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Zevenblad gaat als de 
brandweer, in de natuur 
en symbolisch… 
Het is alweer volop juni. 
Ons streven is dat deze nieuwsbrief 
één keer per maand, in de eerste, ui-

terlijk de tweede week verschijnt. 
 

We moeten echter opbiechten deze zelfbe-

dachte deadline niet te halen; al een paar 
maanden blijkt dit aan de orde te zijn. 

Niet omdat we lopen de flierefluiten, maar 
heel gewoon omdat de weken onder je handen 

doorglippen. 
Diverse activiteiten, naast ook andere werk-

zaamheden, oftewel: we vervelen ons niet en 
moeten juist ruimte in de agenda plannen om 

zelf eens iets anders te doen 😉. 

De andere kant van succesvol is druk, druk, 

druk, maar we zijn daarentegen wel heel blij 
met zoveel aandacht. 

Want daar doen we het voor. 
 

Deze nieuwsbrief wordt gevuld door een aantal 
vaste medewerkers. 

Kitty de Bruin maakt al langer iedereen blij 
met mooie artikelen vanuit Frankrijk. 

Cynthia van Asten en Ingeborg Nienhuis beho-
ren ook alweer wat langer tot vaste medewerk-

sters. 
Gien van den Heuvel, deelneemster aan de stu-

diegroep Exmorra heeft een heel arsenaal aan 
zelfgeschreven teksten over wat je met plan-
ten, kruiden, struiken en/of bomen kunt on-

dernemen op geneeskrachtig niveau en in de 
keuken. Met de teksten van Gien kunnen we 

voorlopig maanden vooruit.  

Jochem Hagoort haakte als heer aan en nu ook 

Quint Jacobica; beide heren zijn ook zeer fa-
natiek op het gebied van ‘wildplukken’. 

Met Jochem kun je wandelen. Op 23 juli gaat 
hij een ‘Wandelende studiegroep’ starten in 

Zuid-Holland. 
Quint schrijft columns en omdat ik al langer 

contact heb met hem leek het mij leuk zijn bij-
dragen te delen via deze nieuwsbrief. 

Door al deze bijdragen is deze nieuwsbrief ‘van 
ons samen’, breder gedragen. In mijn beleving 

is dat mooier dan dat ik zelf het grootste ge-
deelte aanlever. 

 

Bij de junior-versie gaat dat idem. 
Wie interesse heeft… deze nieuwsbrief ver-

schijnt ook eens per maand, aan het eind van 
elke maand en daar staan weer andere bijdra-

gen in van Ingeborg en Jochem, maar ook van 
Christel, de dochter van Cynthia. 

 
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor junioren, 
daarom is het ook zo leuk dat Christel haar me-

dewerking verleent en zo enthousiast is om het 
geleerde in de praktijk toe te passen, maar we 

krijgen ook van de ‘ouderen’ leuke reacties op 
deze nieuwsbrief. 

Zie het als een kleinere uitgave van deze versie 
en ingevuld met andere informatie waaronder 

ook steevast een ‘plant van de maand’. 
 
Beide nieuwsbrieven worden nu meer gedragen 

door een grotere groep personen en daar zijn 
wij heel blij mee want het voelt voor mij nu 

ook meer: ‘we doen het samen’. 
 

 
 

Er starten nieuwe groepen, er zijn wandelende 
studiegroepen, vaste studiegroepen en als je 
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wilt weten wat het verschil is, we geven apart 

een mail met informatie uit voor wie interesse 
heeft in de studiegroepen. 

Er staan er nu 20 op de agenda. 
Nummer 21 had zich aangekondigd, dit hebben 

we op Facebook ook gedeeld, maar de dame 
die wilde starten heeft het toch opgeschoven 

dus er is nog geen datum afgesproken om in 
Zeeland, op de rand van Brabant te beginnen. 

Mocht iemand in dat gebied willen weten hoe 
we ‘werken’, of elders in het land en nieuws-

gierig zijn hoe je gastvrouw of gastheer kunt 
worden van een groep die minimaal zesmaal 

per jaar draait dan ben je welkom om de uitleg 
bij mij op te vragen. 

Deze zenden wij altijd geheel vrijblijvend, of-
tewel: we gaan er niet vanuit dat je meteen 

gaat beginnen, wellicht begin je nooit, maar 
de uitleg mag je ook weer delen met anderen 

en op deze wijze ontstaan er vanzelf groepen. 
 

Soms heeft een groep wat startproblemen, 
moet het eerst even landen in een omgeving, 

een andere keer zijn er meteen voldoende 
deelnemers, we beginnen altijd, ook met een 

paar deelnemers. 
Studiegroepen kunnen namelijk altijd draaien, 
zij nodigen geen sprekers uit dus extra onkos-

ten zijn er niet en we beginnen het liefst met 
dergelijke groepen in eigen ruimtes of in ruim-

tes die niets tot weinig kosten. 
Dan is het namelijk altijd haalbaar en we zien 

liever veel kleine groepen die waardevolle 
middagen met elkaar beleven dan een paar 

hele grote groepen waar nog niet iedereen vol-
ledig aandacht kan krijgen. 

Het is niet voor niets dat er in vrij korte tijd 
totaal twaalf ‘vaste’ groepen op de agenda 

staan (vast wil zeggen, minimaal zes middagen 
samenkomen op een vaste locatie) en acht 

‘wandelende’ groepen (deze groepen hebben 

geen vaste locatie, wandelen steeds elders in 

de provincie en eetbare planten zijn het vaste 
onderwerp, maar nogmaals wie echt meer wil 

weten kan opgenomen worden op de lijst voor 
al deze informatie: anneke@project7-blad.nl  

met de vermelding in de mail: informatie stu-
diegroepen). 

Er is duidelijk behoefte aan informatie die 
thuis direct toepasbaar is, wat gezellig is om 

te delen, het ontmoeten van gelijkgestemden 
is ook een opmerking die ik al vaker heb ver-

nomen, wij denken dat we met deze mogelijk-
heid heel veel verschillende personen bereiken 

en nog meer kunnen bereiken omdat iedereen 
tijdens deze uurtjes samen zoveel gemeen-

schappelijke interesses heeft, het daarom al-
tijd gezellig is, er naar elkaar geluisterd wordt, 

er vriendschappen ontstaan en het zo laag-
drempelig is door de 10 euro vaste bijdrage 

met daarnaast alleen een aantal euro’s om de 
onkosten te dekken als er ingrediënten of an-

dere materialen nodig zijn. 
De groepen draaien zoals eerder aangegeven 

minimaal zesmaal per jaar, maar de groep in 
Alkmaar is tienmaal per jaar aanwezig op elke 

eerste zondagmiddag van de maand van sep-
tember tot en met juni en Kapel Avezaath start 
op 6 juli elke zesde week, dus ook vaker dan 

gemiddeld eens per twee maanden. 
 

De komende weken staat er in mijn agenda dat 
ik aanwezig ben op 17 juni te Halle-Zoersel bij 

Antwerpen, waar de nieuwe studiegroep van 
start gaat. 

Wie dit leest als het voorbij is, ook deze groep 
draait verder daarna. Voel je welkom. 

Woensdag 21 juni wandel ik met de ‘Wande-
lende studiegroep op woensdag’ in Friesland. 

Zondag 25 juni zijn we aanwezig als gast bij 
‘De Sprenk’ te Brabant, meer hierover in deze 

nieuwsbrief. 
 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl


 

 
5 

Zondag 2 juli gaan we met belangstellenden 

het bos en duingebied in bij Groet (bij Schoorl-
Bergen) met Joke Tamis om ons te laten infor-

meren over de vele mos soorten en andere be-
groeiing. Deze middag is in plaats van de ge-

bruikelijke middag in de kantine in Alkmaar bij 
de Volkstuinen voor studiegroep Alkmaar. op 

zondagmiddag 6 augustus staat Stroe bij Den 
Oever (Valtrop) op de agenda om o.a. de zilte 

planten te bekijken. 
 

Per september gaan we weer naar de kantine 
in Alkmaar aan de Helderseweg. 

Dinsdagmiddag 4 juli ga ik naar Mussel te Gro-
ningen, vlakbij Drenthe waar een nieuwe groep 

mag ontstaan. 
Woensdagmiddag 5 juli komen we in Exmorra 

(bij Makkum) weer bij elkaar, nog een paar 
maanden dan is dat straks al vier jaar. 

Op donderdagmiddag 6 juli reis ik af naar Kapel 
Avezaath waar een nieuwe groep start. 

Zondagmiddag 9 juli kun je als gast met mij 
wandelen in het Rijsterbos en de kruidenwei 

daarbij, dit is alleen voor hen die ons ook al-
weer gratis, ‘Wekelijks recept’ per mail krijgt 

aangeleverd. 
Woensdag 12 juli gaan we naar Stroe, kop N-H, 
bij Den Oever waar een nieuwe ‘Wandelende 

studiegroep’ de eerste keer samenkomt. Re-
cent is deze dag gecanceld omdat het werke-

lijk ‘beestenweer’ was en dan loop je niet voor 
je lol in een gebied bij het water waar geen 

enkele beschutting is om te schuilen.  
Dan is het niet leuk om te kijken naar zeekraal, 

zeepostelein en andere mooie planten. 
Woensdag 12 juli gaan we voor de herkansing 

en deze dag bespreken we met de aanwezigen 
waar zij elkaar de keer erna weer treffen in N-

H. 
 

 

Marja Frederiks is de gastvrouw en ik ga alleen 
deze eerste keer mee. 

Donderdagmiddag 13 juli staat de groep voor 

Rijs op de agenda, we gaan naar buiten, kijken 
wat eetbaar is en bloemen, kruiden en bla-

deren oogsten om thuis te drogen voor een ei-
gen theevoorraad. 

Zondag 16 juli starten we in Brabant met een 
‘Wandelende groep’ en de eerste keer is dat in 

Tilburg. 
Donderdag 20 juli gaan we met de studiegroep 

van Winsum (Gr.) naar het Wad, kijken, oog-
sten en teruggekomen in Winsum samen kok-

kerellen en gezamenlijk de middag afsluiten 
met een maaltijd, buiten of in de stal. 

Zondag 23 juli start in Zuid-Holland een groep 
en de eerste keer staat een bezoek aan het 

Lage Bergse Bos op de agenda. 
Zaterdag 29 juli start er wederom een nieuwe 

‘Wandelende studiegroep’.  
Die eerste dag in Drenthe wordt verzameld bij 
Eethuis en Natuurcamping De Voscheheugte, 
Mantingerdijk 8, 9436 PN  MANTINGE (Dren-

the)…. 
 

Zondag 30 juli kun je met mij een incidentele 
wandeling maken in Groet (bij Schoorl-Bergen) 

waarbij de eetbare planten centraal staan. 
Op donderdag 3 augustus gaan we in Limburg 
voor de tweede maal wandelen en deze keer 

komen we bijeen te Herkenbosch 
Uiteraard is de agenda van 7-blad nog meer ge-

vuld met groepen die al langer draaien. 
Bij een aantal groepen ben ik standaard aan-

wezig namelijk: Exmorra, Rijs, Winsum, Alk-
maar, de wandelende groep in Friesland op 

woensdag en de wandelende groep in Limburg 
op donderdagen. 

Daarnaast organiseer ikzelf incidentele wande-
lingen en zijn er ‘wildplukgidsen’ actief met 

incidentele wandelingen. 
De studiegroepen die starten bezoek ik stan-

daard de eerste keer, dus je zult begrijpen dat 
bovengenoemd lijstje nog lang niet compleet 

is, daarvoor kun je naar de agenda gaan en/of 
de mail opvragen met alle info voor alle groe-

pen. Voel je vooral welkom. 
 

Het zevenblad groeit, buiten staat het te 
bloeien en zo ook de agenda op de site. 

Veel plezier met alle bijdragen in deze nieuws-
brief, pik eruit wat je interesse heeft, deel al-

les  met anderen als je wilt, tot volgende 
maand. 

En… ook welkom om de junior te ontvangen, 
ook een kwestie van aan mij doorgeven. 
 

Fijne zomer, geniet ook van de kleinste bloem-
pjes, dat zijn er velen, zowel live als symbo-

lisch. 
 

Anneke Bleeker / Gaasterland, 16 juni 2017 
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Vlier…  
of Sambucus nigra 
 

Volksnamen van de vlier zijn Vledder, heulen-
teer en vlaardeboom. 

De naam komt van Sambyke = harp of fluit 
Sam = rood van het bessensap, Nigra = zwart 

(bessen). 
 

Groeiwijze 
De gewone of zwarte vlier is een struik/kleine 
boom die tot 6 meter hoog kan worden.  

Deze komt vrij algemeen voor in Nederland, in 

plantsoenen, parken en langs bosranden. Door 
zijn sterke aanpassingsvermogen, zijn snelle 

groei en zijn neiging talrijk en grillig uit te lo-
pen, weet de vlier overal wel een plekje te vin-

den.  
Deze laatbloeier valt in het voorjaar op door 

zijn crèmekleurige, vijftallige bloempjes die in 
grote schijnschermen  bijeen staan.  

De bloemen verspreiden  een indringende, 
licht bedwelmende geur die voor sommigen on-

aangenaam kan zijn.  

De bloeischermen zijn omhoog gericht, de met 

bessen beladen trossen hangen naar beneden. 
De jonge stengel is bros waardoor je de bloei-

schermen makkelijk kunt plukken. 
In het najaar valt de vlier op door de rijpe bijna 

zwarte bessen die met helderrood sap gevuld 
zijn.  

Zowel op de bloemen als de bessen zie je een 
actief insectenleven, vooral veel vliegen en ke-

vertjes. Vlinders en bijen mijden de geur van 
de vlier liever.  

 
De kruidvlier (sambucus ebulus) kun je beter 

laten staan, de bessen zijn heel bitter en de 
hele plant licht giftig.  

De kruidvlier heeft 7-11 spitse en gezaagde 
blaadjes per bladsteel. Deze vlier wordt niet 

zo hoog, tot 2 meter. De bessen staan in een 
tros. 

De gewone vlier heeft 5-7 eironde, licht ge-
zaagde blaadjes op een bladsteel. De bessen 

hangen aan een tros.  
Deze kan 6 meter hoog worden. Door deze ken-

merken kun je de beide soorten goed van el-
kaar onderscheiden.  

De vlier is lid van de Caprifolliaceae of Kam-
perfoelie familie. 
 

Geschiedenis van de Vlier 
In Zwitserland zijn vlierzaden gevonden bij 
paalwoningen uit het stenen tijdperk. 

De Vlier werd toegeschreven aan de Ger-
maanse godin Holda (onze vrouw Holle), de 

hoedster van de kinderzielen. Deze vrouw 
Holle, of moedertje vlier, woont onder de 

vlier. De Duitse naam van vlier is Holunder. 
De Engelse naam is o.a. Pipe-tree. Je kunt van 

een takje, nadat het zachte witte merg eruit 
gekrabd is, een leuk fluitje maken.  

 
Iemand die niet veel te doen heeft wordt een 
Flierefluiter genoemd. Als iemand je een takje 

vlier geeft dan zit daar de dubbele boodschap 
in om eens wat ijveriger te zijn.  
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Vroeger plantte men de vlier dicht tegen het 

huis aan, het liefst onder het keukenraam, om-
dat de boom het huis en zijn bewoners zou be-

schermen tegen geesten, blikseminslag, vlie-
gen en ongedierte.  

Een vlier werd dan ook niet zomaar omgehakt 
of het hout gestookt. 

Het geluk van de bewoners zou snel verdwij-
nen. Een kwaaie vrouw Holle wil je ook liever 

niet achter je broek aan hebben.  
De vlier werd (wordt) als een veelzijdig ge-

neesmiddel gezien. Men noemde haar ook wel 
de "apotheek".  

Als men langs een vlier liep werd uit respect 
de hoed afgenomen.  

 

Geneeskrachtige werking 
Een aantal signatuurkenmerken (zie vorige af-

levering) zijn: 
Rood sap duidt op de werking op het bloed. 

De witte bloemen wijzen op een ontsteking-
remmende werking. 

De geneeskracht zit hem vooral in de vochtaf-
drijvende en zweetdrijvende werking. 

Het is een heel krachtig kruid bij griep en ver-
koudheid! en andere virusinfecties. 

Griep en verkoudheden moet je gewoon uitzie-
ken; het geeft je de gelegenheid om eens flink 

opruiming te houden.  
Het is goed om je lichaam hierbij te ondersteu-
nen i.p.v. ziektesymptomen te onderdrukken. 

Een verkoudheid duurt 7 dagen, met vlier en 
extra rust duurt het een week. Niet korter dus, 

wel minder vervelend.  
Het werkt verzachtend bij ontstekingen van 

maag- en darmslijmvlies.  
De flavonverbindingen in de bessen helpen het 

hart en bloedvaten te beschermen. 
Vlier helpt goed bij het reinigen en versterken 

/ nieuwe aanmaak van het bloed. 
 

In de bessen zit een stofje, anthocyanosiden, 
wat licht laxerend werkt. 

Dit helpt het lichaam te ontzuren en  daarom 
goed bij reumatische klachten, geschetst in 

volgend oude rijmpje: 
 

“vlier ik heb de jicht, jij hebt ze niet- 
neem ze van me af, dan heb ik ze niet” 

 

Hoe te gebruiken en toe te passen 
Van de bessen kun je sap maken.  

Ongekookt werkt het sterker, gekookt is het 
langer houdbaar. 

Ik pers het sap uit de bessen dmv. een puree-
stamper. Het dikke sap doe ik dan in plastic 

ijsklonten zakjes en vries het in. De hele win-
ter en voorjaar kan ik bij ziekte gebruik maken 

van ‘vers’ vlierbessensap.  

Eén klontje in een kopje en aanvullen met wa-

ter. Maximaal 3 klontjes per dag. 
 

Van de bloemschermen zet je een lekkere 
thee. Twee schermen op een halve liter water 

of één scherm toevoegen aan een willekeurige 
andere thee.  

Ik zet zo’n bloemscherm op z’n kop zodat het 
steeltje boven water blijft. Je pakt het scherm 

er na vijf minuten trekken makkelijk uit en het 
scheelt wat looizuur (veel looizuur geeft een 

samengetrokken droge mond). 

Ze laten zich ook goed drogen: de schermen 

met een stukje steel er nog aan op z’n kop op 
een theedoek, daar een theedoek overheen en 

laten drogen op een goed geventileerde, don-
kere plek. In een donkere papieren zak is het 

houdbaar tot het volgende jaar. Van een ge-
droogd kruid gebruik je altijd wat meer dan 

van vers materiaal. 
De bast kun je ook gebruiken; deze werkt ster-

ker dan de bloemen en de bessen.  
Ook het blad is bruikbaar. 

 

Gebruik in de keuken  
 

Vlierbloesem siroop 
150 gram bloemschermen op 2 liter water.  

Twee schoongeboende (biologische) citroenen 
in stukjes. Het ruikt misschien niet erg lekker 

(kattenpis) 
Twee dagen op kamertemperatuur laten staan 

en vervolgens afzeven. 
500 gram vloeibare honing of suiker of minder 

er in oplossen. 
De siroop is klaar en in de koelkast drie maan-

den houdbaar 
 

Vlierbessenjam 
Door de pectine (slijmstof) zijn vlierbessen een 
prima grondstof voor jam. 
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Je kunt ze combineren met andere vruchten 

zoals braam of framboos. Een beetje citroen-
sap komt de smaak wel ten goede. 

 

Vlierpannenkoekjes  

 
Druk wat vlierschermen op de nog vloeibare 

bovenkant van de pannenkoek. Knip de steel-
tjes eraf. 

Als het beslag niet meer vloeibaar is, de pan-
nenkoek omdraaien en die kant kort bakken. 

 

Vlierwijn van de bloesem of bessen schijnt 

lekker te zijn samen met appel.  

Denk ook weer aan de steeltjes waar tannine 
of looizuur in zit.  

Tannine maakt wijn beter houdbaar maar zorgt 
ook voor een “houten hoofd” als je er veel van 

binnen krijgt. 

 
Veel plezier met de vlier, vergeet niet te groe-

ten als je langs loopt of iets van zijn weelde 
plukt.  

En als je haar ziet… doe Vrouwtje Vlier van mij 
de groeten. 

 

Gien van den Heuvel 
 

 

Blauw zonnewater… 
Blauw zonnewater is eenvoudig te ma-
ken, heerlijk om te drinken en is zeer 
krachtig voor lichaamsgenezing. 

 
Zoals we weten, draagt water trillingen, ener-
gie frequentie, kristallen, kleuren.  
Blauw zonnewater biedt het beste: de krachtige 
energie van de zon, de bron van alle leven, en 
de fascinerende eigenschappen van de helende 
en kalmerende blauwe kleur.  
Dit water is uitgegroeid tot een favoriet en 
werd populair na het boek Zero Limits door Dr. 
Hew Len en vooral door Ho’oponopono, een 
oude Hawaiiaanse helende techniek. 
Naast het feit dat zeer gezond is, helpt dit water 
bij het reinigen van diepe negatieve onderbe-
wuste programma’s die we automatisch over 
en weer herhalen...  
 
Lees de rest van het artikel op de website van: 

Klik op het logo of gebruik onderstaande link: 
http://worldunity.me/blauw-zonnewater-ge-
neest-het-lichaam-en-geest-hier-is-hoe-het-
te-maken/  

http://worldunity.me/blauw-zonnewater-geneest-het-lichaam-en-geest-hier-is-hoe-het-te-maken/
http://worldunity.me/blauw-zonnewater-geneest-het-lichaam-en-geest-hier-is-hoe-het-te-maken/
http://worldunity.me/blauw-zonnewater-geneest-het-lichaam-en-geest-hier-is-hoe-het-te-maken/
http://worldunity.me/blauw-zonnewater-geneest-het-lichaam-en-geest-hier-is-hoe-het-te-maken/
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Juni, een maand met 
veel wisselvalligheden in 
de Béarn 
Dit keer wil ik even het verloop van de 
maand weergeven aan hand van de 
foto’s die ik gemaakt heb, eind  mei en 

begin juni. 
  
Dus: wisselende verhalen  over ons leven in de 

Béarn in de Atlantische Pyreneeën, met als lei-
draad de overvloed die deze streek biedt on-

danks of dankzij het wisselvallige weer. 
 

Het weer 
De ene dag over de dertig graden en dan ‘s- 
nachts rond de tien graden. Twee dagen heel 

erg heet: 34 graden, en nu heel koel, enkele 
dagen rond de twintig graden. 

En prachtig onweer af en toe.  
Deze foto is van enkele weken geleden en wat 

is die fraaie bol die we op de foto zien? Ik heb 
geen idee. 

 
Onze buren  
Aangezien ons huis met de naam Larressat be-

hoort bij het dorp l’Hôpital d’Orion of in het 
Béarnais L'Espitau d'Orion  

(https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/L%27H%C3%B4pital-d%27Orion) 
alleen te bereiken is  via Lanneplaà, hebben 

we vaker contact met de inwoners van Lanne-
plaà dan die van L’Hôpital d’Orion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanne-
pla%C3%A0#Lieux-dits_et_hameaux 

 
Onze directe buren zijn Ginette en Francis, 

beiden met pensioen. Ze hebben een prachtig  

modern huis, alles super netjes, plastic bloe-

metjes bij de entree en namaak gras om ge-
makkelijk met de motormaaier bij het echte 

gras te komen.  
Het huis is op een stuk grond gebouwd dat aar-

dig hoog ligt, naast de oude boerderij  waar 
Ginettes moeder en een broer de bewoners van 

zijn.  
Het uitzicht is fabuleus over de midden Pyre-

neeën. Maar het waait daar zo hard, dat het 
moeilijk is om aan de westkant van het huis te 

zitten.   
Ik gaf ze eieren van onze rustieke kippen, en 

zij waren zo enthousiast  dat ze ook een kippen 
ren aangelegd hebben met vier kippen.  
 

 
 

De tuin rond het huis bestaat (zoals bij de 

meeste Fransen) uit een stuk gazon , met en 
rand hortensia’s en een mooie boom in dit ge-

val een Catalpa. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalpa_bigno-

nioides 
Zij waren niet echt blij met het kleine border-

tje bij de entree. Ze vroegen aan mij of ik een 
suggestie kon geven om de border te verbete-

ren.  
 

Voorstel 
Ik ben geen tuinarchitecte, maar ik weet in-
middels aardig welke planten het hier goed 
doen. Ik heb ze voorgesteld om eerst wat plan-

ten te kiezen die het bij ons goed doen, wat 
foto’s te nemen, een ontwerp te maken en  het 

verschrikkelijke plastic dat het onkruid tegen 
moet houden te verwijderen en te vervangen 

door een laag karton en wat mulch om de grond 
te verbeteren.  

Zeer gewaagd, want mulch staat rommelig en 
daar houdt de buurvrouw niet van. 

In het najaar het plastic vervangen door karton 
en mulch. 

Ontwerp met o.a.: phlomis, maagdenpalm, as-
ters, gaura’s en agapanthus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%B4pital-d%27Orion
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%B4pital-d%27Orion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lannepla%C3%A0#Lieux-dits_et_hameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lannepla%C3%A0#Lieux-dits_et_hameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalpa_bignonioides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalpa_bignonioides


 

 
10 

Kortom, dit voorjaar hebben we planten uit 

onze tuin overgeheveld wat planten erbij ge-
kocht en dit is het voorlopige resultaat: 
 

 
Tuin gezien vanaf de andere kant 
 

Enkele weken na het planten hebben ze beslo-
ten voor cacaodoppen; als mulch volgens ons 

niet echt ecologisch, maar het begin is er! 
 

In ruil voor ons werk krijgen wij dan weer eie-
ren, omdat onze kippen door loslopende hon-

den zijn opgegeten (op één na) en een schaal 
van de eerste kersen… Mmm mmm… 
 

 
 

Omdat we de tuin aan het restaureren zijn en 
stenen nodig hebben om een muurtje aan te 

leggen, hielp de buurman door met een trekker 
(van zijn zwager) te komen.  

Zo konden we de stenen, die we vonden toen 

we de vijver aangelegd hebben, laden om ze 
naar de andere kant van ons terrein te brengen 

dat een stuk hoger ligt 
Hij zag daarbij heel veel inmiddels rijpe prui-

men hangen en heeft die meteen vanaf zijn 
tractor geplukt zoals de boeren dat hier ook 

doen. 
Beiden zijn reuze handig in het maken van 

grote hoeveelheden jam. 
 

 
 

Overvloed aan fruit 
Behalve de pruimen waarvan verschillende bo-
men  nu al rijpe vruchten hebben, genieten we 

sinds enkele weken van de moerbeivruchtjes ; 
heerlijk bij onze eigengemaakte yoghurt van 
rauwe boerenmelk. 
 

 
 

Tijdens de restauratie van onze massieven 

vond Piet wel erg veel stenen van een oude 
fundering van de toenmalige stallen.  

Er toch maar uithalen; wel een hele klus, 
vooral als je zo’n steen vindt op de plek waar 

je een klein geranium wilt planten… 
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Maar dat is echt permacultuur: benutten van 

het materiaal dat je om je heen vindt. 

Steen in de border is er uitgehaald om kleine 

geranium te planten  
 

Toename biodiversiteit 
Ondanks de desastreuze berichten over het 
verdwijnen van soorten in de flora en fauna, 

zien we hier een behoorlijke toename van in-
secten die ik nog nooit gezien heb, en een 

groot aantal vogels en vogelnesten in de tuin. 
 
Veel mezensoorten en nesten van de groene 

specht, merels en lijsters.  
Ook zijn de vleermuizen weer terug en gisteren 

zat er een enorme pad in de keuken. 
 

Mede omdat ze hier de kanten niet gemaaid 
hebben, kwamen er wel 15 orchideeën op. Het 

betreft de bijenorchidee, en dan nog wel de 
vrij zeldzame witte variëteit.  

 
En voor diegene die dachten dat de kanten niet 

gemaaid werden om deze orchidee te bescher-
men: zij hebben dat mis.  

Er is een nieuwe technische service vanuit Or-
thez en halverwege de weg wordt er niet ge-

maaid, omdat dat onder de andere gemeente 
valt.  

En die komt hier niet omdat het te ver weg is 
van het dorp.  

 
Daardoor komen er wilde Angelica, ook de rode 

variëteit op, wilde rozen, bosaardbeitjes gras-
klokjes en nog veel meer, waarvan ik de namen 

nog moet opzoeken. 
 

 

 
Bijenorchis (Ophrys apifera) 

 
En wij voegen zelf ook, wat toe aan deze di-

versiteit zoals de bananen bomen, gekregen 
van vrienden verderop. In bloei voor de eerste 

keer en zelfs een trosje bananen! 
 

 
 

Verder weer een fraai slangenhuid gevonden , 
we hebben ze even naast elkaar gelegd, die 

van de vorige keer en deze die we naast de 
oude eiken vonden op ons terrein. 

Laat de buurvrouw het maar niet zien! 
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De dorpsfeesten zijn ook al weer begonnen. 

Het leukste feest was bij Geneviève.  
 

Ik werd uitgenodigd via een vriendin en be-
halve lange tafels met heel veel eten dat door 

iedereen wordt meegenomen (auberge espag-
nole) was er ook een theater. 

Simpel wat dekens en lappen vastmaken aan 

het dak en aan de palmbomen 
 

 

 
 

Veel gasten droegen wat voor of maakten mu-

ziek. 
 

 
 

Over de feesten in Salies de Béarn en de voor-
uitgang in de tuin schrijf ik de volgende keer. 

 
Tot de volgende keer. 

 
Kitty de Bruin  

kittydebruin64@gmail.com 
 

 

mailto:kittydebruin64@gmail.com
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De Vlier 
Ik heb iets met de Vlier. Ze is zo statig 
en streng in de winter, zonder haar 
blad, met haar staken die bijna recht 
omhoog groeien. In de lente en zomer 

daarentegen heeft ze een wollig, vrien-
delijk en vrouwelijk voorkomen met 
haar heerlijk geurende witte bloesems.  
 

 
Ik pluk ze dan, manden vol, droog ze voor een 
lekkere thee in de winter (voor als ik me soms 

een beetje grieperig voel) of ik maak er jam of 
vlierbloesemsiroop van.  

 
 

 

Ze heeft meer aanbidders want Ria Loohuizen 

wijdde eens een heel boekje aan de Vlier (Vlier 
in de fles) en Annie MG Schmidt schreef eens: 

 
“Wanneer ik U een goede raad mag geven: 

De vlier bloeit, het is mei. Vooruit pluk 
vlier! 

Het is niet zo vaak mei meer in uw leven, 
misschien nog dertig keer, misschien nog 

vier….” 
 

De Vlier is altijd in mijn buurt. Ze staat tegen-
over mijn huis in het bos waar ik op uit kijk, ze 

heeft besloten in mijn tuin te willen groeien en 
als ik de kinderen naar school breng, heb ik 

vaak het gevoel dat ik van Vlier naar Vlier aan 
het fietsen ben. Als iemand me de weg zou vra-

gen zou ik misschien zeggen: “na de eerste 
Vlier links, dan net vóór de derde Vlier rechts  

etc..”. 
 

De Vlier was een heilige boom vroeger en had 
zelfs als bijnaam “de apotheek”, vanwege haar 

veelzijdige geneeskrachtige werking. Je mocht 
haar niet zomaar zonder toestemming omkap-

pen en als je haar takken verbrandde haalde je 
je pas echt de woede van vrouw Holle op je 
nek, want zij woonde in de Vlier. De mannen 

van de Gemeentelijke groenvoorziening hier in 
het dorp zijn hier duidelijk niet over ingelicht 

óf ze zijn erg dapper, want regelmatig zag ik 
ze zonder pardon een Vlier vellen. Ik heb nooit 

achterhaald hoe het ze in hun leven verder is 
vergaan, na het plegen van deze onheilsdaad. 

 
Iedereen kent wel het sprookje van vrouw 

Holle en het spinnende meisje bij de magische 
put, die toegang gaf tot een andere wereld. 

Het sprookje met als thema: “Wie goed doet, 
goed ontmoet”. Vrouw Holle is de hoedster van 

spinsters en weefsters en het toeval wil dat ik, 
als ik zonder inspiratie zit voor mijn workshops  

of cursussen, altijd een uurtje achter mijn 
spinnenwiel kruip en als het ware weer volloop 

met ideeën.  
 

Vroeger plantte men bewust een Vlier dichtbij 
het huis, want ze gaf bescherming tegen aller-

hande onheil zoals plagen, geesten, onweer, 
blikseminslag en… heksen. Wel vreemd dus dat 

juist een Vlier had besloten in mijn tuin wortel 
te schieten want ik had toch echt geen verhuis-

plannen op dat moment. 
Kortom, mijn verbondenheid met de Vlier is  
groot. 

  
Ik was dus niet echt verbaasd dat ik, toen ik de 

binnenplaats van een boerderij in Zuid Frank-
rijk waar ik mijn vakantie zou doorbrengen, 
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voor het eerst betrad, oog in oog stond met 

een enorme oude Vlier. Wat een welkom!  
Ze groeide uit de zijkant van een put en daar-

naast stond een oud spinnenwiel. Ik noemde 
haar “Dame Hiver”, naar de Franse versie van 

vrouw Holle, wiens aanwezigheid niet te be-
twijfelen viel na het zien van dit sprookjesach-

tige tafereeltje. 
En ik voelde me meteen thuis, dat begrijp je…. 

 

Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu) 

 

 

De 7 Wonderen  
van zevenblad  

Herba Sanitas 

 
Zevenblad, uit de familie van de schermbloe-
migen, wordt door menig mens een echte tuin-

terrorist genoemd.  
Het is een vaste, veel voorkomende plant die 

bijna niet uit te roeien is. 
Dit krachtige plantje breidt zich uit als een 

groene deken in je tuin en vermenigvuldigt 
zich via de wortels. 

Toch hebben we het hier over een hele ge-
zonde wilde groente, vol stoffen die ons li-

chaam hard nodig heeft. 
Eigenlijk bezit zevenblad  meer wonderen  dan 

de titel van dit blog, maar dat klonk leuk :-)… 
 

Wil je meer weten over zevenblad, ga dan via 
onderstaande link naar het artikel: 

 
https://yoo.rs/dewildplukkersinfo-

groep/blog/de-7-wonderen-van-zevenblad-
1490098856.html?Ysid=55066  

 

Quint Jacobica 

Project7-blad 5 juli:  
Communiceren  

met planten 
 

Op woensdagmiddag 5 juli wandelen we op het 
Volkstuinencomplex en door het Kerkpolder-

park.  
 

We beginnen in mijn groene tuinhuisje met 
koffie of kruidenthee en iets lekkers. Je krijgt 
daar tips om contact te maken met verschil-

lende planten en bomen.  
Buiten ‘voelen’ we hoe ze zijn, ervaren de ver-

schillen en ontdekken ieders persoonlijke, fa-
voriete plant.  

Er mag een persoonlijke plantenkaart van Mar-
janne Huising getrokken worden en we bekij-

ken wat die plant of boom te vertellen heeft.  
 

Aanmelden graag via de mail voor maandag-
avond 3 juli.  

Aantal deelnemers maximaal 10. 
 

Marion Vreugdenhil  
Gastvrouw Project7-blad Delft (Zuid Holland) 
  

Tijd:  
13.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur), tot 16.30 

uur  
 

Adres:  
Vijvertuinen, Tuinnummer 41  

Kerkpolderweg 3, Delft        
 

Kosten: € 11,00 
  

E-mail: marionvreugdenhil@gmail.com  
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.heelnatuurlijk.nu/
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/de-7-wonderen-van-zevenblad-1490098856.html?Ysid=55066
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/de-7-wonderen-van-zevenblad-1490098856.html?Ysid=55066
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/de-7-wonderen-van-zevenblad-1490098856.html?Ysid=55066
mailto:marionvreugdenhil@gmail.com
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/de-7-wonderen-van-zevenblad-1490098856.html?Ysid=55066
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Van ecodorp naar rond-
trekken (5) 
Door Cynthia van Asten 
 
Vijf jaar geleden hebben wij de vastigheid en 

zekerheid van Nederland verruild voor het 
avontuur. We vertrokken in de zomer van 2012 

naar Rennes-le-Chateau in hartje Katharen-
land, Zuid-Frankrijk, om daar samen met twee 

andere gezinnen een soort kleine samenleefge-
meenschap op te zetten.  

We zagen het helemaal voor ons: heerlijk wo-
nen in de prachtige en magische natuur van het 

Katharengebied; samen leven, samen koken en 
met de kinderen leren van het leven. 

De twee gezinnen haakten echter af en vanaf 

dat moment lieten we ons leiden door het le-
ven.  

Dat bracht ons de meest fantastische avontu-
ren op de meest waanzinnige plekken. Steeds 

bleven we onze droom als einddoel voor ogen 
houden en in de tussentijd probeerden we 

vooral in het NU te leven.  
We zijn door de meest diepe persoonlijke pro-

cessen gegaan, wat zowel getriggerd werd 
door het willen vertrouwen op het leven als het 
proberen continue samen te leven op een klein 

leefgebied. Wat kunnen je medemensen 
prachtige spiegels zijn voor alles wat je uit te 

werken hebt, en wat kan het moeilijk zijn om 
daadwerkelijk in die spiegel te kijken en aan 

te gaan wat je daar ziet.  
We zijn vijf jaar verder en met de mogelijkheid 

ons aan te sluiten bij het ecodorp van Ruth in 
de Dordogne, dachten we dat ons einddoel bin-

nen handbereik lag.  
Feeststemming en opluchting, want waren we 

niet precies waar we wilden zijn…  

Vol vertrouwen en enthousiasme pakten we 

begin februari ons boeltje in, zegden de huur 
op en gingen naar het eco-chateau van Ruth. 

We waren uitgenodigd om alvast het chateau 
te betrekken, zodat we direct het prototype 

huis konden gaan bouwen.   
 

Het was een behoorlijk koude douche om tij-
dens het informatieweekend te moeten besef-

fen dat de droom weer geen werkelijkheid zou 
gaan worden.  

Hoe enthousiaster de deelnemers werden, hoe 
meer kosten, werkgroepen en verantwoorde-

lijkheden er over ons werden uitgestort. Nog 
steeds wilde iedereen de mogelijkheden on-

derzoeken, waarna Ruth besloot de hele bouw 
uit te stellen tot na de zomer, in afwachting 

van de juiste kostenramingen.  
Het is nu eind mei en we hebben nog steeds 

geen kostenoverzicht gehad en eigenlijk totaal 
niets meer van Ruth gehoord.  

Het schijnt dat ze al maanden in Londen zit om 
een restaurant te runnen.  Van een lezer van 

deze nieuwsbrief hoorde ik dat Ruth nu haar 
hele terrein te koop heeft staan.  

Dus zelfs als er ineens geld uit de lucht zou val-
len; bij Ruth komt er waarschijnlijk geen eco-
dorp van de grond.  
 

 
 

 
 

Om de samenvatting wat kort te houden: wij 

hebben ons bejaarde campertje ingepakt en 
trokken naar Portugal.  
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Heerlijk van het voorjaar genoten, waarna we 

naar Nederland terugkeerden om te werken. 
De afgelopen maand hebben we in de Dordogne 

rondgetrokken om te zoeken naar een ander 
huis.  

Het werd een redelijk korte zoektocht, want 
het voelde helemaal niet goed. Ook het idee 

om ons aan te sluiten bij reeds bestaande eco-
dorpen hebben we onderzocht en verworpen. 

Wat moet je aan veel eisen voldoen en veel 
geld meebrengen…  

Zelf een ecodorp opzetten is een proces van 
jaren, zelfs soms tientallen jaren, vanwege de 

regels en willekeur van de lokale autoriteiten.  
Wat nu? Het voelt of we een cirkelbeweging 

hebben gemaakt op de spiraal van het leven. 
We zijn weer terug bij waar het begon. Geen 

samenleefgemeenschap en geen korte termijn 
plannen. En wederom kiezen we ervoor ons te 

laten leiden.  
Terwijl we besloten de huizenzoektocht te sta-

ken, begaf ons campertje het. Hij hing al een 
beetje houtje-touwtje aan elkaar, ‘un cam-

ping-car bricoleur’ noemen ze dat in Frankrijk 
en eigenlijk deed alleen de motor het nog naar 

behoren.  
Op het moment dat we besloten een andere 
camper te zoeken, stroomde het leven weer 

ineens. Na een paar campers bekeken te heb-
ben, werd ons verteld dat er de volgende dag 

in Toulouse een camper-beurs gehouden zou 
worden. En daar vonden we vrij direct een 

goede, grote en betaalbare camper.  
Met 14 jaar oud een betrouwbare bak. En wat 

een ruimte…. 
Op dit moment zijn we de camper aan het in-

pakken voor de hele zomer periode. Huizen 
zoeken in de zomer is niet zo’n goed idee. Dan 

is men vooral bezig met vakantieverhuur. En zo 
ontstond het idee om na de werkperiode in 

juni, Nederland te verlaten en naar het noor-
den te trekken.  

We gaan Scandinavië ontdekken en hebben de 
intentie om vanuit Zweden naar de Noordkaap 

te trekken om dan via Noorwegen weer af te 
zakken. We hebben er heerlijk twee maanden 

de tijd voor, want pas in september zijn er 
weer werkafspraken.  

Eind september zullen we weer naar het zui-
den afzakken. Hopelijk vinden we dan een huis 

voor de winter. 
 

Nog even een korte impressie van de Dordogne, 
wat een heerlijke plek is voor thuisonderwijs. 
Naast alle grootse toeristentrekpleisters zijn 

vaak heel bijzondere plekjes te vinden. Daar 
gaat mijn voorkeur naar uit, omdat daar nog 

veel zelf te ontdekken valt. Vlakbij de grotten 
van Lascaux bijvoorbeeld, heeft een boer zelf 

opgravingen gedaan. Behalve veel mooie ste-

nen, prehistorische voorwerpen en een heus 
Neanderthaler skelet, vond hij ook bijna een 

ingang naar Lascaux.  
De autoriteiten verboden hem verder te gra-

ven. Nu is er een klein berenparkje en mu-
seum, waar je buitengewoon gastvrij rondge-

leid wordt.  
 

  

Vlakbij de Cité Troglodytique de la Roque St. 

Christophe, een vanuit de prehistorie be-
woonde rotsspleet, is een prachtig ongerept 

bosgebied. Tijdens het wandelen heb je het 
gevoel dat de elementwezens met je meelo-
pen. We hebben er een bron ontdekt en een 

heelrijke (is eigenlijk een spellingsfout, maar 
wel heel toepasselijk) maaltijdsalade bij el-

kaar gescharreld.  
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Op de foto zie je in de onderste lichtbollen een 

soort wezen doorschemeren…  
De prachtige Cascades de Murel.  

Bijzondere grottekeningen in Pech Merle.  
 

 
 

Wat zou dit 
zijn??? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Veel kolibrievlinders in Saint Cirque 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aanstormende gier in Rocher des Aigles bij Ro-

camadour 
 
 

 

 
 

Wilde pannenkoeken-
taart maken 
Door Cynthia en Christel van Asten 
 
Om pannenkoeken nóg lekkerder te maken, 

kun je er een taart van maken.  
 

Tussen de pannenkoeken stop je dan steeds 
een laag met bijvoorbeeld zalm, champig-

nons, courgette, ui, ei, kaas of vers fruit.  
 

 
 

De pannenkoeken zelf kun je ook heel lekker 
en gezond maken door wilde planten door het 

beslag te mengen.  
 

Het oogt feestelijk (groen!) en is supergezond.  
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Wij voegden het volgende toe aan het beslag 

van deze pannenkoek: 
- Brandneteltopjes 

- Paardenbloemblad 
- Duizendblad 

- Kleefkruidtopjes 
 

Even met de blender en er komt een mooie 

groene pannenkoek tevoorschijn! 

Om een taart ervan te maken, versier je bo-

venkant van een pannenkoek met hartig of 
zoet om er vervolgens nog een pannenkoek bo-
venop te leggen.  

Zo kun je wel zes of acht lagen maken.  

Als vrolijke topping kun je er eetbare bloeme-
tjes op strooien of (zoals op de foto) wat ge-

fruite zaadjes, zoals zonnebloem, pompoen en 
pijnboompitten. 

Eet smakelijk! 
 

N.B.: Christel is vaste columniste voor de Ju-

nior-Nieuwsbrief.  
Zij schrijft over het toepassen van wilde 

groenten in de dagelijkse maaltijd.   
 

 

Dinsdag 16 mei 2017 
Tweede Wildplukwandeling van Pro-
ject7-blad.  
Locatie: het Twiske in Oostzaan.  
Te ver op de fiets.  

Dankbaar dat ik een lift van Nelleke 
kreeg. 
 
 

We werden gastvrij ontvangen door Inge bij 

haar thuis. 
Schuimig geklopte cappuccino of kruidenthee. 

Wachten op de andere deelneemsters... 
Waarvan een aantal, andere prioriteiten had-

den deze dag. 
 

Met zeven vrouwen op pad... 

De verhalen gingen rond tijdens de wandeling, 
van pesto van zevenblad tot de geneeskracht 

van smeerwortel. 

 
Zo nu en dan crashte het geheugen en gelukkig 
ging er dan een licht op bij één van de deel-

neemsters of raadpleegde men online een 
wilde planten site. Ook bij thuiskomst werden 

de naslagwerken geraadpleegd en het soort ge-
determineerd. En dat is fijn, want twee weten 

meer dan één. 

Het Twiske is bijzonder en mooi.  
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Zilverberken met hun lange ranke stammen 

omzoomd door fluitenkruid en kleefkruid.  
Verder op het pad, robertskruid en koekoeks-

bloemen, smalle 
wikke en honds-

draf. 
 

Vogelmuur zo rijk 
aan vitamine C... 

De lunch bij het 
water op de leu-

ning van een 
bankje.  

Het zitgedeelte in 
beslag genomen 

door mos. 
Annemieke belegde 

haar cracker kaas 
met fluitenkruid en 

vergeet-me-niet. 
Bijna te mooi om 

op te eten. 
Toen een appel en 

het klokhuis op een 
ruime plek achter-

gelaten, hoop dat 
daar een boom op-
komt. 

  
De tocht ging ver-

der...  
Het was inmiddels  

warm geworden.  
Het water van het 

meer kabbelde uit-
nodigend.  

 
Pauze op het gras. 

Staren over het wa-
ter.  

Het verstand op 
nul. 

De kastanjes in een 
lange rij, statig 

met hun witte 
kaarsen. 

Bomen vol zaden... 
Overvloed alom aanwezig. 

De schaduwen werden langer en het licht 
streek neer.  

We vervolgden ons pad en daar dook paviljoen 
't Twiske op.  

Tijd voor een break...  
Mooie locatie aan het water. 
Heerlijke cappuccino met honing. Een honing-

bij betastte enthousiast een bloem van de al-
lium.  

Het was echt een uitje. 
De zintuigen kwamen op alle fronten aan hun 

trekken. 

De dag vloog om...  
Tijd om naar huis te gaan. 

Afscheid met een zoen en zwaai en daar ver-
trokken we weer ieder naar zijn eigen wind-

richting. 
In juni komen ze onze kant op. 

 
Nelleke en onderge-

tekende gaan proef 
wandelen. Eens kij-

ken waar we de wild-
pluksters mee kunnen 

verrassen. 
Tot juni... 

De maand waarin de 
zon hoog staat. 

En de leeuweriken ju-
belen boven het wei-

land. 
Ik word er nu al blij 

van. 
 
Liefs, 

 

Louise Jonkman 
Wandelende Studiegroep Noord-Holland  

op dinsdag 
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De veelzijdige 
toepassingen van de 
Gewone Vlier 
De vlier is aan het bloeien en dat kan je 
zien aan de geurige witte bloesems. De 
vlier groeit op allerlei plaatsen, zoals 

wegbermen, hagen en hout-wallen.  
 
De vlierbloesem kan voor verschillende 

doeleinden worden gebruikt, als drankje dat 
zorgt voor meer weerstand als je ziekjes bent 

of als heerlijke toevoeging aan producten.  
De producten die je ervan kunt maken zijn: 

• Vlierbloesem sorbet 

• Vlierbloesem cake 

• Vlierbloesem saus voor bij lamsvlees 

• Vlierbloesem dressing 

• Vlierbloesem azijn 

• Vlierbloesem champagne  

• Vlierbloesem a la limoncello 

• Vlierbloesem likeur (brandewijn met 

bloesem-siroop) 
Alle recepten voor deze toepassingen zijn te 

vinden op het internet.  
Toch geef ik een simpel recept voor het maken 

van vlierbloesemsiroop: 
 

Ingrediënten: 
veel vlierbloesem schermen 
500 gram suiker (oerzoet, kokosbloesemsuiker 
of rietsuiker – biologisch) 

1 citroen 
 

Bereiding: 
Doe de bloesems en de citroenschijven in de 
pot. Los de suiker op door het met water aan 

de kook te brengen.  
laat vijf minuten doorkoken.  

Zet de glazen pot in de gootsteen en giet de 
kokendhete suikersiroop in de pot op de vlier-

bloesems.  
Sluit de pot meteen af en laat rustig afkoelen. 

Als de inhoud helemaal is afgekoeld, licht 
schudden en dan in de koelkast zetten.  

Laat drie dagen staan, schud elke dag even om 
(laat de pot wel dicht).  

Het kan zijn dat er toch nog een enkel klein 
insectje in de pot drijft. Geen paniek, je zeeft 

dat er straks toch uit, en het heeft geen 
invloed op de smaak. 

 

Bewaren: 
Neem voldoende potten of flessen om de 

siroop in te bewaren.  

Verwacht je het vaak of in grote hoeveelheden 

te gebruiken, dan kun je wijnflessen 
gebruiken. Maar voor af en toe, of om cadeau 

te geven, kun je beter kleinere flessen 
gebruiken.  

Zorg ervoor dat alle spullen die je gebruikt 
brandschoon zijn.  

Spoel de lege, schone flessen die je wilt 
gebruiken om met kokend water en een 

mespunt sulfiet.  
Spoel goed na met kokend heet water en laat 

uitwalmen.  
Een alternatief is uitkoken met sodawater, 

maar dan krijg je wel witte aanslag op het glas.  
Bewaar de vlierbloesemsiroop in het donker, 

en geopende flessen in de koelkast. 
 

Superlekker voor in cocktails, desserts, sor-
bets of door een dressing. 
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Studiegroep Montfort: 
Een verslagje 

 
Wij waren zater-
dag 13 Mei met 
ons vaste groepje 
aanwezig bij Ma-
rijke.  
Op het programma 
stond o.a. het ma-

ken van Koreaanse gefermenteerde groente: 
Kimchi.  
 

 
Maar eerst een klein voorstelrondje omdat er 
twee ‘nieuwe’ dames bij waren.  
Peter had een plant voorbereid om over te ver-
tellen. Hij had de Agrimonie uitgekozen 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 ma-
ken en ging iedereen met een gevulde pot naar 
huis, waar de inhoud nog verder moet fermen-
teren. 

 
 

 
Voor de volgende keer: 16 september is het 
programma:  
Er wordt door een van de dames een plant be-
handeld (welke is nog een verassing).  
Marianne Willems-Janssen komt vertellen over 
gezonde voeding. Zij is natuurvoedingsdeskun-
dige.  
Verder natuurlijk weer een rondje door de tuin 
en een siroop maken.  
 
Dus een vol programma. 
 
Tot volgende keer,  
 
Groetjes,  
 
Marijke / www.marijkestokking.nl 

 

http://www.marijkestokking.nl/


 

 
22 

Klaproos 

Papaver 
Door: Ellen en Wim Pet 

 

De klaproos kent een scala van (onder)soorten. 
Een bekende is de slaapbol, of papaver somni-

ferum, waaruit opium gewonnen kan worden, 
maar ook bekend is als sierplant. Wij kennen 

een kweker die deze soort teelt voor 
(droog)bloemstukken. 
De meest gangbare soorten die we overal te-

genkomen, vooral in bermen, zonnige plekken 
in bossen en weiden zijn de bastaardklaproos , 

bleke klaproos, grote klaproos, ruige klaproos  
en daarnaast ook nog de slaapbol.  

In Nederland komt de Grote Klaproos (Papaver 
Rhoeas) het meest voor. 

De klaproos kent een zeer groot verschijnings-
gebied. In heel Europa, tot hoog in Scandinavië 

aan toe, het noorden van Afrika, Canada, de 
Verenigde Staten, Mexico, maar ook deels in 

Zuid-Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. Van 
oorsprong komt de klaproos uit het Middel-

landse Zee gebied. Verspreiding over Europa is 
als vanzelf gegaan (m.n. in/vanaf de Romeinse 

Tijd werd steeds meer over grotere afstanden 
gereisd, het was dus een kwestie van tijd om 

verspreiding steeds verder te zien komen), 

naar overzeese gebiedsdelen is verspreiding 
door import gekomen. De zaden (en eventueel 

planten) werden door immigranten meegeno-
men. De klaproos wortelt dus makkelijk op an-

dere (cultuur)gronden en in andere klimaten. 
Uitsluitend zon is een vereiste, het liefst veel 

zon. 
 

De klaproos is een prachtige verschijning. De 
kleur rood van de bloemen springt direct boven 

alle andere begroeiing rondom de plant uit. 
Een mooi en veelal feestelijk gezicht.  

 
De zaden behouden lange tijd hun kiemkracht 

(tot wel 50 jaar en wie weet nog veel lan-
ger….). Vele jaren kunnen de zaden onder de 

grond verborgen blijven, zodra ze meer aan de 
oppervlakte komen ontkiemen ze om hun 
prachtige bloemen tentoon te spreiden. 

De plant groeit overal, het liefst op wat zande-
rige grond, maar ook in wegbermen, op vaak 

meer vette klei en/of veengrond, zien we klap-
rozen te kust en te keur. Kwamen klaprozen 

vroeger veel voor in korenvelden, door de toe-
nemende (chemische) bestrijding in/op/bij de 

akkers van ‘onkruiden en andere ongewenste 
groei’ is de klaproos daar geheel verdwenen. 

Jammer! 
 

De plant heeft een voorkeur voor (zeer) zon-
nige plaatsen en we vinden de klaproos dan ook 

minder of niet in de schaduw en schaduwrijke 
plekken. 
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De bloeiperiode van de klaproos vindt plaats in 
de maanden mei en juni, maar ook in de maand 

juli en soms augustus zien we de klaproos nog 
in bloei verschijnen. 

Met het schrijven van dit stukje hebben we de 
eerste bloeiende klaprozen gezien in de week 

van 13 tot 20 mei.  
 

De klaproos is eetbaar en rijk aan mineralen en 
vitaminen. Zoals Anneke Bleeker altijd zegt: 

“Doe over je salade wat bloemen of bloem-
blaadjes. Het is gezond, maar buiten dat, het 

staat feestelijk, fleurt de maaltijd op en het 
oog wil natuurlijk ook wat.”  

Combineer met bijvoorbeeld het driekleurig vi-
ooltje, paardenbloemen, enz., maar kan na-

tuurlijk ook solitair gebruikt worden als aan-
vulling/versiering. 

Daarnaast kunnen een aantal klaprozen toege-
voegd worden aan nagenoeg iedere (ge-

kookte/verwarmde) maaltijd. Wacht tot de 
kooktijd bijna klaar is en voeg toe. 

Wij gebruiken klaprozen nog wel eens in de 
thee. Het water kleurt fantastisch mooi paars 

(denk aan de kleur van het afgietsel van rode 
kool).  
De thee verrijken met diverse kruiden (dat kan 

van alles zijn, van vlierbloesem, lindebloesem, 
heermoes, bramenblaadjes, jonge blaadjes  

van de linde, noem maar op) en een klaproos  
erin (één bloem is voldoende). 

 
De zaden van de klaproos zijn in maaltijden te 

gebruiken. Of over brood dat je zelf bankt, ge-
bruik het als maanzaad, dat van de slaapbol 

komt. 
Over maanzaad vind je hieronder meer infor-

matie. 

 

Minder bekend is tegenwoordig dat de klaproos  
vroeger gebruikt werd voor geneeskrachtige 

doeleinden. 
Met name werd de klaproos gebruikt als rust-

gevend middel en bij slapeloosheid. Het is ook 
goed in te zetten bij kinderen. 

Gebruik de bloem, neem een kop kokend wa-
ter, laat even afkoelen, doe 1 of 2 bloemen in 

het water, laat 10 minuten trekken en dan 
voorzichtig en rustig opdrinken. Voor gebruik 

mag het geheel afgekoeld zijn (denk vooral aan 
kinderen). 

Het verhaal gaat dat de Kelten de klaproos al 
gebruikten als rustgevend middel bij huil-

baby’s.  
De zaden, dan wel het sap van de plant, werd 

toegevoegd aan pap voor het kind. Het kind 
werd rustig en sliep er goed van. 

Zaden, het sap van de plant, en de bloemen 
werden verder ingezet bij verkoudheid, men-

struatiepijn en koorts (noot: koorts bestrijden 
is doorgaans niet direct aan te raden, want 

met name koorts zorgt voor een versneld gene-
zingsproces in het lichaam en koorts ruimt ver-

vuiling in het lichaam op). 
Daarnaast werd de klaproos ingezet bij hoes-

ten, door de slijmoplossende eigenschappen, 
en het was goed bij verkramping van de lucht-

wegen. Ook bij kinkhoest werden klaprozen als 
geneeskrachtig kruid ingezet, evenals bij ont-

stekingen in het keelgebied (denk o.a. aan de 
amandelen) en bij heesheid. 
Gebruik nooit meer dan ca. 1.5 gram aan klap-

roosblaadjes per dag. 
 

Recept hoestsiroop van klaproos 
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Als er veel klaprozen bij je in de buurt staan 

kun je deze gebruiken voor het maken van 
hoestsiroop. Hier volgt het recept.  

• Overgiet 250 gram verse, gewassen bloem-

blaadjes van de klaproos met een halve li-

ter kokend water 
• Doe het geheel in een schone (uitgekookte) 

fles en sluit deze goed af 
• Laat het een dag staan 

• Voeg vervolgens 750 gram honing aan het 

geheel toe 
• Verwarm het maar niet warmer dan 35 gra-

den 
• Meng het geheel zorgvuldig tot er een ho-

mogeen geheel ontstaat. 
 
De maximale dosering is twee glaasjes siroop 

per dag. 
 

Bron:  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ge-

zonde-voeding/108033-de-geneeskracht-
van-klaproos.html 

  

Maanzaad zijn de zaadjes van de slaapbol of 
bolpapaver. Deze vrolijk gekleurde bloem 

groeit her en der in het wild in Nederland. Het 
is een eenjarige plant die in verschillende kleu-

ren zoals oranje, rood en blauw voorkomt.  
In sommige landen mag deze bloem niet ge-

kweekt worden in de tuin want in het wild 
voorkomende soorten bevatten een piepklein 

beetje verdovend middel. In Afghanistan wor-

den cultivars gekweekt die grote hoeveelheden 
opium bevatten. Deze worden niet gebruikt 

voor voeding. Daar wordt de harddrug heroïne 
van gemaakt. Diverse zware pijnstillers wor-

den ook gemaakt van de slaapbol; morfine, co-
deíne, papaverine, laudanine en noscapine zijn 

allemaal producten die gemaakt worden van 
de papaverbol.  

Afghanistan kent de grootste papaverteelt ter 
wereld, ondanks de oorlog die het Ameri-

kaanse, Britse en Nederlandse leger er voeren. 
Bron:  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ge-
zonde-voeding/107774-de-voedingswaarde-

van-maanzaad.html   
 

Tot slot een mooi gedicht, gevonden op 
http://www.leesgedichten.nl/natuur-ge-

dicht/eetbare-bloemen-14913/   
 

Er zijn bloemen die men kan eten 
Sommige mensen zullen dit al wel weten 
Zoals klaprozen, madeliefjes, viooltjes,  
margrieten, tulpen en Oost-Indische kers 
zo uit de natuur, lekker vers. 
 
Eetbare bloemen zitten vol met vitamine C en D.  
Al plukkend neem ik regelmatig veel eetbare 
bloemen uit het wild met mij mee.  
Pinksterbloemen smaken pittig en lekker zoet; 
het eten ervan vind ik lekker en doet me goed.  
 
In salades zijn deze bloemen prima te verwerken 
en smaakt ook nog eens lekker wat men zal be-
merken 
In een supermarkt zijn eetbare bloemen te koop 
maar in de natuur vind je er meer, een hele hoop.  
 
Zodra er eetbare bloemen in hun volle bloei staan  
wandel en fiets ik om er weer naar toe te gaan 
Dan eet ik ze, want ze zijn zo lekker van smaak 
en verwerk ze dan in een salade die ik maak. 
 
Ellen. 2015 

 

Referenties en meer informatie: 
• https://www.tuinadvies.nl/artikels/klap-

roos_-_papaver_rhoas 
• https://www.slideshare.net/kruid-

jeles/les-40-klaproos 

• http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ge-

zonde-voeding/108033-de-geneeskracht-

van-klaproos.html  
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaproos  

• https://wilde-planten.nl/grote%20klap-

roos.htm  

 
 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/107774-de-voedingswaarde-van-maanzaad.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/107774-de-voedingswaarde-van-maanzaad.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/107774-de-voedingswaarde-van-maanzaad.html
http://www.leesgedichten.nl/natuur-gedicht/eetbare-bloemen-14913/
http://www.leesgedichten.nl/natuur-gedicht/eetbare-bloemen-14913/
https://www.tuinadvies.nl/artikels/klaproos_-_papaver_rhoas
https://www.tuinadvies.nl/artikels/klaproos_-_papaver_rhoas
https://www.slideshare.net/kruidjeles/les-40-klaproos
https://www.slideshare.net/kruidjeles/les-40-klaproos
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108033-de-geneeskracht-van-klaproos.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaproos
https://wilde-planten.nl/grote%20klaproos.htm
https://wilde-planten.nl/grote%20klaproos.htm
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Zo sta je ervoor en zo is 
het weer voorbij... 
Maar wat was het gezel-
lig :)  

Studiegroep Alkmaar (vallend onder 
project7-blad.nl) kwam voor de zomer-
stop voor het laatst bij elkaar. 
 

 
 

Ondanks of dankzij het Pinksterweekend waren 

we toch met een aardig groepje waarbij zelfs  
één deelnemer uit Groningen. 

Ja, ja, zo leuk is het bij deze groepen, sommi-
gen reizen er graag een eind voor. 

Nu kom ik zelf uit Friesland maar omdat ik 
gastvrouw van deze groep ben, ben ik er ge-

woon :) 
Maar er is ook altijd een deelneemster uit 

Haarlem en deze dame reist ook zonder pro-
blemen naar een andere groep in het land om 

zo meerdere middagen bij te wonen terwijl de 
groep in Alkmaar als enige uitzondering elke 

maand draait.  
Alle andere groepen draaien zesmaal per jaar 

een middag en Kapel Avezaath gaat om de zes 
weken draaien. 

In Alkmaar stond op de agenda dat Mary Grace 
'De plant van de middag' ging behandelen en 

dat presenteren we altijd aan het begin tijdens 
het drinken van thee, in dit geval was het thee 
van verse vlier. 

Mary Grace behandelde de Mariadistel en we 
kregen allemaal twee zakjes thee en enkele 

zaden mee naar huis. 
Leuk gepresenteerd door Mary Grace. 

Daarna liepen we een rondje langs de tuinen 
omdat er weer veel meer groeit en bloeit dat 

eetbaar is vergeleken bij vorige maand. 
Rustig slenteren en kijken ging over in aan de 

slag. 
 

 
 

 
 

Kruidenboter en pesto 
maken, ingrediënten 

voor de soep snijden 
en de heksenketel 

moest boven het vuur 
in de tuin van Irene. 

Irene, altijd aanwezig 
tijdens deze midda-

gen, heeft ook zelf 
een tuin en wat zaten 

we daar heerlijk als af-
sluiting van een gezel-
lige middag. 

 
In september gaan we 

weer van start maar... 
 

Op 2 juli geven we 
voor wie interesse 

heeft de gelegenheid 
naar Groet te komen 

waar we met Joke Ta-
mis het duingebied in 

gaan. 
Joke, inwoonster van 

Groet, weet heel veel 
over alle mossoorten 

en andere begroeiing 
te vertellen. 
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Op zondag-

middag 6 
augustus 

verzame-
len we met 

wie wil bij 
Stroe (kop 

N-H) bij 
Den Oever 

waar we 
de zilte 

planten 
gaan bekij-

ken. 
Maar het 

seizoen 
2016/2017 

tot heden 
in Alkmaar 

was fijn 
om op te-

rug te kij-
ken! 

Dank ie-
dereen die 

met en-
thousiasme heeft meegedaan en graag weer 
tot de eerste zondagmiddag in september op 

deze locatie. Wat er dan op de agenda komt 
gaan we nog bepalen. 

 
 

 
 

 

Ode aan het zevenblad 
Zevenblad komt voor in het grootste 
deel van Europa.  
Het is al sinds de Romeinse tijd bekend 
en werd door de Romeinen wellicht in-

gevoerd als groente.  
 

 
In de Middeleeuwen werd het zevenblad ge-

kweekt als groente en als geneeskrachtige 
plant. Nu wordt het beschouwd als een van de 

meest hardnekkige onkruiden in de tuin.  
Het is belangrijk om te weten, dat het een van 

de meest waardevolle (on) kruiden is. 
We kunnen beter regelmatig zevenblad eten, 

dan veel groenten die in de supermarkt liggen.  
Zevenblad heeft 15 keer meer vitamine C dan 

een krop sla en 4 keer zoveel dan een citroen.  
Bij koken gaat het vitamine C gehalte wel snel 

achteruit. 
 

Verder bevat zevenblad veel mineralen zoals: 
kalium, magnesium, calcium, mangaan, zink, 

ijzer, enz. 
Het wordt beschouwd als een van de beste 
planten bij jicht. 

Het kruid ontzuurt het lichaam en kan goed in-
gezet worden tijdens een voorjaarskuur. 

 
Jonge bladeren en stengels die nog teer zijn, 

zijn geschikt om toe te voegen aan salades en 
als gekookte groente. Zevenblad kan gebruikt 

worden als spinazie. Ook kunnen ze dienen als 
soepgroente.  

Oudere bladeren zijn kruidiger, maar moeten 
wel zacht gekookt worden. 

 
Je kunt van de bladeren ook sap maken en dit 

regelmatig drinken. 
  

Zevenblad is ook erg goed te combineren met 
brandnetel.  

Bijvoorbeeld in een soep of als sap in een sap-
kuur. 
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Zevenbladlimonade 
Een handvol vers zevenblad, een paar peper-

munt- en melisseblaadjes wat kneuzen en in 
een afsluitbare glazen pot doen. 

Een in schijfjes gesneden biologische citroen 
toevoegen en vullen met appelsap tot alles on-

derstaat. 
Een nacht laten trekken en eventueel met wa-

ter aanvullen. 
Je hebt dan een heerlijke verfrissende vitami-

nerijke drank. 
 

Bron: 
Nieuwsbrief van:  

Kruidencentrum De Sprenk  

Lijsterlaan 28 
5425XZ  DE MORTEL  

 

Kruidenmarkt Herboristen-
opleiding De Sprenk 
"De Sprenk" is het kennis- en opleidingscen-

trum op het gebied van  gezondheidsbevorde-
rende kruiden, wilde planten en voeding. Dit 

zowel de teelt en de verwerking van deze plan-
ten. 

De Sprenk betekent: bron, kwel, sprong: in het 
verleden kwam hier water uit de grond om-

hoog. Nu is het een bron van kennis en ervarin-
gen. Deze kennis wordt op verschillende ma-

nieren overgedragen: 
• In de opleidingen 

• Tijdens rondleidingen, workshops enz. 
 

 
Belangrijk bij deze activiteiten zijn de vol-
gende kernbegrippen: 
 

• De gezondheid bevorderende werking en het 
gebruik van planten  

• Gezonde voeding 
• Opleiding en educatie 

• Natuurontwikkeling in de tuin  
• Ecologie en biologie. 

 

De volgende info komt van de Web-

site van De Sprenk: 

Kruidenmarkt 25 juni 2017 
De grootste kruidenmarkt van Nederland 

 
Dit jaar staat de kruidenmarkt in het teken van 
de diversiteit. 

De markt wordt georganiseerd door de eerste-
jaars studenten en het thema ‘Diversiteit" is 

het adagium dat zij meekrijgen in de oplei-
ding. Diversiteit staat voor de grote verschillen 

die we zien in de natuur die alle onderling sa-
menleven en van elkaar afhankelijk zijn. Voe-

ding, maar vooral genieten van het leven en 
van elkaar. 
 

 
 

Onze jaarlijkse kruidenmarkt is inmiddels uit-

gegroeid tot de grootste open lucht kruiden-
markt van Nederland met ongeveer 30 stand-

houders en meer dan 600 bezoekers. Naast de 
bekende keukenkruiden is er veel informatie 

over medicinale kruiden, aromatherapie, voe-
ding, thee en meer.  

 
U kunt ook een rondleiding maken over het ter-

rein van Max en Gidy Niessen.  
Voor kinderen is er van alles te beleven om op 

een leuke manier via de zintuigen in aanraking 
te komen met kruiden. Zo kunnen ze bloemen 

eten, kruiden ruiken,  en is er een prijsvraag. 
Daarnaast kunnen hun geluk/vaardigheden 

proberen met de Stormvagel 
 
We hebben ook voor dit jaar een mooi pallet 

aan standhouders. 
Met enkele nieuwkomers en een aantal oude 

getrouwen. 
en veel informatie over onze opleidingen. 

http://www.desprenk.nl/  
 

Anneke is uitgenodigd om Project 7-blad 
te promoten. Wij zijn dus ook aanwezig 
op zondag 25 juni!  
Wij zijn heel blij dat wij op deze unieke 
locatie aandacht mogen geven aan het 
gebruik van ‘wilde’ groenten, kruiden, 
vruchten, etc., als gezonde aanvulling 
op ons dagelijks voedsel. 

 

http://www.desprenk.nl/
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Zilverschoon 
Potentilla Anserina 
 
De zilverschoon komt van nature voor in Ne-
derland en is zeer algemeen. 
De bladeren vormen een bladrozet. 
  

 
 

De hele plant is bedekt met zilverkleurige 
zachte haartjes. Hij krijgt net als de aardbei uit-
lopers en vormt zo een nieuwe plant. 
De lange, kruipende uitlopers zijn vaak rood-
achtig. 
Zilverschoon groeit bijna overal maar liefst op 
vochtige plekken langs wegen en in graslan-
den.  
Het plantje is zeer herkenbaar door de zilver-
kleurige onderkant van het blad en boter-
bloemachtige bloemetjes. 
 
De jonge scheuten van zilverschoon kun je als 
groente eten, maar ook de wortels van de zil-
verschoon zijn eetbaar.  
De wortels van de zilverschoon zijn enorme 
zetmeelleveranciers. Ze bevatten veel meer 
zetmeel dan bijvoorbeeld aardappelen! 
Deze zijn wel lastig te oogsten want de wortels 
zijn bijzonder breekbaar. 
Ze hebben een knapperige structuur met de 
smaak van noten. 
Geroosterd, gekookt, gestoomd of rauw, je 
kunt er van alles mee. 
Je kunt ze zelfs drogen en tot meel vermalen 
zodat je er pap of brood van kunt maken. 
Dit meel kun je ook gebruiken als verdikkings-
middel voor soepen. 
Kortom; hoe je het ook wilt bereiden, het kan 
met de zilverschoon! 
In de herfst, zodra de bladeren oranje-bruinig 
worden is het de beste tijd om de wortels te 
oogsten. 

Ook in de winter en in de lente zijn ze prima te 
eten maar omdat de bladeren 's winters afster-
ven zijn ze niet gemakkelijk te vinden. 
Voor medicinale doeleinden wordt vooral het 
tijdens of vlak voor de bloei geoogste ge-
droogde kruid gebruikt. 
Als je zere voeten hebt kun je de zachte blaad-
jes in je schoenen of laarzen doen. 
Zilverschoon werkt krampwerend, ontste-
kingsremmend, het verkoelt en versterkt. 
 
Daarom wordt de zilverschoon in de genees-
kunde vooral gebruikt bij pijnlijke menstrua-
tie, diarree, maag en darmkrampen. 
tevens wordt het gebruikt bij oogontste-
king, kiespijn, ontstoken tandvlees, aambei-
en en blaren.  
Je kunt het gebruiken om loszittende tanden te 
verhelpen. 
Zilverschoon verhoogt de urineproductie en 
helpt daarom bij kleine nierstenen. 
De plant schijnt ook nog eens antiviraal te wer-
ken.  
Het kruid kan gebruikt worden om sproeten, 
vlekken, puistjes en zelfs kleine littekens weg 
te halen. 
Bij zonnebrand helpt het om de huid te herstel-
len. Uitwendig aangebracht werkt het 
licht pijnstillend. 
 
Bevat: Looistoffen, flavonoïden, tormentoside, 
quercitrine, choline, histidine, hars, fibrine, zet-
meel en gom. 
 
Ingezonden door: Eva Rinzema 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/zilverschoon?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/potentillaanserina?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/krampwerend?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/ontstekingsremmend?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/ontstekingsremmend?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/verkoelt?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/versterkt?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/menstruatie?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/menstruatie?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/diarree?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/darmkrampen?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/oogontsteking?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/oogontsteking?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/kiespijn?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/aambeien?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/aambeien?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/blaren?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/nierstenen?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/littekens?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/zonnebrand?source=feed_text&story_id=1821383721445506
https://www.facebook.com/hashtag/pijnstillend?source=feed_text&story_id=1821383721445506
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Even voorstellen: 
Wandelende  
Studiegroep Drenthe 
 

Foto: links Annemieke Aardema,  
rechts Anneke Bergshoeff 

 

Ik zal me even voorstellen:  
Ik ben Annemieke  Aardema en woon in Zwig-

gelte in Drenthe.  
Ik heb de kruidenvakopleiding gedaan. Ik heb 

de opleiding gedaan als aanvulling voor mijn 
biologische groentetuin.  

Nu, een paar jaar later kan ik me een leven 
zonder kruiden niet meer voorstellen. Ik ben er 

dagelijks mee bezig.  
Het leuke van de kruidenwandeling doen vind 

ik het delen van mijn kennis met anderen. Ie-
dere keer is het weer een ontdekkingstocht, 
zeker omdat je met meerderen bent;  ieder  

heeft zijn eigen ervaring en inbreng. 
 

Mijn naam is Anneke Bergshoeff.  

Ruim 20 jaar geleden ben ik met mijn man in 
Drenthe komen wonen. Ik kom oorspronkelijk  

uit Rotterdam. Ik ga NOOIT meer terug. 
Mijn connectie met kruiden  heb ik van mijn 

moeder mee gekregen. Iedere keer kwam er 
weer een kruidenboek. Heel interessant vond 

ik dat.  
Verder heb ik mijn eigen moestuin, een grote 

kas waar ik een nectarine- en een perzikboom 
in heb staan en ze geven magnifieke vruchten.  

Ik gebruik heel veel kruiden uit mijn tuin voor 
mijn eten en de thee en maak ook lekkere 

pesto van kruiden.  
Ik heb er zin in om deze wandelingen mee te 

gaan beleven. 
 

Data: 
17 juni - 22 juli - 26 augustus - 30 september. 
 

De eerste  wandeling  
Afgesproken wordt bij:  
 

Restaurant De Vosscheheugte,   
Mantingerdijk 8 in Mantinge. 

 
Verzamelen 10.30 uur. Vertrek 11.00 uur. 

 
We lopen het Mantinger Zand in; dat is vlak bij 

de Vosschenheugte.  
Een gevarieerd gebied met loofbomen en 
naaldbomen, jeneverbessen, bosbessen…  

De rest ontdekken we met elkaar. 
 

Opgeven voor deze studiegroep kun je via: 

drenthe7blad@gmail.com  
 

 
 

Informatie over ALLE studiegroepen kun je vin-
den op de pagina: AGENDA STUDIEGROEPEN: 

 

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

 

  

mailto:drenthe7blad@gmail.com
http://www.project7-blad.nl/page3.html
http://www.project7-blad.nl/page3.html
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Colofon: 
 

 

Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker  
 

Medewerking van: 
Bijdragen van:  Anneke Bleeker / Gien van den Heuvel / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Marion Vreugdenhil 
/ Cynthia van Asten / Christel van Asten / Louise Jonkman / Annemieke Aardema en Anneke Bergshoeff / Jochem 
Hagoort / Marijke Stokking / Ellen en Wim Pet / Kruidencentrum De Sprenk in De Mortel / Eva Rinzema 

 

Foto’s: 
Anneke Bleeker  / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Cynthia van Asten / Christel van Asten / Annemieke Aar-
dema en Anneke Bergshoeff / Jochem Hagoort / Marijke Stokking / Ellen en Wim Pet / Kruidencentrum De 
Sprenk in De Mortel 

 
 

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 
 
 

Stokroos 

Foto: Anneke Bleeker © 

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