlang is geweest…

Met behulp van mijn voorraad smeerwortelzalf
heb ik de week erna met een enthousiaste
groep mensen kunnen wandelen in het gebied
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De tweede wandeling in april dreigde volgens
de weersvoorspellingen nogal in het water te
vallen. Dus besloot ik voor de eerste keer als
startpunt mijn eigen huis te kiezen. Mocht het
regenen dan zou ik een flinke bos verschillende
kruiden plukken van te voren en daarover vertellen of op een andere manier improviseren.
Kopje warme zelf geplukte Bergeijkse kruidenthee erbij en het komt vast goed, leek me.
Achteraf was het niet nodig, het is droog gebleven, maar het bleek verassend leuk om mijn
huis als ontmoetingsplek open te stellen.
Bovendien zaten we nu midden in de plukroute
die door mijn wijk loopt en daar valt ook nog
het een en ander over te vertellen.
Tegenover mijn huis, de weg over, lopen we zo
het bos in.
Het waren twee heel geslaagde middagen, met
enthousiaste, al meer of minder ervaren wildplukkers. Mooi ook om het verschil te zien tussen het bosgebied, met zijn dennen, sparren,
varens, dovenetels en het gebied “het Luchtkasteel”, met watermunt, smeerwortel, wilgen, elzen en waterkers. Deze maand ga ik
weer wandelen en wel op 20 en 27 mei.
Dus wie zin heeft, is welkom…

Dit willen we graag doen met een groepje enthousiaste mensen. We gaan deze groep de
'Wandelende studiegroep' van Limburg noemen.
We starten om 11.00 uur, verzamelen vanaf
een half uur eerder.
De locatie waar we verzamelen (een horecagelegenheid) geven we per mail door aan diegenen die zich opgeven.
Deelname aan deze dagen bedraagt 10 euro,
zelf lunchpakket meenemen en een ieder betaalt zelf de genomen consumptie(s) aan het
begin van de dag en wellicht aan het eind, dat
is net hoe de dag verloopt en wat men wenst.
Het doel is samen te leren, samen verder te
komen in de kennis van eetbare planten die om
ons heen groeien en in vroegere tijden heel gewoon gegeten werden.

Kruidige groet,
Ingeborg Nienhuis (info@heelnatuurlijk.nu)

Nieuw:
Wandelende studiegroep
Limburg
Donderdag 15 juni... op naar het Leudal in Limburg...
Vanaf dat moment organiseren we zes
donderdagen per jaar waarbij de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen centraal staan.

De mens is een afscheiding gaan maken en vele
groentesoorten die nu in de winkels te koop
zijn hebben familieleden in de vrije natuur
en/of de tuin staan.
Deze groep in Limburg gaat onder mijn verantwoording vallen, zesmaal per jaar zal ik een
dag naar het zuiden komen en samen met Petra Wilmsen ga ik deze dagen neerzetten.
De groep bespreekt elke keer met elkaar waar
de keer erna verzameld gaat worden en Petra
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en ik zullen één dezer dagen de verdere datums bekend maken.
Dit is de eerste stap: 15 juni beginnen in het
Leudal.

volgen van dit soort dagen, kan in no-time van
alles kokkerellen met van alles en nog wat uit
de vrije natuur en/of eigen tuin als aanvulling
op bekende groentesoorten.
Bij deze groep in Limburg blijf ik steeds komen
net als bij één 'Wandelende studiegroep' hier
in Friesland.
Zin?
Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker

We gaan de hele provincie door als de deelnemers ook uit het zuiden komen, maar een uitstapje naar Brabant is natuurlijk ook zo genomen, we kunnen alle kanten op, wellicht zelfs
de grens over naar één van de buurlanden,
want dat is in Limburg niet echt moeilijk.

Project 7-blad Arcen
Zondagmiddag 23 april studiegroep Arcen was weer succesvol...
Heerlijke middagen zijn dit en behoorlijk inspirerend.

Als groep moeten we het eens worden en we
wensen deelnemers die zin hebben om meer te
leren en ook een commitment hebben naar de
groep toe, dus aanwezig zijn op de dagen dat
we dit plannen en ook de hele dag meedoen.
Uitzonderingen daargelaten, wij zijn niet
zwart/wit, maar excuses op de dag zelf als...
ik heb eigenlijk ook nog aan mijn man/vrouw
of kinderen beloofd dit of dat met hen te ondernemen... dit kan maar beter op andere dagen worden gedaan :)
Want, je doorbreekt een goede energie in een
groep als je eerder op de dag afhaakt en een
groep komt samen verder.

De ervaring is dat dit hele gezellige, motiverende dagen zijn en tot hoe laat het loopt? Dat
is letterlijk hoe het loopt als complete groep.
Wie daarnaast in het weekend onze gratis recepten ook nog ontvangt per mail, naast het

We kwamen op de gebruikelijke tijd bij elkaar,
welkom vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur.

Jeanne van Staij, de gastvrouw had alles weer
perfect geregeld, kruidenthee, gemberthee,
koffie, er waren bijdragen vanuit de deelneemsters voor wat lekkers erbij en het weer
werkte ook nog mee.
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Droog!
We begonnen met een bijdrage van Mia over
voedselbossen.
Mia wist mooi te vertellen hoe zij zelf bezig
zijn met het aanleggen van eetbare bosachtige
tuinen bij hen in eigen omgeving.
Jacqueline had 'De plant van de middag' op zich
genomen en vertelde over de Yacon, familie
van o.a. de aardpeer.
Daarna gingen we naar buiten om live te aanschouwen wat allemaal eetbaar is en nu weer
te oogsten valt.

Als afsluiting was er soep, gekookt door Jeanne
en Petroesjka, en maakten een paar dames
kruidenboter en pesto en Jeanne had voor
heerlijk brood gezorgd.

Limburg is, als deze groep ook draait (de eerste liefhebbers hebben zich al gemeld; wij
moeten nog een datum plannen) rijk gezegend
met drie studiegroepen op een vaste locatie
(Landgraaf, Montfort en Arcen), twee lezingen
locaties, ook wel 'Gezond Verstand Lezingen'
genoemd (Maastricht en Steyl), plus eerdaags
de 'Wandelende studiegroep' die steeds op een
andere locatie in Limburg zal afspreken (of
wellicht soms in Brabant of Gelderland). Maar
net waar de deelnemers vandaan komen en zij
samen een mooi stuk natuur weten aan te wijzen.

Vreemd, maar toch een goed gevoel om Arcen
te 'verlaten', deze groep is in Nederweert bij
Petra Wilmsen gestart op 19 oktober 2013 en
op 16 oktober 2016 overgenomen door Jeanne
van Staij in Arcen.
Tijd voor andere bijdragen, deze groep gaat
verder met een behoorlijk aantal belangstellenden.
Dank Jeanne en Petra, maar wij pakken samen
weer een volgende draad op Petra.
Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker

Dank lieve dames (heren zijn ook welkom) voor
de vitamientjes deze afgelopen middag.
De volgende keer is op 18 juni, dan staat de
blik weer op naar buiten gaan, diverse soorten
thee maken en twee dames hebben zich al aangeboden om 'De plant van de middag' te belichten.
Dit was mijn laatste middag in Arcen, jullie
redden het uitstekend zonder mij en ik ga met
Petra Wilmsen een 'Wandelende studiegroep'
starten, zesmaal per jaar op een donderdag.
Deze groepen staan volledig in het teken van
de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.

Meimaand aanbieding…
Project7-blad heeft een aanbieding gedurende de hele maand mei.
Met het voorjaar in de bol verzin je
weleens wat.
Want wat willen wij eigenlijk?
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Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken
om hen te inspireren de natuur weer als nummer 1 te ervaren in het dagelijkse leven.
De natuur biedt ontspanning, vreugde, verwondering, voorziet ons in onze dagelijkse benodigdheden, gaat haar eigen gang.
Elk seizoen heeft zijn bekoring en we kunnen
overleven door alle goede gaven, voortgebracht door alles wat eetbaar is.
Daarnaast is de natuur niet alleen geestelijk
voedend en helend maar biedt het ons lichamelijk ook heel veel oplossingen.
Deze onderwerpen komen als een rode draad
voorbij binnen alle studiegroepen die vallen
onder ‘Project7-blad’, maar ook via de wandelingen, via de nieuwsbrieven, de gratis ‘wekelijkse recepten’, kortom: het aanbod is breed.
Project7-blad wil onafhankelijk blijven!
Onafhankelijk blijven is nummer 1 dat van belang is en dat gaat dan ook verder dan je niet
aansluiten bij andere ondernemingen, verenigingen of wat dan ook in groepsverband.
We willen zelf, maar ook samen met alle gastvrouwen en gastheren van de locaties waar lezingen op de agenda staan, met die van de studiegroepen en allen die incidenteel onder de
vlag van 7-blad bijvoorbeeld hun eigen wandelingen presenteren zonder bemoeienissen ‘ons
ding’ kunnen verzorgen.
Onafhankelijk wil ook zeggen: geen belangen
hebben waar financiële vergoedingen uit voort
komen.
Als wij producten of diensten verkopen waardoor we niet vrij kunnen spreken over bepaalde zaken dan klopt dat ook niet.
Je kunt niet een product verkopen en ondertussen willen informeren over de wellicht minpunten.
Boeken verkopen dat is een ander gevoel, boeken zorgen voor een informatiestroom, daarom
hebben we via de site ook een partnerlink met
Uitgeverij Succesboeken.
Wie via onze site naar de site van Succesboeken gaat betaald niets extra’s, wij zien niet
wie dat doen, zij verzorgen de bestellingen en
eens in het kwartaal belonen zij iedereen met
een partnerlink over dat wat via de site is besteld.
Dit zet geen bijzondere zoden aan de dijk,
maar wij zeggen altijd, alle kleine beetjes helpen.
Toch zijn wij ook zoekende…
Zoekende naar enige inkomsten om de activiteiten goed te ondersteunen.
Er komen meer studiegroepen en overal moeten we minstens onze neus laten zien.

Als er een studiegroep start dan ga ik altijd de
eerste keer daar naar toe, of deze groep nu
dichtbij begint of aan de andere kant van het
land of zoals op 6 mei in België bij Antwerpen.
De eerste middag ben ik paraat en vul deze in,
leg uit wat de bedoeling is en verzorg het programma.
Of er nu een paar personen starten of meteen
een aardige groep, de middag gaat door want
als je iets neerzet en er is een behoefte dan
gaat dat vanzelf groeien.
Deze groepen blijven ook aan 7-blad afdragen
dus na de eerste keer dan komt er daarna
steeds een deel naar ons toe.
Dat helpt weer andere groepen opstarten, zo
redeneren wij altijd.
Toch moeten we meer kunnen doen, meer
ideeën kunnen uitvoeren.
Een middag organiseren voor iedereen die aan
de studiegroepen en Gezond Verstand Lezingen-locaties verbonden zijn bijvoorbeeld.
Maar er zijn ook andere zaken die gedaan moeten worden, de site, er zijn onkosten, denk aan
de auto en zo kunnen we meer opnoemen als
we echt alles uiteenzetten.
Project7-blad groeit, groeit en gaat net als de
beroemde plant met deze naam stiekem steeds
een stukje verder.
Studiegroep nummer 12 is een feit, in Groningen en start op 30 mei.
Om alles goed te begeleiden kost dat tijd.
Volgens mij geeft deze uitleg een helder beeld
van waar wij mee te maken hebben.
Dit wetende, want dit is geen nieuwtje voor
ons, daarnaast bedenkend wat we kunnen verzorgen om nog meer mensen blij te maken met
informatie die we kunnen delen kwam ik op het
volgende idee.
De presentatie De eetbare tuin deel 1 en deel
2 is op een oor na af, maar deel 2 is nog net
niet helemaal klaar qua teksten netjes verwerken.
Wel zijn er drie andere presentaties helemaal
af en al door velen gewaardeerd.
(Link naar de site naar deze presentaties onderaan deze uitleg)

1 Eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen in en rond het bos
2 Creatief tuinieren
3 ‘Wild’ koken is voor iedereen
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Deze gaan we nu als ‘Meimaand aanbieding’
dusdanig aanbieden dat we meteen ook weer
veel personen blij kunnen maken met de informatie rond ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Iedereen mag 1 van deze 3 presentaties kiezen
en bedenken welke andere twee personen jij
deze cadeau wil geven.
Bijvoorbeeld, jij kiest ‘Wild’ koken… dan geef
je je eigen mailadres en naam op maar je bedenkt ook wie je binnen je vrienden, kennissen
of familiekring blij wilt maken.
Twee personen mag je bedenken, dan maken
wij met 1 presentatie 3 personen blij.
Heb jij deze presentaties nu toevallig al allemaal maar wil je ons toch ondersteunen zodat
we minstens kunnen blijven doen wat we doen
en nog liever meer willen ondernemen, dan
kun je drie andere mailadressen plus de namen
aan ons doorgeven.
Voor 10 euro maak je jezelf plus twee anderen
blij als jij en zij dat kunnen waarderen.
Wij mailen een uitleg naar de personen die jij
hebt bedacht en zij en jij krijgen die mail.
Zo bieden wij hen ook meteen de ‘Wekelijkse
recepten’ aan die gratis zijn waardoor zij ook
nog de mogelijkheid krijgen een middag te komen wandelen waarbij de ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen in de hoofdrol
staan.
Door deze actie bereiken we nog meer personen die op een gezellige wijze in aanraking komen met informatie die al zo oud is als de weg
naar Rome.
Jij geeft een cadeautje van net over de 3 euro
aan een persoon waarvan jij denkt dat hij of
zij dit kan waarderen en zij krijgen de kans
daar iets mee te ondernemen.

Hieronder de link naar alle presentaties.
Deze aanbieding kun je uitsluitend via de mail
rechtstreeks bij mij bestellen.
Hartelijke groet,
Anneke
Link naar de site om deel 1, 2 of 3 te bekijken.
Let op! Deel 4 (De eetbare tuin) doet niet
mee in deze actie.
http://www.project7-blad.nl/page46.html

Wildplukwandeling
in Delft, door
Lisette Timmermans
Op 26 april heb ik de eerste wildplukwandeling voor project 7-blad georganiseerd.
We verzamelden aan de rand van Delft,
vlak bij het Heempark.
In het Heempark zelf mag je niet plukken. Gelukkig houden planten zich niet aan grenzen en
kun je direct om het heempark veel kruiden
vinden.
Daslook groeit er op dit moment in grote hoeveelheden. Het groeit in grote bossen bij elkaar.
De knolletjes hebben we laten staan, want
daslook is een beschermde plant.

Uiteraard mag je veel meer mensen blij maken
😊
Driemaal 1 presentatie voor 10 euro.
Deel 1 kost normaal als download 20 euro per
stuk.
Deel 2 en deel 3 beide 15 euro per stuk.
Deel 4 (‘De eetbare tuin’ onderverdeeld in
deel 1 en 2 doet niet mee in deze actie)
Deze actie is van toepassing vanaf het moment
dat je dit leest tot eind mei.
We leveren meteen, dus we mailen de personen die een cadeautje krijgen en jij en zij krijgen tegelijkertijd een mail via We Transfer om
de link re downloaden.
Ook dat vertellen wij in de mail die wij eerst
zenden naar de desbetreffende personen.
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Er werd door de deelnemers ’s avonds een
pesto gemaakt, een stamppot en de daslook
ging door de spinazie taart.

Voor een andere deelneemster was de uismaak van de Daslook te sterk en zij vond haar
plantje in de look zonder look.
We hebben ook de bloemetjes geproefd van de
dovenetel.
De paarse dovenetel lijkt sterk op het hondsdraf. Door er goed naar te kijken weet nu iedereen het verschil.

Het was nog even spannend met de regen. De
vooruitzichten waren niet echt florissant.
Gelukkig begon het woensdag met een zonnetje.
De temperatuur was nog niet heel hoog, maar
prima weer om buiten te zijn.
Uiteindelijk hebben we nog wel ‘een tropische
hagelbui’ gehad van 3 minuten.
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Het leuke van de natuur is dat het ieder keer
anders is.
Het speenkruid is klaar met bloeien en dan zie
je het volgende kruid alweer opkomen.
Zilverschoon laat zijn eerste blaadjes zien.
Het longkruid heeft nog steeds 2 kleuren bloemetje.
De bloemetjes zijn rood voor ze door de bijen
zijn bezocht, de blauwe bloemen zijn door de
bijen gevonden.
Een echte wandelaar hoef je niet te zijn om
mee te doen.
Er is zoveel te vertellen dat het wandelen er
niet echt van komt.
De volgende wandeling is weer in Delft op dinsdag 30 mei.
Als je mee wilt doen, meld je dan snel aan,
want bij 20 mensen is de wandeling vol.
Meer informatie vind je op de website:
http://www.project7-blad.nl/
of op:
www.lisette-timmermans.nl
Opgeven kun je via:
info@lisette-timmermans.nl
Lisette Timmermans

De geneeskrachtige werking van planten werd vroeger proefondervindelijk
ontdekt en via overlevering doorgegeven aan volgende generaties.
Men wist nog niets van werkzame inhoudstoffen. Pas zo’n 200 jaar geleden
is het onderzoek naar werkzame stoffen begonnen.
Deze keer een verhaaltje over de:

Paardenbloem

(Taraxacum officinalis)

De toevoeging officinalis (off.) aan een plantennaam betekent dat het een oud geneeskruid is.
In de 17e eeuw bestonden er speciale kantoren, Officines, waar planten met een medicinale werking werden gerubriceerd en verwerkt. Het waren eigenlijk de eerste apotheken. Dus alle planten waar ‘off.’ aan de naam

is toegevoegd waren in de 17e eeuw al bekend
om hun geneeskrachtige werking.

De Paardenbloem wordt in de volksmond ook
wel molsla, leeuwentand, pissebloem of papenbloem genoemd (het kale pluizenbolletje
lijkt wel op een pausenkapje).
De groeiwijze van de paardenbloem laat een
aantal kenmerken van een jonge plant zien
terwijl hij toch redelijk oud kan worden.
De plant maakt het eerste jaar een rozet;
hierin ontwikkelen zich bloemknoppen die in
het tweede jaar pas bloeien.
Elk jaar vormt hij een nieuw rozet boven op de
oude restanten van het vorig jaar. Aan het aantal rozetten kun je de leeftijd aflezen.
Een paardenbloem kan tussen de 7 en 15 jaar
oud worden.
Dat is wel bijzonder: een overjarige plant die
niet verhout.
De gele lintbloemen bloeien ca. 5 dagen.
Daarna gaat de bloem dicht en rijpt na tot een
pluizenbol. De bloeistengel groeit door tijdens
het rijpen van de bloem. In het Guiness Book
of Records wordt een paardenbloemstengel
vermeld van 1½ meter !!
De paardenbloem kan rijpe vruchtjes vormen
zonder bestuiving, het lijkt er op dat hij het
klonen heeft uitgevonden. Na het plukken rijpt
de bloem door, zelfs tot aan een pluizenbol.
De holle bloemstengel bevat bitter wit melksap. Alle melksapdragende planten hebben altijd sappig blad.
De plant bevat o.a. de volgende inhoudsstoffen: bitterstoffen, flavonen, inuline 40 % in de
wortel, vitamine B 4 provitamine A, B, C, D,
Kalium, ijzer, mangaan. In het melksap zit een
tumor-remmende stof.
In de Kruidengeneeskunde wordt de plant gewaardeerd door de gunstige werking op de
spijsvertering. Dit komt onder andere door de
bitterstoffen die erin zitten. Het kruid is goed
te gebruiken bij voor- en najaarsreinigings-kuren.
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Het blad wordt gebruikt bij klachten van blaas
en nieren. Het helpt het lichaam te ontwateren en is goed bij jicht en reumatische klachten. Paarden eten de plant bij een dreigende
koliek.
Gebruik:
Van het blad en de jonge bloemknoppen kun je
thee maken. Om de bittere smaak wat te verzachten kun je wat pepermuntblad erbij doen
of het zoeten met wat honing.
Thee van de wortel kun je beter niet op eigen
houtje gebruiken, het stimuleert de leverfunctie en dat is niet altijd raadzaam. Bij sommige
medicijnen moet je dat echt niet doen.
In de keuken:
Siroop van de bloemen is erg lekker op een boterham en goed voor lever en nieren:
Laat een kopje bloemen een nacht trekken in
koud water.
Daarna afzeven en het water opkoken met een
kopje suiker en klaar is de siroop.
Van de bloemen wordt ook wel (lekkere) wijn
gemaakt.
Jonge bloemknoppen en blaadjes smaken goed
in de sla.
Gien van den Heuvel

18 april 2017:
Start van de eerste wandelende studiegroep in
Noord-Holland
Om half 11 staan er al mensen klaar,
om 11 uur gaan we op pad: twaalf deelnemers die per fiets of auto naar Bergen zijn gekomen.
Bij Hotel Zeebergen een sanitaire stop en daar
in de tuin meteen de eerste plant bekijken: 7blad! Heel toepasselijk, hoewel vaak met 3 of

5 blaadjes op deze plek. Dan zien we wel inkepingen waaruit nog meer blaadjes ontstaan,
maar ook in volwassen toestand zijn er niet altijd 7 blaadjes.
De meesten kennen de toepassingen: jonge
blaadjes in de sla of op je broodje kaas, oudere
bladeren in de stamppot of stoofschotel. Iemand vond de steeltjes dan vaak nog te hard.
Zij had de steeltjes met wat zout bestrooid in
de oven gedaan, met de bedoeling deze over
de sla te strooien. Zover kwam het echter niet:
ze bleken een heerlijke snack, onderweg naar
de slaschaal werden ze al opgegeten!

Op naar het bos, in de berm zien we paardenbloem en brandnetel. Of: is dit wel brandnetel,
of toch dovenetel? Ja, dat laatste: er groeien
bloemetjes onder het blad, dat is bij brandnetel niet zo. En inderdaad: ze prikken niet.
In het bos zien we kiemen van esdoorn of els,
we weten niet welke, we zien propellertjes liggen (esdoorn), maar ook katjes van de els.
De kiemen van de esdoorn kun je eten, die van
de els? Daar zijn we niet zeker van.
Verderop zien we beukenkiemen, die zijn duidelijk herkenbaar en smaken goed.

We hebben afwisselend zon en een buitje, dan
is het even frisjes, maar daarna warmen we
weer op in het zonnetje. We zien van alles:
speenkruid, daslook, muur, duizendblad, Japanse duizendknoop, van alles komen we tegen en bij veel planten weten meerdere mensen iets te vertellen. Leuk en leerzaam!
Er zijn ook planten die we niet kennen, of wel
herkennen, maar niet weten hoe hij heet of
wat je ermee kunt. Dat gaan we opzoeken voor
volgende keer!
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Hieronder een verslag (met foto’s) van
een van de deelneemsters van deze
wandeling, Louise Jonkman.
Dinsdag 18 april 2017

Project 7-Blad...
Bloeiend daslook
Uiteraard zien we ook planten die je vooral
moet laten staan. Ook goed om te weten.....
Aan de rand van het bos zijn picknicktafels. We
eten onze meegebrachte lunch, aangevuld met
vers geplukte wilde groenten en kruiden.
Mjammie.

Determineren is aan tafel onderwerp van gesprek en op een ander bankje komen meer spirituele zaken langs.
We wandelen weer verder langs talloze planten en struiken.
Is dit paardenbloem of misschien leeuwentand?
De vlier komt langs, de smeerwortel, weegbree
wordt als pleister om een vinger gerold en als
we moe worden nemen we een madeliefje: de
magnesium daarin geeft ons weer een oppepper.
We sluiten af met koffie en thee bij Zeebergen. De reacties zijn positief: een gezellige
groep, veel gezien en veel kennis gedeeld.
Dat smaakt naar meer! Iedereen bedankt voor
haar/zijn aanwezigheid en inbreng.
Op naar de volgende keer in het Twiske op 16
mei.
Annemieke en Annette

De start van de wandelende
studiegroep Noord-Holland
Op de fiets naar Bergen.
Verzamelen op het kruispunt Studler
van Surcklaan/Meerweg.
Vandaar starten we
in het bos... Onder
een enorme beuk
staan
zaailingen,
heerlijk
opgefrist
door een regenbui.
De blaadjes smaken
naar
beukennootjes... Echt een aanrader.
We ontdekken en
proeven en wandelen
verder.
Tien vrouwen en een
man en het voortouw
is in handen van Annemieke en Annette,
wildplukkers
met
verstand van zaken.
Het weer is zo Hollands als het maar
kan.
Regelmatig staat de
hemelse gieter op
een royale dosis,
maar dan komt de
zon weer door en dat
is koesterend.
De wolken zijn van
Ruysdael... Bloemkolen van wolken zijn
het, helder wit in
dreigend
grijs...
Maar we laten ons
niet afschrikken en
zuigen als honingbijtjes de kennis op.
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Daslook is heerlijk als
je van uien houdt! Zelfs
de tere witte bloemknopjes kun je eten;
pinksterbloemen smaken enigszins naar radijsjes...
Mijn smaakpapillen maken overuren.
Het is zo leuk en lekker
en verrassend.
Brandnetel – zevenblad
– zuring – speenkruid witte dovenetel enz...
Je kan je buikje rondeten. Ik zeg: Kom mee
naar buiten allemaal!
De picknicktafel aan de
rand van het dorp nodigt uit voor de lunch.
Ik warm mijn verkleumde handen aan de
hete thee.
Mijn boterham met geitenkaas opgeleukt met
een takje hondsdraf.
Het smaakt heerlijk.
Madeliefjes zijn ook eetbaar, ze versieren je
salade waar je bij staat en ze zijn rijk aan magnesium en meer.
Wisten jullie dat? Ik niet... Ik voelde mijn geweten toen ik van de bloemen snoepte... Maar
dat is mijn ding!
Hoop dat niemand zich aangesproken voelt.
Alles in het leven is een keuze; wel of geen
vlees of bloemen enz...?
Jij bent jij en je keuze is vrij...
Kortom: ik moest even over een drempel.
Als uitsmijter 'De Smeerwortel', in het Latijn
Symphytum Officinalis.
De plant tegen kneuzingen en een oppepper
voor je huid.
Je kunt het blad drogen en vergruizen en
daarna met warm water vermengen en voilà je
hebt een peeling!
(Smeerwortelzalf valt onder de EHBO kruiden
door de snelle helende en ontstekingsremmende werking)
Gratis van moeder Natuur! Ze doet niet aan
winstbejag, de lieverd.
De uren vlogen om en rustig wandelde we terug
naar het verzamelpunt. In hotel Zee-Bergen
werden we getrakteerd op cappuccino. Geluk
zit in kleine momenten die groots zijn.

Dag leuke mensen en Annemieke en Annette
voor de uitleg.
Einde van een leerzame dag die naar meer
smaakt...
In mei ben ik er weer bij en dat maakt nu al
blij.
Tekst en foto's: LouisebyNature
Twee van de foto’s zijn met mijn fototoestel
gemaakt en de rest met IPhone... Dus er is
kwaliteitsverschil.
Fijne dag…
Louise

Een reactie…
Regelmatig krijgen wij reacties van lezers op onze Nieuwsbrieven, (gratis)
wekelijkse recepten, etc.
Hieronder een reactie per e-mail van
Meta Rook, die ‘de burger weer moed
geeft’.
Meta is locatiehoudster geweest van
een lezingenlocatie in Arnhem.
Van: Meta Rook [mailto:rook0261@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 18 april 2017 16:50
Aan: Anneke Project 7-blad
<anneke@project7-blad.nl>
Onderwerp: Re: Mail 2 van 2...
Wekelijks recept (uitleg) nummer 44 en 45
Ha Anneke,
Ik ben zo blij met jouw recepten en pas nu dingen aan in
onze eigen recepten. Ik ga
nu veel meer dingen herkennen.
Wel eens vaker wildplukwandelingen gedaan maar
op de een of andere manier
bleef het nooit echt hangen.
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Ook boeken aangeschaft, maar dit werkte wel
wat maar nog niet helemaal omdat het dan
maar 1 foto is en bij jou zijn de foto's anders.
Door jouw duidelijke foto’s herken ik nu zoveel.
Echt top!!!! Pluk nu van alles, heb nu zelfs ook
de kiemen van de springbalsemien gevonden
door jouw foto's.
Ik wist waar ze zomers bij ons in Meinerswijk
(uiterwaarden bij de Rijn) staan en ben daar
gaan zoeken.
En ook nooit aan kiemen van de beuk gedacht,
maar wel heel logisch.
Maak zelf ook elke keer kiemen van alfalfa,
kiemmix, groene erwten enz. maar hier nog
nooit aan gedacht.
Echt super. Ik zie nu werkelijk overal eten.
Ooit in een grote pot zevenblad gezet omdat wij
niet zo'n grote tuin hebben en het al aardig vol
staat, en Adri mijn man het echt niet in de tuin
wilde hebben.
Maar zie nu hier buiten de tuin overal zevenblad
groeien.
Dacht: dat laat ik je even weten. Ook leuk voor
jou om eens een reactie terug te krijgen.

Maar dit was aan het eind van de zomer en dan
zijn de stelen veel te oud. En ook wel griezelig
voor hun, kan dit dan?
Ja, dit kan!
Dus thuis de top bekeken, zou dit Japanse duizendknoop zijn?
Schoonzoon Bas geappt, “Hoe ziet het er nu bij
jullie uit?”
s' Avonds een foto terug gekregen en ja hoor
het ziet er net zo uit.
En nu zie ik op facebook jouw foto's, verhaal en
recepten van de Japanse duizendknoop langs
komen, geweldig, dit is nog duidelijker!
Dus binnenkort zijn deze ook het haasje om opgegeten te worden.
Hier word ik echt blij van!!!!

Warme groetjes,
Meta Rook
Journey Practioner
Praktijk Journey Therapie "de Bron"
Reurikwei 19
6843 XT ARNHEM
Tel. 026-3810209
website: www.journeytherapiedebron.nl

Verslag zondag 14 mei:
Na een mailwisseling tussen Anneke en Meta
stuurde zij nog de volgende tekst:
Ja ik krijg allebei de nieuwsbrieven.
Ik heb zo moeten lachen om het verhaal met de
elektrische auto in Frankrijk, geweldig en dan
niet de moed verliezen.
Toen ik de kiemen van de springbalsemien in
Meinerswijk had gevonden zag ik ook verschillende planten omhoog komen die ik nog niet
kende.
Een top mee naar huis genomen om te kijken of
ik kon vinden wat het was.
Nu hebben onze dochter en schoonzoon Japanse duizendknoop in de tuin staan en ik had
al eens gezegd: “Maak er eens rabarber van.”

Wildplukwandeling in de
Broekpolder
Zondag 14 mei was een prachtige dag.
De zon scheen volop in Vlaardingen.
In deze plaats gaf ik deze zondag een
wildplukwandeling, in de Broekpolder
om precies te zijn. Ik had er zin in en de
deelnemers ook.
Samen liepen we langs verschillende eetbare
wilde planten, zoals: de brandnetel, smeerwortel, vlierbloesem, zuring, heermoes, haagwinde etc.
De brandnetel wordt gebruikt in de soep en in
de thee.
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Deze plant zit vol vitamines,
geeft een
bepaalde energieboost en zorgt ervoor dat je
lichaam wordt gereinigd.

De andere planten hebben ook bepaalde
culinaire en medicinale toepassingen, maar die
komen een andere keer aan de beurt.
Het enthousiastme en de energie die de deelnemers hadden werden zeer op prijs gesteld.
Ik dank jullie allen en ik hoop de anderen op
een andere datum en locatie te kunnen
ontmoeten.
Dan vertel ik weer andere eigenschappen over
andere planten.

De data van de volgende
wandelingen zijn:
De hele plant is eetbaar, alleen zit er in de
jonge toppen meer voeding. Dit komt omdat de
wortels alle energie naar boven pompen om
langer te worden.
Dan moet er meer blad bijkomen, met als doel
dat er meer zonlicht opgevangen kan worden.
De bloesem van de vlier kan op verschillende
manieren gebruikt worden.
Maak een beslagje en doop de bloemen erin,
bak ze en je hebt een beignet met een
vliersmaakje!
Erg lekker!
Maak er siroop van of droog ze en maak een
theemengsel met de bloemetjes.

21 mei:
Kralingse Bos in Rotterdam
28 mei:
Rondom Kasteel Middachten in De
Steeg, Gelderland
18 juni:
Kralingse bos in Rotterdam
2 juli:
Broekpolder in Vlaardingen
23 juli:
Wandelende studiegroep Lage Bergse
bos
30 juli:
Bosbessen wandeling op de Veluwe!

50

Heet van de naald:
Wat een fantastische dag beleefden
we samen ☺!
Helemaal blij, want we kijken terug op
een heerlijke dag met de 'Wandelende
studiegroep' op de woensdagen in
Friesland... (verschillende keren per
jaar) – zie agenda:
http://www.project7-blad.nl/page3.html:

Friesland, wandelende studiegroep op
WOENSDAG.
We hadden eindelijk mooi weer! ☺
Dat was al één punt gewonnen, want de twee
voorgaande keren hield het niet over, oftewel:
het was toen zelfs extreem slecht weer.
Zon, mooi weer, veel muggen, maar ze staken
niet ☺.

We verzamelden in Rijs bij Hotel Jans waar we
startten met koffie of thee.

Daarna was het idee om naar het Klif in Oudemirdum te gaan maar de aanwezigen hadden
ook oren naar mijn voorstel alle drie de Kliffen
te bezoeken en de kruidenwei in Rijs te laten
schieten.
Zo gezegd, zo gedaan, dus met de auto (een
aantal bij elkaar) reden we eerst naar Het
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Roode Klif, een keileemwand ten zuidoosten
van Stavoren.

Hier een monument ter nagedachtenis aan de
slag bij Warns, maar... ook planten, een mooi
uitzicht en een vakantiegevoel.
We genoten, hadden het gezellig en we bekeken diverse planten die 'voor onze voeten
groeiden'. Eetbaar? Hoe?
Daarna gingen we naar de haven van Laaxum.
Laaxum is een buurtschap in het zuidwesten
van de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. Het
plaatsje ligt in het westen van Gaasterland aan
het IJsselmeer.

Laaxum heeft de kleinste haven ter wereld
en... wij gingen weer op ontdekkingsreis.
We sloten ons bezoek af met het eten van ons
zelf meegebrachte lunchpakket.

Tja... een heerlijk broodje kaas kun je niet
'kaal' opeten natuurlijk, dus... geen nood!
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De woning van Anne Ymkes Visser en zijn
vrouw Geertje Visser.
Kinderen: Ymke, Jelte, Kerst, Jan,
Teatze, Afke, Geeske en Harmke.
Zij visten met jol HL 75.
Ymke en Kerst, beide vrijgezellen, hebben hier samen tot 1960 gewoond.
Reeds in 1700 staat in de belastingcohieren op dit perceel een woning vermeld.
Daar vandaan was het idee naar 't Mirnser Klif
te gaan.
Het Mirnser Klif is een keileem rug in de Friese
streek Gaasterland ten zuiden van de plaats
Mirns. Het rif is ontstaan tijdens het Saalien
door oprukkend landijs en vormde een natuurlijke zeewering.
Maar... uit Laaxum stopten we al snel uit bij
een tuin vol… bloemen, zevenblad en nog veel
meer.
Het oog wil ook wat dus genieten van 'niet eetbare planten' mag ook op zo'n dag. Doorrijden
was een belediging voor deze groep ☺
De saladebar groeit aan je voeten evenals eetbare bloemen, pimpen die handel :)!!!
We zaten daar met uitzicht op N-H en Lelystad
(beiden in de verste) en een rustig IJsselmeer
voor ons.

Op weg naar ons volgende doel stopten we
even bij het okerkleurig huis waar aan de weg
plantjes te koop staan.
Daar kun je niet aan voorbij rijden ☺
De tocht ging weer verder en ja hoor we belandden om 14.10 uur bij 't Mirnser Klif.
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We liepen richting het water en bogen rechtsaf
langs de eikenbomen met hun prachtige jonge
bladeren, de meidoorn die ook hier in volle
bloei stond. Al eerder genoten we volop van de
overweldigende watervallen aan witte bloemen.
We zagen van alles, klaver, nog een paar pinksterbloemen, veel boterbloemen (deze zijn
overigens NIET eetbaar), zuring, madeliefjes
en... werkelijk van alles.
Via een stukje bos, heerlijk koel, want het was
best wel warm, liepen we uiteindelijk een
rondje om bij de auto's terug te keren.
Hup, starten en verder, op naar 't Oudemirdumer Klif.
Maar ja... ;-)
Altijd eerst wat anders, want... toen ik aan
Joke Smith (zij reed met mij mee van Klif naar
Klif) vertelde, dat ik recent uilen van boomstammetjes langs de weg had gekocht veerde
zij helemaal uit enthousiasme op.

Dus... ik reed de afslag naar onze bestemming
voorbij en we belandden eerst bij de uilen die
'aan de weg’ te koop stonden.
Joke viel op de grootste, de dikste en de meest
imposante uil die zij aan iemand wilde geven
omdat het thema uil daar symbolisch perfect
bij paste.
En ik?
Ik viel op de kleinste, een schatje en deze staat
nu als nummer drie in onze tuin. Want ik was
al tweemaal eerder gezwicht.
Auto's keren en op naar... Het Oudemirdumer
Klif.
Dit Klif is een restant van een gletsjertong uit
de voorlaatste ijstijd van 200000 tot 130000
jaar geleden, de Saale-ijstijd genoemd.
Langs de túnwâl met de grote verscheidenheid
aan beplanting liepen we naar het verste punt
en genoten van het uitzicht.
We zagen onderweg daarnaar toe de echte
koekoeksbloem, veel mooie zuring, de gewone
raket, het duizendblad en nog veel meer.

Na dit bezoek gingen we naar een plek in Oudemirdum waar heel veel roze winterpostelein
groeit en genoten we van de andere energie
onder de beukenbomen. Anders, niet beter,
gewoon anders en allemaal mooi!
Na deze stop ging het weer richting Hotel Jans
te Rijs waar we neerstreken op het terras in de
tuin en genoten van een verkoelende drank.
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We kletsten nog even na, bespraken de volgende keer op woensdag 21 juni; dan verzamelen we in Nijland.

De gegevens volgen voor hen die dan meegaan.
Wil jij als lezer van dit bericht meer weten, op
de hoogte gehouden worden, voel je welkom
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mij te mailen en vanaf nu de informatie te ontvangen van alle groepen verdeeld over NL.
De uil van Joke Smith ging gezellig mee naar NH naast haar op de passagiersstoel in de gordel.
Wat zullen zij een wijze gesprekken gevoerd
hebben van Rijs naar haar woonplaats in N-H.
☺

Het is een kleine plant en kan zo’n 30 cm hoog
worden.
De paarse bloemen zijn 1 à 2 cm groot.
De bovenste delen van de plant kunnen ook
paars kleuren.
De plant bloeit vanaf februari tot november.
De bladeren zijn behaard, maar veroorzaken
geen branderig gevoel bij aanraking, in tegenstelling tot de brandnetel.
De Paarse Dovenetel komen we tegen op voedselrijke grond.
In wegbermen, dijken, akkers en tuinen en het
liefst op beschaduwde plaatsen met vochtige
grond. Maar ook op zonnige plaatsen komen we
momenteel de Paarse Dovenetel tegen.

Dankjewel lieve dames (heren zijn ook welkom, de volgende keer is er weer een heer bij
die nu echt niet kon), voor deze heerlijke dag!
☺
Tot 21 juni en... we hebben weer een aantal
planten verdeeld om te behandelen.
Joke Smith zal zich ontfermen over het duizendblad en Janine over het Sint-Janskruid.
En wij?
Wij laten ons verrassen! :)
Foto's: Anneke Bleeker.
Anneke@project7-blad.nl

De Paarse Dovenetel
Lamium Purpureum
De Paarse Dovenetel komt in Europa algemeen
voor en behoort tot de familie van de lipbloemigen.

Zo zien we de plant ook in/op/tussen stoepranden, op kaal getrapte grond en in duinen.
De plant gedijt op bewerkte grond, zoals moestuinen en akkers.
Kom je een grote populatie tegen dan kan je
ervan uitgaan dat er een te intensief bodemgebruik is geweest.
De plant is in trek bij bijen en hommels.
De Paarse Dovenetel is eetbaar. Zowel gekookt
als rauw. Ze zijn het lekkerst als ze nog jong
en vers zijn.
Wij zetten van de toppen en bloemen thee.
Kokend water, even laten afkoelen, de toppen
en bloemen toevoegen en 10 minuten laten
trekken.
Maar denk eens aan de fleurige paarse bloemetjes in/op een salade. Toevoegen aan een gekookte maaltijd. Kort voordat de kooktijd verstreken is een paar toppen en bloemetjes toevoegen.
We kunnen aannemen dat onze voorouders de
plant al als voedsel gebruikten.
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M.n. door de vroege groei en bloei zal de plant
gebruikt zijn om, na de winter, weer kracht op
te doen. De plant is makkelijk te vinden omdat
deze makkelijk te herkennen is.
De Paarse Dovenetel kan ook ingezet worden
als geneeskrachtig kruid:
Pluk de verse eetbare blaadjes en bloemetjes
en droog die.

Verslagje Studiegroep
Montfort, 13 mei 2017
Wij waren zaterdag 13
mei met ons vaste
groepje aanwezig bij Marijke.
Op het programma stond
o.a. het maken van Koreaanse gefermenteerde
groente: Kimchi.
Maar eerst een klein voorstelrondje omdat er
twee “nieuwe” dames bij waren.

Eigenschappen: eetbaar en geneeskrachtig, de
blaadjes en bovenste plantdelen worden en
toegevoegd aan salades. De plant is heel voedzaam, heeft een hoog ijzergehalte (Mars), veel
vitaminen en vezels. De hele plant is geneeskrachtig, bloedstelpend, diuretisch, en een tonicum. Laboratorium testen geven aan dat olie
van Lamium purpureum zaad veel antioxidanten bevat en in de toekomst gebruikt kan worden als een voedingssupplement.
Een aftreksel van de plant is heel goed bij bloedingen terwijl verse gekneusde blaadjes extern
aangebracht kan worden bij snijwondjes.
Het gedroogde kruid, in de vorm van thee en
gezoet met honing, bevordert het transpireren
en werkt op de nieren. Thee van de verse plant
is heel laxerend en een goed tonicum.
Geneeskrachtige thee: 2 eetlepels vers of gedroogd kruid op 1 kop water, 10 min. laten
trekken, zeven en per halve kop opdrinken als
laxeermiddel en/of algeheel tonicum.
Bron:
De geneeskracht van de paarse dovenetel |
Mens en Gezondheid: Alternatief
Referenties en meer informatie:
• https://bijvoettegemoet.wordpress.com/paarse-dovenetel/
• http://www.infocash.nl/mens-en-gezondheid/171-de-geneeskracht-van-depaarse-dovenetel.html
• http://www.floravannederland.nl/planten/paarse_dovenetel
Wim en Ellen Pet

Peter had een plant voorbereid om over te vertellen. Hij had de Agrimonie uitgezocht en
heeft daar een
boeiend
verhaal
over verteld.
Daarna een rondje
door de tuin waar
weer van alles
groeit dat eetbaar
is.
Helaas veel vorstschade aan Walnootboom, Moerbei en vruchtbomen, dus of we
nog
noten
en
vruchten krijgen?
Vervolgens gingen
we met zijn allen
Kimchi maken en
ging iedereen met
een gevulde pot
naar huis, waar de
inhoud nog verder
moet fermenteren.
Voor de volgende keer, 8 juli is het programma: Er wordt door een van de dames een
plant behandeld (welke is nog een verassing).
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Marianne Willems-Janssen komt vertellen over
gezonde voeding.
Zij is natuurvoedingsdeskundige.
Verder natuurlijk weer een rondje door de tuin
en een siroop maken.
Dus een vol programma.
Tot volgende keer, groetjes,
Marijke
info@marijkestokking.nl
www.marijkestokking.nl

Gewone agrimonie (foto’s: Anneke Bleeker)
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Colofon:
Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker / Ellen en Wim Pet
Medewerking van:
Bijdragen van: Anneke Bleeker / Christel van Asten / Piteke van der Meulen / Jolande Schouten / Kitty de Bruin /
Marja Frederiks / Eva Rinzema / Louise Jonkman / Marleen Kooistra / Cynthia van Asten / Ingeborg Nienhuis /
Ellen Vader / Isabelle van Brederode-van Katwijk / Lisette Timmermans / Gien van den Heuvel / Annemieke Wonink en Annette Ochse / Louise Jonkman / Meta Rook / Jochem Hagoort / Ellen en Wim Pet / Marijke Stokking /
Marion Vreugdenhil
Foto’s:
Anneke Bleeker / Piteke van der Meulen / Kitty de Bruin / Internet: website: Theeater / Ruud Snijders / Marleen
Kooistra / Cynthia van Asten / Ingeborg Nienhuis /Ellen Vader-Internet / Isabelle van Brederode-van
Katwijk / Lisette Timmermans / Annemieke Wonink en Annette Ochse / Louise Jonkman / Jochem Hagoort /
Ellen en Wim Pet / Marijke Stokking / Georgette Turk

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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