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Een zomer met veel
gezellige mensen…
Er is een boek dat heet: Een zomer met
het kleine volkje…
geschreven door Tanis Helliwell.

Met haar innemende stijl en humor schetst Tanis Helliwell een treffend beeld van een Iers
dorpje en zijn inwoners en beschrijft ze tegelijkertijd haar fascinerende relatie met haar
leprechaun-vriend.
"Het lezen van dit boek opent een deur in je
verbeelding. Of je het nu als realiteit of verzinsel beschouwt, dit boek brengt een boodschap over van genezing en van planetaire prioriteiten."
(Julia Cameron, auteur van onder andere The
Artist"s Way)
Dit boek kwam afgelopen zondag ter sprake tijdens de eerste wandeling met de ‘Wandelende
studiegroep’ in Brabant.
Dit is ook zo’n boek dat heerlijk weg leest, je
inzichten geeft, je fantasie de vrije loop kan
laten en de natuur staat ook hier weer centraal.
Regelmatig benoemen we dit soort boeken en
het voordeel van bovengenoemd exemplaar is
dat het één deel is.
Hoewel… toen ik het uit had bedacht ik me dat
er best nog wel een vervolg zou mogen komen,
maar we moeten het doen met één boek.
De andere kant van dat verhaal is dat het om
die reden wellicht snel gepakt zal worden maar
bij dezen benoem ik het meteen maar voor iedereen die het wil weten.
Wat betreft de titel zag ik een leuke parallel,
mijn zomer bestaat tot heden uit leuke groepen met veel gezellige mensen.

Een zomer met veel gezellige mensen!

Tijdens een zomer in een landhuisje in Ierland
kwam Tanis Helliwell - in eerste instantie tot
haar eigen verbazing - in contact met een "leprechaun", een Ierse kabouter, die haar niet
alleen het een en ander leerde over de evolutie van elementwezens (zoals feeën, elfen,
gnomen en kabouters), maar ook over de onderlinge afhankelijkheid van mensen en elementwezens in hun gezamenlijke evolutionaire bestemming.
Een zomer met het Kleine Volkje geeft inzicht in vele geheimen van het kabouterrijk en
verhaalt over hun levendige spel, humor,
nieuwsgierigheid, ondeugendheid, plezier,
wijsheid en goddelijke doel.
Volgens de leprechauns streven de elementwezens er momenteel naar om, samen met geëngageerde mensen, de Aarde te genezen en een
"nieuwe" wereld te scheppen.

We, Petra Wilmsen en ik, begonnen een
nieuwe ‘Wandelende studiegroep’ te Limburg
op 15 juni. Deze groep wandelt zesmaal per
jaar op donderdagen en de ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen staan centraal.
Bij deze groep blijf ik betrokken, het aanmelden verloopt ook via mij. De volgende keer is
op 3 augustus en wie zin heeft krijgt de gegevens door over waar we verzamelen.
De eerste keer was ik aanwezig bij de nieuwe
groep te Halle Zoersel bij Antwerpen op 17
juni.
Deze groep is enthousiast van start gegaan; we
maakten kennis, gingen kijken wat er in de omgeving groeit wat eetbaar is en voor we het
wisten was de middag alweer voorbij.
De volgende keer op 9 september gaan zij jam
en chutney maken met elkaar.
Uiteraard zijn er nog deelnemers welkom, beginnende groepen zijn niet meteen dusdanig
vol dat er een stop is op aanmelden, maar we
waken er wel voor dat de groepen te groot
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worden, het moet ook nog gezellig en overzichtelijk blijven.
Dus wie in België zin heeft aan te haken, mail
om te beginnen mij, wat overigens voor alle
groepen geldt en ik breng je verder via de
juiste route en zal je van informatie voorzien.
Woensdag 21 juni was het weer tijd voor de
‘Wandelende studiegroep’ in Friesland, ook
‘mijn’ groep die ikzelf blijf leiden, we bepalen
alles samen maar aanmelden verloopt via mij.
Eva wandelt op zaterdagen met ‘haar’ groep,
die ‘Wandelende groep’ is echt Eva haar groep
geworden, heerlijk om te lezen na afloop van
de dagen hoe zij het met elkaar beleven.
Eva, ik ben blij met je in Friesland, er mogen
meer personen ‘opstaan’ zoals jij zodat er nog
meer gelegenheid ontstaat voor anderen om
dit soort fantastische dagen mee te mogen maken.

‘Hexmorra’…
Woensdag 5 juli stond Exmorra weer op de
agenda, onder
ons
gezegd
‘Hexmorra’.
Deze woensdag
was heel speciaal. Met Joke
Smith maakten
we een bloemenlabyrint
uitgaande van
de chakrakleuren. We zorgden
allemaal
voor bloemen,
geplukt uit de
eigen tuin, het
veld, de berm,
als we alle kleuren maar bij elkaar
hadden
verzameld.
Joke hield dan
ook bij wie
welke
kleur
meenam.
Eerst kregen we
nadat Jeanette
Nieuwenhuis de
‘plant van de
middag’
had
behandeld,
Jeannette had
gekozen
voor
de
maagdenpalm, van Joke
een uitleg.
Het was heerlijk vertoeven

buiten op de binnenplaats tussen de Friese
boerderij en de ruimte
die wij gebruiken als we
niet buiten kunnen verblijven.
De sfeer was heerlijk, de
aandacht goed, alles
werkte mee en de kippen
waren er letterlijk als de
kippen bij om het labyrint te betreden toen wij
zover waren dat alles
netjes uitgelegd lag.
Joke begeleidde alles
fantastisch en Ishi en
Marja trommelden op
hun mooie trommels passend bij dit ritueel.
We weten nu ook dat Ishi
zingen kan, zo leer je tijdens deze middag je
groepsgenoten,
liever
vrienden genoemd, weer
van andere kanten kennen want Ishi hoort voor
ons onomstotelijk bij
Permacultuur.
Aan het eind van de middag nadat we hadden afgesloten met een kom
soep en wat te knabbelen met kruidenboter
schikten Joke en Marja
alle bloemen in vazen.
Heerlijk om naar te kijken, verrassend hoe
goed ik dat kan, kijken
😉.
Want ik zal in het verleden wat boeketten hebben geschikt dus zittend
op een stoel kriebelden
mijn handen niet. Ook
dat was een leuke ontdekking.
De groepen brengen wat
te weeg bij de mensen
die mee doen, dat blijkt
steeds weer.
De volgende dag reisde
ik af naar Kapel Avezaath en meer over deze
eerste middag kun je
vinden in deze nieuwsbrief, evenals wat zij de
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volgende keer op het programma hebben
staan.

We hadden geen zin
om kletsnat te worden…

Woensdag 12 juli mocht de eerste keer met de
‘Wandelende studiegroep’ in N-H op woensdagen eindelijk doorgaan.
Marja Frederiks is de gastvrouw van deze groep
en omdat ik de eerste keer overal meedoe hadden wij de avond voor de 12e nog telefonisch
overleg want de weergoden leken ons wederom slecht gestemd.
Op 7 juni bliezen we de eerste keer af want
met storm en regen bij de Waddenzee binnendijks kijken naar zeekraal en andere zilte gewassen is geen pretje. Geloof mij.
Ooit liep ik daar met Frank, gewoon samen,
rondje eetbare planten en het begon te regenen. Niets is daar tegen bestand als je daar
loopt, de plu waait de verkeerde kant om en je
bent letterlijk nat tot op je onderbroek om dat
zomaar eens te vertellen.
Dus om dan met een groep daar de eerste keer
een heel verhaal af te gaan steken bij de vele
planten dat leek ons geen goed idee.
In de dagen voor 12 juli was het stralend weer
en op 11 juli sloeg het in de avond volledig om.
Niet te geloven, hebben wij dat nu weer?
Dat was uiteraard onze reactie maar buienradar gelovend zou het om 11.00 uur droog worden dus we waagden de gok en zo reed ik met
regen de Afsluitdijk over maar inderdaad we
troffen het enorm. De harde wind was het
enige maar er moet wat te zeuren zijn bij ons
Nederlanders dus als we wat moeten benoemen, ja het waaide nogal 😉
Meer over deze dag in deze nieuwsbrief. Marja
gaat de volgende keer op 15 augustus verzamelen in Bergen.

Theeboeket à la Rijs…
Weer een dag later mocht ik in de buurt blijven
en naar het nabijgelegen Rijs gaan om ‘mijn’
groep te begeleiden.
Na het verzamelen bij Hotel Jans en na een kop
koffie of thee gingen we naar de kruidenwei.

Daar vertoefden we de hele middag, keken wat
eetbaar is en plukten prachtige bloemen en
kruiden.
Een boeket moest het worden.
Geen boeket om thuis op de vaas te zetten
maar om op te hangen om te laten drogen en
als het dan droog is na twee tot drie weken het
bindpunt verwijderen waar het boeket is samengebonden en alle gedroogde bloemen en
kruiden kunnen dan fijn gemaakt worden en
goed door elkaar gemengd heeft iedereen een
theemengsel.
Ook over deze middag meer in deze nieuwsbrief.

En… wat zei ik?
Een zomer met veel gezellige mensen!
Want hoe leuk is het wat je tot nu toe gelezen
hebt?
En dat mocht ik allemaal meemaken maar we
zijn er nog niet.
Zondag 16 juli reisde ik al vroeg af naar Tilburg. Eerlijk is eerlijk, beetje vroeg zo in het
weekend 😊 maar een voordeel was dat de wegen zeer goed te berijden waren omdat het
echt veel rustiger is dan door de week.

In Brabant startte een nieuwe ‘Wandelende
studiegroep’ en ook daar ging ik de eerste keer
mee.
We beginnen dan altijd met een voorstelrondje
en ik vertel wat de bedoelding van deze dagen
is.
Het was heel gezellig en ook van deze dag kun
je wat meer vinden in deze nieuwsbrief.

Wederom op naar de zeekraal…
Heerlijk, donderdag 20 juli met de groep uit
Winsum (Gr.) waar ook een tweetal dames
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deze middag aanhaken van de Exmorra-groep
op naar het Wad.

We gaan kijken wat er allemaal groeit en
bloeit, oogsten en bij terugkomst te Winsum
vragen we Marcel het hout aan te steken onder
de door mij meegenomen heksenketel en zal
er soep gekookt worden en binnen pasta.
Soep als voorgerecht, pasta als hoofdgerecht
maar wel alles aangevuld met heerlijke zilte
planten.
Dat gaat een gezellige middag worden. Meer
hierover in de volgende nieuwsbrief. Afgelopen
week hebben we ook de datums gepland voor
2018 en grote kans dat we volgend jaar in juli
weer naar het Wad gaan, gewoon omdat dit
magisch is, zo anders dan welke andere natuur
dan ook.
Zesmaal een middag per jaar in Winsum, dit
jaar hebben we september en november nog in
het verschiet.
Zondag 23 juli zal ik weer naar een nieuwe
‘Wandelende studiegroep’ afreizen en wel
naar Zuid-Holland waar ik met Jochem Hagoort, ‘onze’ bekende Wildplukgids de eerste
dag verzorg.

Een zomer met veel gezellige mensen!
Fantastisch!!! 😊
Ben wat dat betreft helemaal in mijn knollentuintje want er gebeurd zoveel via deze groepen.
Er is duidelijk een behoefte aan en daar helpen
wij graag bij om dit te laten ontstaan.
We mogen spreken van 20 studiegroepen totaal
maar nummer 21 komt er aan in Brabant als ik
al zo vrij mag zijn dit te vermelden, nummer
22 en 23 zijn ook belangstellenden in Brabant.
Het zuiden gaat goed, het noorden gaat goed,
Noord-Holland gaat goed en verder treffen we
hier en daar wat aan en dat mag dus meer worden 😊
Wie nieuwsgierig is mag vrijblijvend de uitleg
vragen voor een studiegroep op een vaste locatie met verschillende onderwerpen, beginnen om 13.30 uur in de middag (verzamelen
vanaf 13.00 uur) of een ‘Wandelende studiegroep’, zij verzamelen vanaf 10.30 uur en starten om 11.00 uur.
Geef maar aan waar je interesse in hebt.
Veel plezier met alle bijdragen van onze vaste
medewerkers, ook deze nieuwsbrief is weer
stampvol, pik eruit waar je interesse in hebt
en bewaar de link om af en toe wat te lezen,
deze komt eens in de maand.
En… hoe meer groepen, hoe meer er te delen
valt, hoe meer gezellige medewerkers, hoe
meer we in zijn totaal delen.
Hartelijke groet,
Anneke

anneke@project7-blad.nl
Gaasterland, 19 juli 2017

Jochem is de gastheer en zal de keren daarna
zonder mij deze dagen invullen en met de aanwezigen bepalen waar zij gaan wandelen.
Eind juli op zaterdag de 29ste start er een
nieuwe ‘Wandelende groep’ in Drenthe en dan
is de maand juli alweer om voor mij wat betreft de studiegroepen.
Zondag 30 juli wandelen in Groet en dan besteden we wederom aandacht aan de bomenkap verhalen waar we op 30 april een speciale
middag voor hadden georganiseerd.
Genoeg te doen en volgens mij zijn jullie het
met mij eens.
Voor mij:

Springbalsemien – nu weer volop te zien!
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De spot op:
Moerasspirea
Spirea ulmaria

te bestrijden. Rijke mensen konden zich in die
tijd in de kerk laten begraven. Daar zal het niet
erg fris hebben geroken. Hier komt de uitdrukking "rijke stinkerds" vandaan. Ook andere
geurende kruiden werden hiervoor gebruikt.
John Gerard, een kruidenwetenschapper
schreef: "De bladeren en bloemen van moerasspirea zijn veel beter dan ander strooikruid...
het hart wordt vrolijk en blij en de zintuigen
brengt het in verrukking."
Pasgetrouwde stelletjes kregen moerasspirea
bloemen toegeworpen; de plant zou geluk
brengen...
In Engeland werd de plant Bridewort of trouwkruid genoemd.
Het sap van gekneusd blad werd op de huid gesmeerd om de huid harder te maken, om blaren te voorkomen. Er werd wijn en bier van de
plant gemaakt.
Al heel lang werd een aftreksel van moerasspirea tegen (reumatische) pijnen gebruikt.
Rond 1830 werd voor het eerst de stof salicylaat in de plant ontdekt.
Moerasspirea was één van de eerste planten
waaruit deze stof gewonnen werd. De stof zit
ook in de schietwilg, de populier en het driekleurig viooltje.

Moerasspirea is een stevige statige plant met
een houtige, diep gekerfde stengel.
Hij kan een meter vijftig hoog worden. Tussen
juni en augustus bloeien de roomkleurige bloemetjes; ze vormen samen een asymmetrische
tuil. Deze verspreiden een amandelachtige
geur. Het overvloedige stuifmeel lokt veel insecten, zoals vliegen, torren en bijen.
Het is geen nectarplant.
Het blad is ingetrokken, de bladstelen iets
rood. De wortelstok heeft knopige verdikkingen.
Je kunt de plant op drassige weilanden en langs
waterkanten vinden.
Als je naar de bloeiwijze kijkt snap je zijn
volksnaam Geitenbaard.
Zijn/haar statige verschijning in het veld verklaart de volksnaam Koningin van het veld.
Deze laatste naam vind je ook terug in de Engelse naam Queen of the Meadow en de
Franse naam Reine des Prés.

Geschiedenis
Moerasspirea hoorde samen met watermunt en
ijzerhard (verveine – of: verbena) tot de drie
heilige kruiden bij de Druïden. Het werd in
dranken gedaan en vooral medicinaal gebruikt.
In de Middeleeuwen werd het kruid gestrooid
om muffe geur in huizen, kerken en gebouwen

De naam spirea vinden we terug in het woord
aspirine.
Er is bij deze plant veel onderzoek gedaan naar
allerlei inhoudsstoffen.
Ik noem een paar belangrijke opbouwende mineralen: kalk, ijzer, fosfor, mangaan, kalium,
kiezelzuur en zwavel. monotropine, een stof
die onze afweer tegen ziektes verhoogt, flavonen die een antioxidant werking hebben en de
pijnstillende en ontstekingsremmende stof salicine.
Als je het blad fijnwrijft ruik je het typische
"aspirine" luchtje.
Sommigen zeggen een ziekenhuisluchtje.
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Gebruik van moerasspirea zal geen nadelig effect hebben op de maag omdat er ook looistoffen en slijmstoffen in zitten.

Van de bloemen kun je heerlijke jam en siroop
maken.
Wijn en bier gemaakt van de bloemen is erg
lekker; het geeft er een amandel- en honingsmaak aan.

Let op
Niet gebruiken bij bloedverdunners!

Gien van den Heuvel

Brandnetelzaad…
een vergeten superfood
Geneeskracht

Brandnetelzaad: Supersterk

Volgens de signatuurleer laat de plant ons zien
dat hij goed met vocht en kou kan omgaan.
De rode bladstelen zeggen iets over de bloed
reinigende werking.
In het algemeen wordt het gebruikt om zijn
pijnstillende en ontstekingsremmende werking.
Bij reumatische klachten is dit een eerste keus
kruid. Om de weerstand verhogende en bloed
reinigende eigenschappen ook een belangrijke
keuze bij gordelroos.

Typologie
In de kruidengeneeskunst wordt vaak gekeken
naar het menstype om tot een keuze te komen
van het juiste kruid. Planten en bomen hebben
net als wij kenmerkende eigenschappen. Denk
aan klimplanten die een steuntje nodig hebben, snelle groeiers of woekeraars die niet van
ophouden weten. Bomen die bescherming bieden of erg buigzaam zijn, zich aanpassen aan
de wind ga zo maar door. Planten kunnen ons
iets laten zien en ons helpen met hun kwaliteiten die wij (tijdelijk) missen.
De typologie die bij moerasspirea hoort is:
Ziet er aan de buitenkant mooi en statig uit
maar laat de pijn van binnen niet zien.
Thee van de bloeiende toppen, vers of gedroogd.
Beter om de thee te zetten van iets afgekoeld
gekookt water. Salicyl verdwijnt anders met de
stoom.

Een vergeten superfood is wel: de zaden van
de brandnetel die in juni weer in bloei staat.
Dit vergeten goedje zit boordevol gezondheid
en dat verzamel ik dan ook om te drogen en
aan mijn dagelijkse smoothie toe te passen.
In het zaad zit in principale voedingstoffen die
ook in de brandnetel zitten maar dan in een
meer geconcentreerde vorm, omdat de kracht
van de plant naar de zaden moet, voor de rest
van de plant afsterft...

Culinair

Lees dit verhaal verder:

Gebruik

De blaadjes en bloemetjes zijn eetbaar, ze
hebben een komkommerachtige smaak.
Je kunt ze gebruiken in salades en stoofgerechten.

http://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/brandnetelzaad-een-vergetensuperfood-1498655269.html?Ysid=55066 a

Quint Jacobica
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De eetbare tuin - 1 en 2

Onze voorouders wisten dit allang en leefden
met en van de natuur.

Waarom zo belangrijk om te delen?

Beste allemaal,
Ter gelegenheid van het voltooien van
De eetbare tuin DEEL 2 hebben wij voor
alle lezers van deze Nieuwsbrief een
nu-of-nooit aanbieding: geen 35 euro
maar nu, vanaf 19 juli 2017 nogmaals
twee weken lang 15 euro.
Laatste kans…
Wij kunnen nu de complete set (Deel 1 – A tot
en met K) en Deel 2 – L
tot en met Z) leveren.
Daarnaast krijg je volgend jaar (2018) een
gratis update.
Leuker kunnen we het
niet maken 😊, toch?
Interesse?
Lees dan even verder.
We hebben nu diverse
werken waarin de eetbare planten 100% de
hoofdrol spelen, oftewel de ‘wilde’ groen
ten, kruiden en eetbare
bloemen.
We spreken dan over de
planten in de vrije natuur, die door velen als
onkruid afgedaan worden.
We spreken ook over
tuinplanten want menigeen heeft vele soorten in de tuin en weet
niet dat die bloemen
eetbare
versieringen
kunnen zijn of dat de
plant wellicht ook als
groente of kruid dienst
kan doen.
Thee zetten van bepaalde tuinplanten, ook onbekend bij velen.
Toch is dit eeuwenoude kennis, we zijn dus absoluut niet hip en lopen al helemaal niet vooruit, welnee, we zijn ‘oubollig’… 😉

Realiseer je dat de hele maatschappij aan een
zijden draadje hangt als we naar ons dagelijkse
doen en laten kijken.
Er hoeft alleen maar een stroomstoring op te
treden, zeg, drie dagen geen elektra.
Dat is elders ook wel gebeurd dus zo’n gek
voorbeeld is dat niet.
En dan?
Paniek, overal paniek want winkels kunnen
niet meer goed leveren, denk aan automatische zaken als pinnen, koeling.
Verkeerslichten werken niet meer, meldkamers zijn onbereikbaar, ziekenhuizen werken
op lager vermogen, etc.
Mensen lopen met volle winkelwagens (veelal
met vulling in plaats van goede voeding) over
een parkeerterrein naar hun auto zo langs gezonde ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen en weten niet dat zij zich daarmee
echt kunnen voeden als aanvulling op bekende
groentesoorten.
We verbannen die bekende groente- en kruidensoorten niet, nee we vullen aan.
Naast eerdere werken over de ‘wilde’ planten
in en rond het bos en de weilanden, het kookboek met ‘wilde’ groenten en creatief tuinieren, zijn er nu deel 1 en 2 van de ‘Eetbare
tuin’.
Oftewel: tuinplanten, struiken, bomen die je
kunt inzetten, die je wellicht in de eigen tuin
of omgeving in parken hebt staan maar niet
weet dat ze meer bieden dan alleen ‘het oog
wil ook wat’.
Een serie in twee delen, planten van A tot Z,
nu totaal 240 planten met totaal 2478 dia’s
(twee delen) die je op je beeldscherm kunt bekijken.
De tekst over de planten kun je uitdraaien en
in tijden van nood de planten herkennen aan
de hand van boeken, want geen stroom is wellicht ook geen pc/laptop bedienen 😉.
Dit is een eerste opzet/werk want ook staan er
bij de planten waarmee wij hebben gekokkereld de recepten erbij en deze gaan we in de
komende tijd uitbreiden.
Bijna dagelijks groeien bij mij de mapjes met
verwerkte soorten op salades, in warme maaltijden, op een broodje gezond, oftewel in en
bij gerechten die iedereen gemakkelijk kan
maken en waar je geen keukenprins of keukenprinses voor hoeft te zijn, integendeel zelfs
want het moet leuk zijn om met deze gewassen
te werken.
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Wie nu nog deel 1 en 2 bestelt krijgt ergens
volgend jaar, in de loop van 2018, een mailtje
met de aankondiging dat je alles nogmaals
krijgt aangereikt om te downloaden.
Wat is dan nu de aanbieding?
Vanaf vandaag 19 juli tot en met 2 augustus
krijg je al deze informatie alsnog aangeboden
voor 15 euro.
Realiseer je dat er in geen enkel ‘wildplukboek’ zoveel info staat, althans niet zo uitgebreid qua foto’s per plant, vaak in verschillende stadia van groei en bloei en in combinatie met recepten op deze wijze uitgewerkt.
De normale prijs om deel 1 en 2 te downloaden
is € 17,50 per deel, dus € 35,- samen.
We bieden het nogmaals voor 15 euro aan omdat we het belang ervan inzien, aan de hand
van de reacties vernemen dat men er iets aan
heeft en we merken tijdens de studiegroepen
dat deze kennis echt samen gedeeld moet worden. Eigenlijk is het ‘twee halen, één betalen’
want volgend jaar krijg je ‘m nog een keer,
maar dan nog verder aangevuld.

Dit ter extra toelichting, je doet er ook nog
goed werk mee naar derden toe want uit Friesland vandaan reis ik rustig naar de andere kant
van NL en net over de grens om groepen op te
starten, ook als er de eerste keer ‘maar’ een
paar personen beginnen.
Iedereen kan zo wel begrijpen dat ik ook niet
kan rijden voor 20/40 euro uit en thuis van
Friesland naar Limburg.
Maar dat doen we wel want elke groep moet
kunnen beginnen en kansen krijgen.
Als velen ons een klein beetje ondersteunen
dan help je een ander te beginnen met mooie
dingen zoals kennis delen. 😊
Er draaien nu 20 studiegroepen, nummer 21 is
in aantocht en er is belangstelling voor nummer 22 en 23.

En wij?
Wij hebben vele uren gestoken in deze werken
om ook o.a. jou te plezieren en voor weinig alles in huis te kunnen halen.
Tot volgende maand met het bericht over de
zilte planten.

Wie interesse heeft kan ook elk weekend een
gratis mail ontvangen met minimaal 1 recept
waarbij de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen ook centraal staan.’
Deze mails zijn een mooie ondersteuning en
aangepast aan dat moment van het jaar.
In combinatie met de werken die wij hebben
samengesteld kun je heel veel oogsten en verwerken als je daar interesse in hebt, aan de
informatie die je dan in huis hebt zal het niet
liggen.

Wie hierop in wil haken… mail mij en je krijgt
binnen een paar dagen deel 1 en 2 maar uiterlijk tot 2 augustus.
Deze mail mag je ook delen met anderen die
wellicht interesse hebben en nog niet bekend
zijn met onze activiteiten.
Mijn vraag is aan iedereen die presentaties
heeft deze ook op een externe harde schijf te
bewaren of een grote stick om te voorkomen
dat je alles verliest als je een computerstoring
mocht krijgen.

Zijn we nu klaar?

Anneke

Nee, we komen één dezer dagen met een
nieuwe aanbieding: planten die groeien op
zilte gronden.
Ook een groep die we zeker moeten delen.
Daarover eerdaags meer.
Wie deel 1 en 2 van de Eetbare tuin wenst te
ontvangen mag mij mailen dan krijg je de gegevens om 15 euro over te maken.
Overigens ondersteun je met die 15 euro
onze werkzaamheden binnen Project7-blad,
het opstarten van studiegroepen, etc.
We reizen wat af, tijd rekenen we al niet maar
we zijn wel, overigens met plezier, constant
actief om anderen te helpen de weg te vinden
naar pure informatie.
Inkomsten via producten hebben we niet, belangen willen we niet want dan zijn wij een
mini ‘Unilever’, dus zullen we het moeten
doen via eigen verzinsels en acties.

www.project7-blad.nl
anneke@project7-blad.nl

Boerenwormkruid
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Zaterdag 10 juni: perfect
weer voor een WSG!

Af en toe kan ik ze nog verbazen... dat de bloemen van de kamperfoelie en klaproos eetbaar
zijn bijvoorbeeld...
Waar eerst nog terughoudend gereageerd werd
op het proeven wordt nu zonder ook maar
enige schroom van alles geproefd en beoordeeld.
Tijdens de wandeling worden recepten en andere mogelijkheden om de wilde weelde te gebruiken besproken...
Ik ben zó vreselijk trots op mijn groepje!
Ze worden al echte wilde genieters en ik ben
heel blij dat ik hieraan mag bijdragen.
Wat een zaligheid zo'n groep. zoiets kost ook
geen energie, je wordt er juist door opgeladen...

Zaterdag 10 juni was de wandelende
studiegroep Leeuwarden weer aan de
wandel. Het weer was er perfect voor
en we hebben heerlijk genoten van de
natuur en wat ze ons schenkt.
Het was weer super gezellig met onze
groep!

Eerst hebben we een rondje moestuin gedaan
waar altijd eetbare 'onkruidjes' groeien en
bloeien.
Want door mijn kennis van eetbare planten heb
ik de grootste moeite om iets eetbaars te wieden, ik eet het liever op...
Op de tuin mochten de deelnemers zelf hun
'wilde' thee plukken en samenstellen.
Eer werd verrassend gevarieerd gekozen met
mooie kleuren en verschillende smaken.
Het is ontzettend leuk om te zien wat de groep
al geleerd heeft.
De planten die we nu al vaker gezien hebben
worden direct herkend en de wandelaars dorsten naar nieuwe kennis!
De vragen worden nu ook duidelijk uitgebreider en specifieker.
Nog even en ik krijg het er nog moeilijk mee!

Na de lunch zijn we naar Earnewald gegaan.
Nadat enkelen van de groep hun angst voor respectievelijk loslopende paarden en kleine
bruggetjes overwonnen hadden, en ik zelf
bijna vast kwam te zitten en mijn slipper bijna
verloor in een behoorlijk zompig stukje, hebben we een fijne ontspannende wandeling door
het prachtige moerasgebied gemaakt.
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De wortel wordt als saladegroente gebruikt en
in Scandinavische landen maken ze er een
compote van. De knoppen van de bloemen kun
je in salades gebruiken of net als kappertjes in
azijn inmaken.
Van de bloemen kun je siroop, jam of ijs maken. Ze staan ook schitterend in de salade of
soep.
De Inuit-eskimo’s gebruiken de wortel als
maaltijd. De indianen in Noord-Amerika aten
de merg in wilgenroosje als zoetige lekkernij.
In Rusland en Canada noemen ze gefermenteerde en gedroogde bladeren en bloemen Ivan
of Kapor thee.
Deze thee heeft een warmere en noot-achtige
smaak dan het gewoon gedroogde blad.
Blad voor thee oogst je het beste net vóór tot
aan het begin van de bloei.
Natuurlijk hebben we eetbare planten die in
zo'n gebied horen gevonden...
Dát is het leuke aan de verschillende locaties
die je tijdens de wandelende studiedagen
loopt!
Zaterdag 22 juli gaan we naar Feanwaldsterwal. Daar huren we een boot en gaan we eetbare zoetwaterplanten bespreken.
Ik heb er nu al zin in!

Eva Rinzema

Plant van de middag:
Wilgenroosje
Epilobium Angustifolium
Tijdens de middag van de Wandelende Studiegroep Friesland op zaterdag werd ook weer een
plant behandeld: de eetbare en wellicht geneeskrachtige kant van een plant wordt nader
belicht.
Deze keer was dit het wilgenroosje:

Wilgenroosje staat vooral bekend om zijn positieve werking op de prostaat.
De looistoffen in het wilgenroosje werken
wond helend en de slijmstoffen werken verzachtend.
Aandoeningen in de mond kunnen met een
spoelmiddel of gorgeldrank op basis van wilgenroosje voorkomen worden.
Huidontstekingen kunnen met een omslag worden tegen gegaan. Hiervoor maak je een doek
nat met een aftreksel van wilgenroosje.
Verder wordt het wilgenroosje gebruikt tegen:
plasproblemen, aften, keelslijmvliesontsteking, wonden, lichte brandwonden en als omslag tegen huidontsteking.
In het wilgenroosje zitten verschillende fytonutriënten.
Er zitten verschillende fytosterolen in zoals betasitosterol.
Daarnaast bevat het flavonoïden waaronder
kaemferol-, quercetine- en myricetineverbindingen.
Het bevat de looistoffen gallotanninen, triterpeenzuren, slijmstoffen, calciumoxalaten en
vetzuren.

De jonge scheuten en bladeren van deze plant
zijn eetbaar. Je kunt ze als saladebladeren gebruiken of als groente koken.

Eva Rinzema
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Vervolg van de wisselvalligheden in de Béarn
Het weer is nog steeds erg wisselvallig,
maar de combinatie van regen en zeer
warme dagen krijgt een beetje het effect van een subtropisch klimaat.

Deze perziken zijn onrijp van de boom gehaald, maar rijpen binnen goed door en zijn
heerlijk!
De laatste topjes van nieuwe takken worden
gesnoeid om het fruit meer energie te geven.
Een hele studie. Hierbij een boom die nieuwe
takken maakt vanuit de onderstam (porte
greffe) van een oude variëteit pruim, die geschikt is voor dit klimaat en de zware klei.

Omdat Anneke al zoveel lekkere recepten
geeft van wilde planten en eetbare bloemen,
gaat het dit keer vooral over de boomgaard en
zal ik de volgende keer wat vertellen over hoe
we dat fruit benutten.
Omdat alles zo hard groeit zijn we heel veel in
de tuin bezig, voornamelijk Piet, die opeens de
slag te pakken heeft, balen stro gehaald heeft
om de tuin te mulchen en de boomgaard weer
op orde te brengen.
We hebben er een specialist erbij gehaald
Emanuel, die hier docteur des pommes heet ,
omdat hij alles weet van oude appelrassen en
door vrienden Manu genoemd wordt.
Hij geeft advies op het Chateau in Laas, waar
een boomgaard bij zit op bijna twee hectare
grond. De boomgaard is van origine niet goed
aangelegd en is niet ecologisch behandeld.
Emanuel probeert er weer wat van te maken.
Soms is restaureren moeilijker dan opnieuw
beginnen, maar duurzaam en educatief gezien
geeft dit juist de mogelijkheid om jonge ( en
oude mensen ) te leren om dingen te verbeteren. Zo heeft Emanuel ons in twee uur uitgelegd dat we de vruchten moeten uitdunnen,
om de boom niet te veel uit te putten, het teveel van met name peren en perziken met een
épinette te verwijderen (een klein gekarteld
schaartje met een lange punt dat ook in de
wijnbouw gebruikt wordt).

De takken rechts geven andere pruimen dan
die aan de boom zitten
Het uitdunnen valt echter mee niet door de
overvloed aan fruit, welke vruchten te kiezen,?
Je bent gauw bang dat er te weinig aan blijft
zitten. Maar Manu adviseert: beter er teveel
afhalen dan te weinig.
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De vijver zat opeens vol kroos en dat was ook
een aardig karwei om dat eruit te halen, of in
ieder geval te verminderen, want het zit er nog
steeds in.
Wel hebben we de kanten opgeschoond, zodat
we zien welke mooie planter en staan, en om
een nieuw concept te ontwerpen van een aanplant die weinig onderhoud vergt

Een evenwichtig boompje met minder
perziken…

Opgeschoonde vijver!
We blijven veel thuis omdat de hond ziek is, hij
is bijna dertien en dat is heel oud voor een
Beauceron (Franse herdershond) dus verwennen we hem met kalkoen en biologische sperzieboontjes en spaghetti en een dagelijks portie yoghurt! Ook hebben we een oude pers in
de keuken gelegd , zodat hij gemakkelijker kan
opstaan.

Stormschade
Toen het enkele dagen later ging stormen,
dachten we: “Nu zullen de perziken er wel af
gevallen zijn,”
Maar nee, geen takje verbogen en alle perziken hingen nog aan de bomen toen ik een inspectie ging houden.
Daar had ik geluk bij, want een uur later viel
er een groot gedeelte van een acacia naar beneden.
Geen schade; zelfs de hortensia’s en rododendrons die net onder die boom stonden waren
nog heel.

Viking met zijn yoghurtpotje dat hij tussen
zijn poten nuttigt.
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We genieten van onze directe omgeving , zoals
de gave d’Oloron in Sauveterre, waar ik deze
bijzondere libellen zag.

Verder zijn we tegen de avond in onze tuin;
omdat we ook bijzondere dieren hebben zoals
deze kolibrievlinder (foto hierboven: kolibrievlinder in de stacchus).
En hier dan de ondergaande zon, met een
Agapanthus

En gelukkig lukte deze foto van een vliegende
blauwe libelle!

Ik weet niet of het dezelfde is, er waren er wel
tien…

Volgende keer over de ander wilde beesten in
onze tuin

Kitty de Bruin
kittydebruin64@gmail.com
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Wandelen met ‘gratis recept’-abonnees
Zondagmiddag 9 juli een heerlijke middag beleefd :)
Dat is genieten om met geïnteresseerden in
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen
een middag door te brengen.
Wie onze gratis 'Wekelijkse recepten' ontvangt
per mail in het weekend waarbij de 'wilde'

groenten etc. als aanvulling op bekende soorten centraal staan mag als gast een middag
meewandelen, lees slenteren en heel veel stilstaan.
Want er valt zoveel informatie te delen, ondertussen slaan we nog van alles over om te bespreken want dat is onmogelijk in een paar
uurtjes tijd.
Via de kruidenwei in Rijs (Gaasterland) waar
we redelijk lang vertoefden gingen we toch
nog even naar het bos naar een prachtige plek
met oude beukenbomen.
Daarna liepen we terug wederom via de kruidenwei waar nog een aantal planten stonden
die wel even behandeld moesten worden om
vervolgens naar het startpunt terug te gaan bij
Hotel Jans waar liefhebbers meegingen aan de

koffie of thee met hun heerlijke huisgemaakte
appelgebak. Niet te versmaden ;-)

Zin in zo'n middag?
Er staat nog één datum op de agenda en wel
op zondagmiddag 27 augustus.
De deal is dat je de recepten, ook gratis, ontvangt.
Interesse? anneke@project7-blad.nl
Dank aan hen die deze middag aanwezig waren, ik heb genoten!
Foto's: Anneke Bleeker

7-Blad bijeenkomst
Studiegroep Landgraaf
Beste mensen,
Vrijdag 21 juli hebben we weer een bijeenkomst van 7-Blad Studiegroep Landgraaf.
Deze keer gaan we in vruchten jam 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!
En natuurlijk goed schoon gemaakte pot-ten
om de jam in te bewaren!
Deze studiemiddag wordt gehouden op: 21 juli
Bijeenkomst 13.00 uur aanvang 13.30 uur tot
+/-17.00 uur
Kosten €10,- per persoon contant betalen bij
aankomst + kosten van de gebruikte ingrediënten.
Aanmelden voor 20 juli bij:
Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372 HA Landgraaf
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Yvonne Spierts
Voedingsconsulente/ Herboriste

16

Op 6 juli een feestelijke,
gezellige en waardevolle
middag beleefd te Kapel
Avezaath
En… lees waarom deze groep en ook
alle andere groepen zo belangrijk zijn!
Kapel Avezaath... succesvol van start gegaan
met de studiegroep...
Het was heel gezellig, dank Clementine Bergfeld voor je gastvrijheid, je inzet en het feit
dat je vanaf nu om de zes weken de gelegenheid geeft samen met belangstellenden kennis
te delen...
Deze middag zijn we
met een leuke groep
gestart, we maakten kennis met elkaar, we genoten
van het 'water met
een smaakje' en de
thee met zelfgebakken cake van Clementine, van de
bessen
meegenomen door Meta, we
bespraken wat de
bedoeling van deze
middagen is, kortom
de kop is eraf en
deze groep kan samen
voort
qua
ideeën wat betreft
het invullen van de
middagen want er is
al heel wat benoemd.
Van kokkerellen tot
zalfjes maken, van
zuurkool maken tot
Permacultuur, van
bijen tot inmaken...
tot... van alles!
Kennis genoeg onder de aanwezigen.
En wie denkt ‘niets’
te weten van deze onderwerpen is juist van
harte welkom en zal er achter komen dat het
allemaal oude kennis is die onder het vloerkleed vandaag geveegd wordt.
Want onze voorouders gebruikten bijvoorbeeld
de smeerwortel al lang om zijn geneeskrachtige waarde en culinaire kwaliteiten.

We liepen een rondje door de tuin langs diverse planten, eetbaar... geneeskrachtig...
voor het oog wil ook wat maar niet op je
bord...
We genoten van de heerlijke soep samen met
de broodjes pesto wat Clementine had verzorgt. En zo was het zomaar... later dan gedacht 😉
Voor de volgende keer, donderdag 31 augustus,
staat op deze locatie de smeerwortel 'in het
zonnetje'.
Smeerwortelzalf maken, op twee manieren,
namelijk van de wortel en de bladeren; als
'plant van de maand' staat de smeerwortel centraal om uit te lichten en iedereen kijkt thuis
in boeken of op internet wat je met deze plant
kunt uitvoeren, geneeskrachtig en culinair.
Graag wens ik deze groep alle goeds samen, we
blijven verbonden en houden contact.
Gezien de kennis die er onderling is, is het een
kwestie van zaaien, delen en het gezellig hebben met elkaar.
Er kunnen nog een aantal personen bij deze
groep.
Wel waken we er met
elkaar voor dat de
groepen gezellig blijven qua aantal deelnemers, want de onderwerpen moeten
goed tot zijn recht
komen en een ieder
moet wel het gevoel
hebben gehoord te
worden en niet ondergesneeuwd raken
in de ‘massa’ want
dat is al genoeg
gaande.
Deze middagen bewerkstelligen
een
saamhorigheid, een
gelijkgestemde interesse en zonder dat
je op je woorden
moet letten kun je spreken over onderwerpen
waar ‘je buren’ je voor aankijken als je daarover begint, bij wijze van spreken.
En met buren bedoel ik dan… iedereen om je
heen, ruim bekeken, want het kunnen ook familieleden zijn of zelfs eigen gezinsleden.
Er zijn veel verhalen bekend van de moeder die
tegen vaccineren is omdat zij zich erin heeft
verdiept maar de vader gaat uit van de oprechtheid van de (R)overheid en gelooft alle
propaganda.
Zo’n moeder kan thuis haar gedachten dus
slecht uiten maar juist binnen deze groepen
zijn er tussen de mooie momenten door ook
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momenten van aandacht voor deze problematiek.
Al zuurkool makend, of een zalfje makend, of…
komen de meest
indringende verhalen soms voorbij.
En op andere momenten is het alleen maar delen
van informatie uit
de eigen omgeving,
daar kun je dit kopen en daar dat en
die kweker verkoopt dat biologisch, oftewel ook
die kennis moet gedeeld en gebeurd
ook onderling als
dat in de praat te
pas komt.
De nadruk van de
middagen ligt op
kennis delen, op
gezelligheid maar
we sluiten helemaal niet uit dat
iemand zijn of haar
verhaal niet even
mag delen en gehoor vindt.
Dat geeft hem of
haar ook weer
energie, dus deze
groepen
hebben
een
ondersteunende werking op
heel veel verschillende vlakken.
Er zijn ook al diverse vriendschappen ontstaan, wij
ziend at gebeuren
omdat er landelijk
diverse groepen al
langer draaien.
Exmorra draait nu
per najaar vier jaar
bijvoorbeeld en Arcen eigenlijk ook, al is het
een jaar maar de drie jaar daarvoor draaide de
groep in Nederweert.
Twee groepen vier jaar, Alkmaar draait straks
in het najaar twee jaar.
En deze groep draait zelfs op elke eerste zondagmiddag van de maand, tien keer per jaar,
uitgezonderd juli en augustus.

Maar… in die maanden
staat er wel een wandeling in N-H op de agenda
op de eerste zondagmiddag van de maand. Een
wandeling waarbij de
eetbare planten centraal staan.
Dat is op 6 augustus te
Vatrop, bij Stroe, dichtbij Den Oever.
De zilte planten spelen
dan de hoofdrol.
Meteen een mooie gelegenheid voor wie wil
aanhaken bij één van de
twee ‘Wandelende groepen’ in N-H, deze middag deel ik ook de basiskennis die ik deel bij
elke eerste keer.
Bij elke groep ben ik de eerste keer aanwezig.
Mijn koren staat te bloeien 😊
Want er komen diverse nieuwe groepen bij en
de groepen waarbij ik betrokken blijf qua bezoeken en regelen draaien allemaal supergezellig.
Clementine,
jij ook deze
ervaringen
toegewenst te
Kapel
Avezaath met allen die enthousiast zijn.
Dat gaat lukken!
Meta is ook
geen
onbekende als bezoekster, Meta
heeft ooit in
Arnhem
een
lezingen locatie onder onze
vlag gedraaid.
Wat een heerlijke middag
was het op 7
juli, helaas is
het mij te ver
steeds aan te
haken maar het kriebelt wel!
Anneke
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Het Moestuin ‘Complex’
Het is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden dat ik een nieuwbouwwoning in
Bergeijk betrok.
Met de woning heb ik geboft, die is mooi ruim.
Met de ligging ook, ik woon aan de rand van
Bergeijk en loop zo het bos in. Maar mijn
groene tenen en vingers kromden zich toen ik
besefte wat de afmetingen van mijn tuintje
zouden worden, bij de aanblik van mijn, nog in
aanbouw zijnde, toekomstige huis.
Nu zag ik daar toch al
een tendens in.
Grote huizen met
kleine tuintjes en dus
maar dichtgelegd met
stoeptegels of sierbestrating, want je wil
toch ook nog met je
fiets achterom komen
of gewoon in de zomer
buiten eten. Ik had
geen andere keus dan
hetzelfde te doen.
Sterker nog, ik bleek
het huis te huren inclusief met stoeptegels bedekte postzegel-achtertuin.
De
enige mogelijkheid om
nog wat groen te creeren was de schutting
waar nog wat zon op
scheen.
En zo ontstond de eerste mini-plukroute in
Bergeijk van welgeteld 8 flinke stappen.
Maar dan heb je ook
wat….bramen, frambozen en druiven in
overvloed.
Ik zit zomers buiten in
het zonnetje, hoef
mijn hand maar uit te
strekken en ik ben gezegend met vers fruit.
Tegenover de schutting staat een schuurtje, ook in postzegelstijl,
anders had hij niet in de tuin gepast. Daar
groeit hop tegenaan. Het is een meisje, want
ze hangt elk najaar vol met prachtige hopbellen. Ik ben er nog niet aan toegekomen om bier
te gaan brouwen, maar stop ze wel, samen met

bijvoorbeeld citroenmelisse, lavendel en/of
lievevrouwebedstro in kussentjes, die heerlijk
geuren en je helpen een goede nachtrust te
hebben.
De hop is erg gecharmeerd van de druif en andersom.
Het is mooi om elk voorjaar weer te zien hoe
ze op zoek gaan naar elkaar, elkaar uiteindelijk vinden, omarmen,
verstrengelen en een
prachtige groen boog
vormen als omlijsting
van mijn poort. Elk jaar
weer opnieuw… het is
ware liefde, denk ik.
Toen mijn mini-plukroute klaar was en ik
geen verdere mogelijkheden meer zag in uitbreiding van eetbaar
groen in mijn tuintje,
hoorde ik dat er ook
volkstuintjes te huur
waren in Bergeijk. Ik
belde de gemeente en
kwam op de wachtlijst,
want Bergeijk telde
maar 10 moestuin-perceeltjes en die waren
allemaal bezet door fanatieke oude mannetjes die tuinierden
totdat ze erbij neervielen.
“Nee, er worden niet
vaak tuintjes opgezegd”, zei de meneer van de
gemeente. “Meestal komen ze vrij als er iemand overlijdt”. Hij eindigde ons gesprek met
de dubieuze grap: ”Zo is de één z’n dood, de
ander zijn brood, of eh…, groente, in dit geval”.
Na een jaar gewacht te hebben, kwam dan
toch het, voor mij althans, blijde bericht dat
er een tuintje voor me vrij was gekomen. Ik
sprong op mijn fiets en ging meteen kijken. De
meeste “oude mannetjes” waren druk doende
in hun tuintjes, maar de bedrijvigheid stopte
onmiddellijk toen ik de poort door kwam lopen. In een tel was ik omringd, werd ik hartelijk welkom geheten, kreeg ik een overvloed
aan tuinadviezen en begreep ik, uit de fluisterende gesprekken die achter mijn rug om gevoerd werden dat men zeer gecharmeerd was
van een vrouwelijke “jonge” mede-moestuinier.
En ja, jong voelde ik me, jonger zelfs dan ik
me in tijden had gevoeld, als ver in de 40-er.
Ik was weer even in de bloei van mijn leven.
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Het bleek minder goed te klikken tussen ons
dan de eerste ontmoeting beloofde. De generatiekloof qua moestuinieren bleek toch wel
erg groot. En ja, in alle eerlijkheid, soms was
ik ook wel een beetje jaloers op de opbrengst
van die keurig in rijtjes staande groentebedjes.
Het dagelijks schoffelen, harken, onkruid wieden en water geven, wierp zijn vruchten af,
moet ik toegeven.
Maar ja, ik kon niet dagelijks naar de tuin gaan,
met twee kleine kinderen en een baan. En ik
hield van onkruiden en vooral niet van rechte
rijtjes. Ik las boeken over permacultuur en
wilde niet de strijd aangaan met alles wat
groeit en bloeit, maar ermee samenwerken en
me ermee verbinden. Ik was blij met de paardenbloemen in mijn tuin, ik at immers het blad
als molsla, zette koffie van de geroosterde
wortel en maakte jam van haar bloemen. Als
ik hen dat uit probeerde te leggen schudde ze
meewarig hun hoofd, moedeloos van zoveel eigenwijsheid van mijn kant, hangend op de
schoffel. Ik had er duidelijk niets van begrepen
en verspreidde alleen maar onkruid in hun perfect aangeharkte perceeltjes.
De liefde bekoelde en ik werd in het vervolg
meer geduld dan gewild. Soms “hielp” iemand
me ongevraagd op de goede weg, als ik een
paar dagen niet kwam, door een stuk om te
spitten, winterrogge te zaaien of “onkruid” te
wieden. Ik werd zelfs voorgesteld aan vrijgezelle neven, want ja, “zo’n vrouwke alleen is
ook maar niks”.
Zeer waarschijnlijk ging het niet om mijn liefdesgeluk, maar was het eerder een poging mij
weer achter het aanrecht te krijgen, zodat
neef lief de moestuin zou onderhouden. Volgens de traditie, zoals zijn ooms dat al generaties deden……
Het moestuin-COMPLEX deed inmiddels zijn
naam eer aan.
Wordt vervolgd…

Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)

Jochem Hagoort is gastheer van de
wandelende studiegroep
in Zuid-Holland…

Eerst even voorstellen:

Mijn naam is Jochem Hagoort en ik geniet al 26
jaar van het avontuur dat het leven heet. Al
van jongs af aan ben ik bezig met de natuur. In
het begin was ik veelal bezig met het bekijken
van vogels en insecten met de verrekijker en
vergrootglas. Toen ik jong was wist ik veel over
de natuur en wilde ik graag een boswachter
worden.
De natuur beschermen was mijn doel en dan
vooral de dieren van de wereld.
In de stad Velp ben ik een opleiding gaan doen
dat goed aansluit op het worden van een
boswachter. Tegenwoordig is mijn doel
veranderd van het beschermen van de natuur
naar het betrekken van de mensen bij de
natuur.
Dat is zo gekomen door het onderwijs dat ik op
de Hogeschool volg. De mensen zijn namelijk
erg vervreemd van de natuur door het gebruik
van onder andere social media en andere zaken
die zorgen dat de mensen binnen blijven.
Graag zou ik willen dat de mensen meer naar
buiten gaan en genieten van wat de natuur te
bieden heeft.
Wat de natuur allemaal te bieden heeft leer ik
ook met de opleiding.
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Ik moet namelijk 400 planten en bomen kennen
bij wetenschappelijke naam en groeiplaats.
Door middel van rondleidingen over het
kennislandgoed komen we langs allerlei planten en bomen.
Die groeien als het ware allemaal in de
schooltuin. Tijdens de rondleidingen vertelt de
docent ook weetjes van hoe planten gebruikt
kunnen worden in o.a. de keuken. Toen is mijn
interesse gewekt en ben ik begonnen met
wildplukken.
Nu heb ik voor project 7-blad wildplukrondleidingen verzorgd in onder andere De
Steeg, Rotterdam, Vlaardingen, Op de Veluwe
en Schiedam.

Jochemhaagwinde@gmail.com
Graag tot ziens! Jochem Hagoort

Melganzenvoetsoep
Eerder heb ik al eens geschreven over
de melganzenvoet; toen gaf ik ook een
recept mee.
Nu heb ik dit recept verfijnd en kan ik
melden dat ik echt een lekkere soep
heb gegeten.
Jochem Hagoort
Allereerst wat informatie over de melganzenvoet:
De wetenschappelijke naam is Chenopodium
album. De bladeren hebben de vorm van een
ganzenvoet, vandaar ook de naam chenopodium. De veel genoemde Mel of melde, heeft
mogelijk te maken met meel, de bladeren zien
er wat wittig, als met meel bestoven uit.
En de onderkant van de bladeren voelen wat
korrelig aan.

Naast deze wildplukrondleidingen wil ik graag
met een vaste groep dieper ingaan op de
verschillende culinaire en medicinale toepassingen van wilde planten en bomen.
Elke keer wandelen we samen door een ander
bos of gebied om te zien wat er te vinden is
aan eetbare wilde planten, vruchten en zaden.
De eerste wandelende studiegroep zal plaatsvinden op zondag 23 juli
in het Lage Bergse-bosch
in Bergschenhoek.
Anneke Bleeker zal ook
aanwezig zijn.
We zullen eerst gezamenlijk een bespreking
houden in het restaurant, waarna we onze
wandeling gaan beginnen.
Het verzamelpunt is het restaurant op dit
adres:
Familierestaurant Bergsche Plas
Rottebandreef 50
2661 GR Bergschenhoek
Verzamelen vanaf half 11
Om 11 uur begint de wandeling.
De prijs: € 10,00
Aanmelden kan via:

Melganzenvoet werd vroeger (tot in de late
middeleeuwen, tot de introductie van spinazie) als groente bereid en gegeten.
In het Engels wordt de plant ook wel ‘wild
spinach’ genoemd.
Meel van de zaden werd in tijd van nood in het
brood meegebakken.
De bladeren zijn vooral in de tweede wereldoorlog gegeten, toen er geen voedsel voor handen was.
De plant is een echte pionier, de groeiplaatsen
zijn altijd kaal. Je vindt de plant daarom ook
vaak op kale zandplekjes. Dat kan naast het
spoor zijn of een perkje dat net is omgespit.

Wat zit erin?
Het bevat meer ijzer en eiwit dan welke koolsoort dan ook.
Ook meer vitamine A,B en C, en calcium dan
rauwe kool.
De gehele plant kan rauw gegeten worden,
maar is waarschijnlijk het lekkerst gekookt of
in de soep.
Hij smaakt lekker pittig, als jonge boerenkool,
spinazie of broccoli.

Genezende werking
• Wormen er mee af te drijven; verdrijft gifstoffen uit het lichaam.
• Reguleren van de darmstelsel
• Helpt bij zenuwpijn
• Pijnlijke menstruatie
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• Positieve werking op de borstvoeding.
• Tegen hysterie en andere zenuwachtige eigenschappen
• Heeft positief effect op de urineweg.
• Tegen reumatische pijnen, jicht en nieren.

Ingrediënten:
voor de melganzenvoet-soep voor 2 personen:
• 1 vergiet melganzenvoet bladeren en -zaden (geen stelen; deze zijn te vezelig)
• 4 middelgrote aardappels
• 2 uien
• 2 tenen knoflook
• 1 bouillonblokje
• zout en peper naar smaak
• 750 cl water
• Een staafmixer is ook wenselijk.

De bereiding:
Snipper en fruit de ui, samen met één gesnipperde teen knoflook
Maak ondertussen de bouillon warm
Snijd de aardappels in kleine blokjes
Voeg de gehakte wilde groenten, de aardappelblokjes en de blaadjes melganzenvoet toe
aan de bouillon.
Laat de soep ongeveer 20 minuten koken tot
de aardappels gaar zijn (testen door een blokje
op een snijplank te prakken).
Mix daarna met een staafmixer alles tot een
gladde massa.
Als je nog blaadjes melganzenvoet over hebt
kun die als garnering gebruiken (zie foto)

Water met een smaakje
Regelmatig proberen wij nieuwe combinaties uit van ‘Water met een
smaakje’.
Dit is heerlijk verfrissend water dat je
drinkt tijdens een warme dag.
We hebben een aantal voorbeelden opgenomen in onze uitgave
‘Wild koken is voor iedereen’.
Ook verschijnen er in
deze tijd van het jaar
regelmatig voorbeelden in de gratis recepten die wij ieder weekend verzenden.
Nu dus een ‘Water met
een smaakje’ in deze
Nieuwsbrief:

Ingrediënten:
aardbeiblad
citroenkruid
wilde marjolein (oregano)
rozemarijn
(appel)munt
goudsbloem

Werkwijze:
Doe alle ingrediënten
in een glazen karaf,
waterkan of kraantjeskan.
Doe hier dan koud
kraanwater bij en laat
alles een half uurtje
‘trekken’.
Serveer dan, eventueel
met een ijsklontje.
Begin een nieuwe dag
met verse ingrediënten.

Tip:

Eet smakelijk!
Onthoud dat eten uit de natuur dichterbij is
dan je denkt!

Gebruik ook eens bruisend, koud mineraalwater/bronwater.
Gooi de ingrediënten aan het eind van de dag
weg. De smaak is er dan uit verdwenen.
Anneke
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De tweede ‘Wandelende
studiegroep’ in NoordHolland is een feit!
We genoten van zeekraal, spiesmelde,
schorrenkruid en nog veel meer…
En… Pluk we zijn trots op je!

De tweede ‘wandelende studiegroep’ in N-H is
op woensdag 12 juli van start gegaan.
Marja Frederiks is de initiatiefneemster om
een groep onder de vlag van Project7-blad te
draaien.
Marja gaat vanaf nu een aantal keren per jaar
een woensdag wandelen met diegenen die belangstelling hebben in informatie rond ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Samen met elkaar op onderzoek en kennis delen. Elkaar inspireren en gelijkgestemden ontmoeten. Iedereen is welkom, ook zij die zeggen niets van dit onderwerp af te weten.
Juist dan ben je extra welkom bij wijze van
spreken maar iedereen die er wel iets, of misschien wel veel van weet is net zo welkom
want samen deel je kennis.
Deze dagen beginnen om 11.00 uur, verzamelen vanaf een half uur eerder, bij voorkeur bij
een horecagelegenheid waar een ieder zelf
even wat kan bestellen en wie een langere autorit achter de rug heeft even kan acclimatiseren en niet meteen aan de wandel – lees slenteren en veel stilstaan – moet.
Deze eerste woensdag met de nieuwe groep
was een succes en ging gelukkig door.
7 juni stond als eerste keer in de planning maar
toen klapte het van de lucht en stormde het
niet te zuinig en dan is er geen lol aan om, stilstaand bij een plant, iets te vertellen. Bovendien: we begonnen bij Vatrop, bij Stroe, dicht-

bij Den Oever en daar is geen enkele beschutting bij het Wad aan de andere kant van de
dijk.
Nu veranderde het weer vlak voor 12 juli drastisch en dikke buien en harde wind brachten
ons, Marja en mij, van de wijs!
Wat is wijsheid?
Maar buienradar liet zien dat het na 11.00 uur
droog zou worden in het gebied waar we aan
de wandel zouden gaan.
Daar dan maar op vertrouwen?
Uiteindelijk bespraken we dit alles telefonisch
rond het middernachtelijk uur voor de ochtend
dat we elkaar zouden ontmoeten.
We waagden het erop want afzeggen past niet
bij ons, maar er zijn nu eenmaal uitzonderingen en we waren 7 juni toch echt heel blij dat
we hadden ingegrepen.
Zo gebeurde het dat ik op 12 juli toch de Afsluitdijk over reed, het regende, maar ja buienradar had ‘beloofd’ dat…

We verzamelden bij ’t Theeater te Den Oever.
Werkelijk een aanrader, een leuke locatie om
samen te komen en je verwacht aan de buitenkant niet dat er zo’n gezellig winkeltje schuilgaat achter een ogenschijnlijk gewoon woonhuis.
Een gelegenheid om thee of koffie te drinken
met iets lekkers erbij naar eigen wens en een
winkeltje dat bomvol staat en hangt met allerlei hebbedingen, cadeautjes en thee voor de
liefhebbers.
Tja… dan zwicht je snel.
De prijs van de koffie of thee met een plak
cake of een brownie is € 2,75.
Dus hoe leuk kun je ergens verzamelen als het
dan ook nog super sfeervol is?
Meteen geboekt voor de ‘Wandelende studiegroep’ uit Friesland op de woensdagen, wij
gaan dan ook naar Vatrop op 23 augustus.
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We genoten van de accommodatie, van het
lekkers en van elkaars verhalen want we maakten kennis met elkaar.
Pluk was heel braaf, Pluk het lieve, niet al te
grote hondje van Marja was mee als de ‘grote
mensenredder’.
Bij deze groep is het geoorloofd om honden
mee te nemen en deze dag was Pluk de enige
viervoeter maar we weten dat er de volgende
keer vast nog eentje aanwezig zal zijn.
Wie geen hond heeft is net zo welkom alleen
met dien verstande dat zij binnen deze groep
wel deze beestjes moeten accepteren.
Al snel bleek dat de interesse van de deelnemers groot was, waar wij natuurlijk blij van
werden.
We stapten na het genoten lekkers in onze
auto’s en reden een klein stukje naar het beginpunt van onze wandelroute.

We moesten een klein beetje extra moeite ondernemen om bij de zeekraal, spiesmelde, het
schorrenkruid, het lamsoor (zeeaster) en de
rest te komen wat zo bijzonder mooi is.
Ook dat lukte en later liepen we al genietend,
stilstaand en vertellend via de bebouwde kom
weer naar het beginpunt.

We liepen tegen de harde wind in, liepen te
zwalken door de wind, zochten een beetje beschutting bij een rozenbottelstruik maar niets
kon ons ervan weerhouden enthousiast verder
te gaan.

We stonden dichtbij de golven toen we genoten van de zeepostelein, de zeeweegbree en
nog enkele soorten dus hup, verder, want behalve de postelein zien we de andere soorten
elders ook weer.

We hadden een behoorlijk rondje gemaakt en
wie wilde kon daarna nog weer mee naar het
zeekraal en de rest om te oogsten voor thuis.
Dank aan alle aanwezigen, dank aan Marja
enne… Pluk we zijn trots op je!
Pluk at overigens ook zeekraal, hoezo een
deelneemster met interesse?
Dat zijn de echte ‘wildplukkers’ ook al moest
zij het wel aangereikt krijgen, maar toch… diverse hapjes verdwenen in het snoetje.
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Wie het rondje Stroe heeft gemist kan in de
herkansing op zondagmiddag 6 augustus.
Dan zal ik daar wandelen in plaats van dat we
bij elkaar komen in de kantine met studiegroep
Alkmaar op elke eerste zondagmiddag van de
maand.
Dat doen we weer per begin september, maar
op 6 augustus is iedereen met belangstelling
welkom te Stroe, om 14.00 uur, verzamelen
vanaf een half uur eerder. Gegevens omtrent
de verzamellocatie krijgt iedereen die zich opgeeft. Kosten: 10 euro.

Goed voor je schilklier Pluk, kan geen kwaad.
Er zit ook wat jodium in zeekraal en dat is weer
goed voor onze schildklier dus ook voor kleine
hondjes zoals Pluk.
We eindigden de middag met zon, een blauwe
lucht en nog steeds harde wind maar toen we
via de bebouwde kom liepen was het zowaar
rustig en hier en daar zelfs wat warm.
De volgende keer op 16 augustus verwacht
Marja alle deelnemers in Bergen.
Dit is unaniem besloten door de groep.
Marja gaat een horecagelegenheid benaderen,
verzamelen vanaf 10.30 uur en starten uiterlijk
11.00 uur samen met koffie of thee.
Er zal zeker weer een kennismakingsrondje
zijn want een aantal personen konden de 12e
juli niet maar hebben wel belangstelling.
Opgeven voor deze groep op de woensdagen bij
Marja: marja@project7-blad.nl
Deze dagen kosten standaard 10 euro. Iedereen betaalt zelf de consumptie aan het begin
van de dag en neemt zelf een lunchpakket
mee.

Ook handig voor hen die van plan zijn met
Marja in Bergen te gaan wandelen op 16 augustus want ik vertel weer de informatie die een
ieder moet weten als je gaat ‘wild’ plukken en
dan heb je deze plantengroei ook gezien.
Voel je welkom: anneke@project7-blad.nl
Deze studiegroep is één van de twintig groepen
die nu draaien waaronder acht 'Wandelende'
groepen.
Anneke Bleeker
12 juli 2017
Foto's: Anneke Bleeker.

Broodje supervers gezond

Voorbeeld: De wilde peen
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Project7-blad Delft
Op een zonnige, zomerse middag
kwam de studiegroep voor Zuid Holland bij elkaar in Delft. Het thema voor
5 juli 2017 was Communiceren met
planten.
Ik was de gastvrouw op Volkstuinencomplex Vijvertuinen en ben locatiehouder Delft.
Aanwezig waren Wietske, Anna,
Marijke, Simone, Monique,
Roos, Esther en Johan. We begonnen met koffie, kruidenthee
en zelfgebakken Moerasspireacake. (Het recept van de cake is
te vinden op internet. Ik heb 75 gram suiker en
25 gram boter vervangen door een rijpe banaan
en dat was erg lekker.)
Een aantal mensen deed een rondje over mijn
moestuin die er dit jaar erg goed bij staat. Mijn
tuin is ca. 225 m2 groot. Voor het tuinhuisje
staat een bloemenborder met geneeskrachtige
bloemen en bijenplanten. Verder hebben we
een kasje, platglas, kruidenborder, fruitbomen, bessenstruiken en de moestuin (met veel
slakken en woelratten).

Het bijzondere is dat het vaak klopt en daarom
passen kruidenkenners en therapeuten het nog
steeds toe.
Aan het einde van de middag hebben we drie
verschillende bloemensiropen geproefd en wel
de vlierbloesem-, lindebloesem- en de blauwe
viooltjessiroop. Onder het genot van een
drankje zijn er plantenkaarten van Marjanne
Huising en/of Keltische bomenkaarten getrokken. Als afsluiting werd een nieuwe datum geprikt en wel 13 sept. voor de volgende keer
waarbij we of tinctuur of zalf gaan maken. Op
25 okt. gaan we zuurkool maken. Het was een
gezellige, inspirerende en fijne middag!

Marion Vreugdenhil
Met dank aan Anna Krijger voor het maken van
de foto’s en aan Monique voor de mooi tekening!
De moestuinfoto is van mijn man Steven.

Daarna gingen we het Kerkpolderpark in en begonnen met een staande meditatie.
We hebben verschillende bomen gevoeld en ervaren. Dat je toestemming aan een boom of
plant moet vragen om met hem of haar te kunnen werken, hebben een aantal van ons ervaren. Ook de ziekte in de Kastanjebomen werd
door sommige deelnemers gevoeld of werd ze
verteld. Heel bijzonder!
Bij de vijver van het complex, een waar rustpunt op het park, gaf ik uitleg over hoe je met
planten en bomen kunt communiceren. Iedereen mocht een plant, struik of boom uitzoeken
om mee te werken.
Er is gekozen voor o.a. de bosbes, het komkommerkruid, de beuk, de malva en een vetplantje. Terug in mijn tuinhuisje zocht iedereen van zijn of haar plant de geneeskrachtige
en/of energetische kwaliteiten op.
Helaas was van een aantal planten de naam
moeilijk te achterhalen en moesten ze het met
algemene richtlijnen van de signatuurleer
doen.
De signatuurleer werd vroeger gebruikt om te
bepalen waar een plant of kruid goed voor was.
Zo werd er gekeken naar de vorm, kleur, steel,
wortel en het blad.
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Leven op reis (6)

schuurtje vol met bossen kamille, rode klaver,
brandnetel, munt en Sint-Janskruid.

Door Cynthia van Asten
Dit keer geen reisverhaal, want deze periode
zijn we voor vijf weken in Nederland. In de
winter hebben we een stacaravan aangeschaft
op een kleine camping in de Achterhoek. Dat
geeft veel meer rust dan het verblijven in een
vakantiepark, want het werk hoeft niet meer
in de vastgestelde twee weken af.
Ook is het fijn dat we nu een plek hebben waar
we onze eigen spulletjes kunnen laten staan.
We hebben echt een ‘thuis’ om naar terug te
gaan.

Als die gedroogd zijn, is dat onze theevoorraad
voor het komende jaar. We kunnen ze drinken
voor de smaak, maar ook inzetten ter weerstandsverhoging, ontgifting, vitaliteit, bij
neerslachtigheid, darmproblemen of menstruatieproblemen.
Rode klaver is volgens mijn dochter Christel,
die een kruidenproject heeft gedaan, ook kanker remmend, evenals thee van de wortels van
de paardenbloem. Voor het geval dat ze iemand hiermee kan helpen, heeft ze die wortels
ook maar vast gedroogd. ☺
En wat is Nederland mooi in deze periode! Alles is fris, groen en levendig. Ik vind het zó leuk
om elk seizoen een keer in Nederland te zijn.
Ieder seizoen is enorm verschillend van de vorige en als je de overgangen mist, zoals wij,
dan kom je steeds in een andere wereld aan.
De vorige keer waren we hier in april en hebben toen een klein groentetuintje bij de caravan opgezet. Nadat we vertrokken waren,
kwam er nog een vorstperiode langs, dus we
verwachtten niet dat er iets uitgekomen zou
zijn. Maar tot onze verbazing en blijdschap
stond er bij aankomst een heel vitaal tuintje
op ons te wachten. Na het scheiden van onkruid en gewenst kruid, konden we genieten
van verse spinazie en aardbeien. De peultjes
en broccoli doen een wedstrijd wie het eerst
klaar is en verder staat er een keur aan kruiden
te geuren: roomse kervel, dille, munt, lavendel en rozemarijn. De wortels, tomaat en tijm
moeten nog even flink doorgroeien, die zijn
hopelijk de volgende keer dat we hier zijn
klaar.
Na diverse fietstochten in de omgeving hangt
het zelf ontworpen en van resthout gebouwde

Als broodbeleg heeft het Montferlandse bos
ons vier potten met bosbessenjam opgeleverd.
Ik heb de bosbessen gemengd met een biologisch appeltje en nectarine. Dit om het geheel
iets zoeter te maken (en dus geen suiker toe te
hoeven voegen).
Op het vuur zetten met een klein beetje water
tegen het verbranden en zodra het een beetje
borrelt van het vuur afhalen.
Voeg een beetje meel erbij om het te laten
binden. Voor gladde jam kun je de mixer gebruiken.
Ik gebruik zelf de mixer maar heel kort, want
ik vind de stukjes er in erg lekker.
Om het lang houdbaar te maken, kun je een
leeg jampotje een half uur in kokend water
leggen. De nog hete jam in de hete pot gieten,
deksel erop en ondersteboven laten afkoelen.
Dan zit de jam goed vacuüm in de pot. Je kunt
het dan een aantal maanden bewaren.
Het leuke van op een camping leven is dat medebewoners zien waar we allemaal mee thuis
komen en daar soms door geïnspireerd raken.
Zo kwam een dame bij ons aan met twee bakken vol aalbessen.
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“Ik geloof dat dit eetbaar is. Ik begin er zelf
niet aan, maar jij mag het hebben als je het
leuk vind…”
Ook is deze periode heel geschikt om oliën te
laten trekken. Ik heb potten biologische massageolie op basis van amandel en jojoba gekocht. Ik vul doorzichtige glazen potten met
kruiden en giet de olie erbij. Nu moet het een
paar weken blijven trekken. De zon doet verder al het werk, ik hoef het alleen maar af en
toe om te schudden.
Over een paar weken zeef ik de olie uit en giet
het weer terug in de originele flessen. Die zijn
bruin van kleur, waardoor de olie langer bewaard kan worden. En zo vult de voorraadkast
zich weer met lavendelolie, rozemarijnolie,
muntolie, tijmolie en sint janskruidolie.
Oliën om tot rust te komen of juist alert te

zijn, om warm te worden of ter weerstandsverhoging en ter behandeling van spierpijn, ruwe
huid, zonnebrand, insectenbeten, wonden en
neerslachtigheid.
Als alternatieve zonnebrandolie hebben we biologische kokosolie vermengd met verse aloë
vera. Eerst even laten smelten (dat was in een
caravan met de intense warmte van juni geen
probleem), dan de aloë vera erdoorheen gemixt.
Een vriendin had me verteld dat kokosolie een
milde zonnecrème is. Aloë vera is dat ook, dus
ik wil die combinatie eens uit proberen. Ik ben
benieuwd hoe dat gaat werken, daarover een
volgende keer.
Onze plannen om deze zomer naar Scandinavië
te gaan, zijn een klein beetje opgeschoven.
We zijn erachter gekomen dat onze nieuwe
(nou ja, 14 jaar oude) camper eigenlijk van

zichzelf al een beetje te zwaar is. Zonder bagage weegt hij al 3500 kg en dat is het maximum wat je met een B-rijbewijs mag rijden.
Eigenlijk mogen we dus helemaal de weg niet
op. Om dit probleem op te lossen, hebben we
besloten dat mijn man Ivar een C1 rijbewijs
gaat halen en dat we tegelijk proberen het
maximale gewicht op het kentekenbewijs te
verhogen.
Ivar is nu druk aan het studeren voor zijn 2 theorie examens. Als hij die volgende week haalt,
mag hij drie dagen later afrijden.
Als dat allemaal goed gaat, kunnen we dus inderdaad op reis.
Alleen de Franse kant van het verhaal gaat
weer op de Franse manier. De verkoper van de
camper heeft een verklaring gevraagd aan
Chausson, de opbouwer van de camper voor de
maximale draaglast.
Chausson heeft vandaag aangegeven zo’n verklaring niet te gaan uitgeven. Nu proberen we
zo’n verklaring van de fabrikant van het onderstel te krijgen.
Die hebben we nu echt snel nodig. Wachten op
aanpassing van het Franse kentekenbewijs is
waarschijnlijk zinloos, dus zoekt Ivar nu een
mogelijkheid de camper te laten keuren bij de
RDW.
Misschien kunnen we hem dan importeren en
op Nederlands kenteken laten zetten, maar
voor alles is zo’n verklaring over de maximale
draaglast nodig. Gelukkig gaat in Nederland de
administratieve afhandeling van dingen vaak
heel snel.
Tuurlijk heb ik vroeger ook vaak gemopperd
over de bureaucratie hier, maar als je eenmaal kennis hebt gemaakt met de bureaucratie
in andere landen, ben je heel blij als je dingen
in Nederland kunt regelen.
Ach ja, een reizend leven heeft zo zijn uitdagingen…
Het verlengen van mijn rijbewijs in Portugal
heeft ten slotte ook een jaar geduurd. De dag
voor onze verhuizing naar Frankrijk had ik hem
in mijn bezit. Dat heeft ook de nodige zweetdruppeltjes gekost….
In de volgende nieuwsbrief hoor je hoe dit is
afgelopen.
Ik wens iedereen een fijne zomer toe, vol overvloed van wat de natuur ons biedt.

Cynthia van Asten
cynthia@essentialtogether.nl
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Topdag mogen beleven :)
Project7-blad heeft er een leuke groep
bij!

dagen, oftewel: even samen delen wat je samen kunt ondernemen qua kennis delen omtrent 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen.
Zesmaal per jaar een zondag in dit geval; andere groepen wandelen weer op andere dagen,
dat bepaalt de initiatiefnemer of -neemster,
samen kennis delen, het gezellig hebben en samen mooie gebieden bekijken in de eigen provincie.
De volgende keer op zondag 13 augustus gaan
de deelnemers van deze groep wandelen in een
heidegebied.
Deze gegevens worden opgenomen in het overzicht wat wij zenden naar iedereen die de mail
wil ontvangen omtrent de studiegroepen.
Voldaan reed ik naar huis, het was een rit vandaag ;-) maar het was het waard!
Weer ervaren dat er personen zijn die graag
meer willen weten over 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen, oftewel kennis wat
al eeuwen en eeuwen oud is.
Zijn wij hip?
Welnee, zo oubollig als het maar kan zijn! :)
Want wat wij vertellen wisten ze in het verre
verleden al!

De 'Wandelende studiegroep' in Brabant is op
zondag 16 juli gestart.
De eerste keer ben ik aanwezig bij alle nieuwe
studiegroepen en deze zondag stond de nieuwe
groep in Brabant op de agenda waar Hetty
Kerkhof het initiatief nam, contact met ons opnam en gastvrouw werd voor deze groep.
Deze eerste zondag wandelden we in het
Reeshofbos. We verzamelden bij 'The King of
Italy'; een kop koffie smaakte heerlijk na de
autorit uit Friesland.

Daarna liepen we naar een plek waar we even
met elkaar de dag konden starten, voorstelrondje, vertellen wat de bedoeling is van deze

Mijn meegebrachte broodje vulde ik aan met...
'wilde' groenten en eetbare bloemen :)
Teruggekomen bij ons startpunt nogmaals even
een consumptie genomen met elkaar en de
middag gezellig afgerond.
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Hetty, heel veel plezier met deze gezellige
groep, er kunnen nog een paar deelnemers bij,
deze groep staat aan het begin, maar wat mij
betreft nu al geslaagd!

Een berichtje van Eva…

Anneke

Zaterdag 17 juni heb ik een (losse)
wandeling gehouden.
Er zijn hele leuke en geïnteresseerde
mensen op af gekomen.
Zelfs een stel helemaal vanuit België!
Ik voelde me zeer vereerd....
Zoals gebruikelijk geworden is hebben we op
mijn moestuin verzameld.
Ik had bordjes gemaakt en de vlag uitgehangen
dus ik was eenvoudig te vinden.
We zijn begonnen met een rondje tuin.
Op dit moment ziet mijn tuin enigszins 'wild'
uit. Tussen de aardbeien zijn klaprozen, papavers en korenbloemen opgekomen.
Ze staan nu prachtig te bloeien.
Ik heb ze niet gezaaid, ze zijn vanuit een andere tuin komen aanwaaien.
Ze zijn eetbaar en nuttig dus ik laat ze er mooi
staan!
En zo gaat het eigenlijk in mijn hele tuin.
Tussen de aardappelen staat bijvoorbeeld de
melde en zijn neefje de boomspinazie met zijn
schitterende roze blaadjes.
Tussen de andijvie groeit het kaasjeskruid en
bij de peultjes is dankzij mijn buurvrouw massaal kamille opgekomen.
Volgend jaar ben ik dus verzekerd van een gezonde, verse toevoer van kamille... lekker!
Kortom, ik heb na tien jaar op deze tuin een
heel scala aan wilde eetbare planten gekregen
en laat ik ze nu graag aan mijn gasten zien!
Het is geen enorme wandeling maar er staan
veel planten die we veilig konden proeven toen
even pauze werd gehouden om de informatie
te laten bezinken en een heerlijk kopje verse
kruidenthee te drinken.
Daarna een wandeling gemaakt rondom de
volkstuinen en langs de Ee.
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Er wordt op de volkstuinen geen gif gebruikt en
vanzelfsprekend er omheen ook niet...
En dat zie je direct aan de enorme aantallen
wilde planten. Elke stap kan ik weer iets
nieuws laten zien!
Op de tuin en onderweg hebben de wandelaars
veel gezien, gevoeld, geroken en geproefd.
Ik denk dat ik wel 40 eetbare wilde planten
heb aangewezen!
Veel te veel natuurlijk... maar toen ik vroeg of
de hoofden al tolden van de informatie vonden
ze allemaal dat ik vooral zo moest doorgaan!
En aldus geschiedde...
Na de wandeling nog even nagepraat op de
moestuin.
Wat was het weer een leuke middag!
En aan de gezichten van mijn gasten te zien,
denk ik dat ik deze mensen heb kunnen vermaken en inspireren tot het gebruiken van de
wilde natuur.
En daar doen we het voor...
Eva Rinzema

Zomer in de theepot...
Geoogst uit eigen tuin:
kaasjeskruid, wilde marjolein (oregano), munt, een blad van framboos en
aardbei.

afkoelen omdat anders de ingrediënten ‘dood
slaan’.
Na het opgieten de thee even laten trekken.
De gebruikte munt was
een 'iel' takje met beginnende
bloemen,
geen grote hoeveelheid munt, dat zou de
rest ook ondergesneeuwd hebben qua
smaak.
Een beschuitje met
jam zonder suiker toegevoegd erbij, gekocht
vorige week zondag in
De Mortel bij www.akkiestuin.nl.
We stonden op 25 juni
heel gezellig bij Kennis- en Opleidingscentrum De Sprenk in De
Mortel om Project7blad te promoten en één van onze 'buren' verkocht honing en jam. Drie soorten jam meegenomen, zonder suiker bereid, helemaal goed :)
Zo genoten we in Friesland van thee uit eigen
tuin met jam erbij uit Brabant.
Anneke

Wanneer het water kookt moet je het daarna
altijd even laten betijen zoals we dat noemen,
even laten bekomen tot ongeveer 85/90 graden.
Dit geldt ook voor gekochte kruidenmengsels,
droge of verse thee. Laat altijd het water even
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Beleef de zomer en
herfst op de Blije Markt
Aan het begin van de zomer,- en herfstvakantie is er volop drukte in de Achterhoek rondom dorpen en steden als
Doetinchem en Doesburg.
Het dorp Braamt staat op zondag 23 juli en
zondag 15 oktober extra op de kaart met de
gezellige doe- en beleef streekmarkt op het
prachtige landschap van Markant Outdoorcentrum.
Verscholen achter het water en de heuvels van
Stroombroek, verstopt achter het Land van Jan
Klaassen grenzend aan een groen vakantiepark ligt een prachtige oase van rust.
Alsof je een andere wereld binnenstapt.
Op deze zonnige plek zal voor de tweede keer
dit seizoen de Blije Markt plaatsvinden.
De Blije Markt is dé plek waar mensen elkaar
ontmoeten voor een ontspannen dagje uit met
of zonder kinderen - onder het genot van uw
bestelde drankje en ambachtelijke lekkernijen.
Genieten in op het prachtige terrein van Markant Outdoorcentrum in Braamt.
Er zijn vele mogelijkheden voor de bezoekers
om zich te vermaken.
Naast biologische- en streekproducten zijn er
lezingen, workshops en andere leuke activiteiten.

• met als thema: ”Fruit jezelf gezond en slank.”
• zelf proeven en doen
(workshops) – Workshops
Djembé,
Ervaar
The
Work van Byron Katie en
Buitenkoken
met
de
Streekfabriek
• live muziek – Bloody Rosa
uit Zutphen

Wat kun je naast de vele standhouders op
zondag 15 oktober nog meer verwachten:
• natuurwandelingen van Anneke Bleeker
met uitleg over eetbare wilde planten
• optredens van Inflatable Fridays & Johnito
• vertoning van de documentaire Bodemboeren - Bodemboeren laat zien dat het ook anders kan.
• 5 eigenwijze, Nederlandse boeren nemen je
letterlijk mee hun bodem in. Bodemboeren
zet je met beide benen op de grond! (er
wordt een kleine bijdrage gevraagd)

Wat kun je op zondag 23 juli verwachten:
• kramen met pure gezonde voeding
• biologische,- streek,- en duurzame producten
• horeca en mobiele terrasjes vanuit vrolijke
rijdende keukentjes
• achtergrondverhalen/lezingen
(eetbaar
landschap) - lezing van auteur Julia Kang
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Theemengsel à la Rijs...
Bloemen, zon, theeboeket, kennis delen, gezelligheid...
Wederom een mooie middag beleefd
met een studiegroep.
Rijs (Fr.), donderdagmiddag 13 juli.
We verzamelden bij Hotel Jans en na de koffie
of thee liepen we met manden in de hand, gevuld met theedoeken, mesje, snoeischaar,
buisband en raffia naar
de kruidenwei.
Hier en daar stopten we en bekeken de zilverschoon, de weegbree, de stalkaars, het kaasjeskruid en nog
veel meer soorten.
Dat kun je wel in
een
theeboeket
doen, dat niet,
dat is te scherp
van smaak en die
bloem daar is geweldig qua kleur;
brandnetels zijn
natuurlijk
een
must en zo deelden we veel, al genietend van de
zon.
Het was absoluut
niet te warm, het
waaide niet, eigenlijk was het
weer perfect te
noemen.
Tineke zei: 'We
hebben het verdiend!'.
Daar houden we het
graag op.
We plukten heel behoedzaam hier en daar wat,
uiteraard laat je geen sporen achter en je
plukt ook niet een deel kaal.
Snoeien doet groeien, mits je dat netjes en
met beleid doet.
Wie iets oogst en een echte 'wildplukster' is
(heren zijn overigens ook welkom, maar in de
groep in Rijs (nog) niet aanwezig) plukt met
respect voor de natuur.

De mandjes werden gezellig gevuld met o.a.
een paar loten bramenbladeren, brandnetels,
kaasjeskruid, duizendblad, wilde marjolein en
maar net wat een ieder wilde verwerken.
Wel keken we naar de hoeveelheid die aanwezig was.
Van de stalkaars bleven we af, deze stond als
een ware Koning, ook wel 'Koningskaars' genoemd te pronken en na ons willen nog meer
mensen genieten.
Mijn oude liefde
kwam weer naar boven, ik zal heel wat
boeketten in de
hand geschikt hebben in het verleden
en zo kon ik 'stiekem' een heel klein
minilesje geven bij
het maken van een
theeboeket, want
dit verleer je nooit.
Maar... ik ben trots!
:)
Trots op de dames
die vol passie van A
tot Z, van kijken,
plukken tot mengen,
een mooi boeket
maakten en thuis
daar nu van kunnen
genieten.
Als het boeket over
een week of twee/
drie droog is dan
kunnen zij het bindpunt eraf knippen en
de rest in een grote
kom fijner maken en
mengen als een
theemengsel.
Willen zij dit nog
even bewaren dan
grof opbergen in een glazen pot want als je alles fijn maakt en langer laat staan dan verliest
alles sneller zijn kracht, geur en dus frisheid.
Theemengsel à la Rijs...
Bij het onderdeel 'plant van de middag' las ik
een stuk tekst voor geschreven door Klazien uit
Zalk over de beukenboom.
Het bos bij de kruidenwei staat vol met beukenbomen waaronder ook zeer oude exemplaren van rond de 300 jaar, een respectabele
leeftijd. Het is een boomsoort die ook in 'het
zonnetje' mag staan qua aandacht. Bovendien
vergeten we op deze wijze Klazien ook niet.
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Wat mij betreft een
gezellige geslaagde
middag; ik heb mijn
vitamientjes volop
kunnen
opsnuiven
door alleen al te vertoeven bij dit gezelschap!
Volgende keer komen we op 21 september weer bij elkaar.
Voor die tijd gaat iedereen informatie
vergaren omtrent de
pompoen
en
de
pruim.
Zo delen we dit en
kijken we waar bij
iedereen de aandacht op ligt, want
waar je interesse
naar uit gaat daar
zoek je over het algemeen het meeste
over op.
Na het behandelen
van deze twee gewassen gaan we de
bloemen, bladeren,
zaden en vruchten
anders bekijken dan
alleen maar vanuit
eetbaar perspectief.
Iedereen krijgt dan
van mij een nat
steekschuim kransje
en we gaan een gezellige krans maken
voor op de tuintafel
of binnen in huis op
een mooie schaal.
Het idee is om in november zuurkool te maken
en in januari vragen we een spreker die al eerder naar Rijs is geweest en boeiend over kruiden en allemaal onderwerpen die daarbij passen kan vertellen.
Zodra ik deze spreker heb gemaild en weet of
hij kan maken we dat bekend.

Hè, hè ;-) De beloning was een supermiddag!
Dank aan allen die er waren, graag tot 21 september of ondertussen elders zoals mij al ter
ore is gekomen.
Stroe, 6 augustus, staat velen ook scherp .
Wandelen in de kop van N-H, daar waar we
zeekraal kunnen bekijken en andere zilte gewassen in combinatie met andere begroeiing.
Zondagmiddag 6 augustus starten we daar om
14.00 uur. Aanmelden verplicht en het verzamelpunt (inclusief kaartje) geven we per mail
door aan hen die komen.
En… ik mag nog meer genieten in juli…
Donderdag 20 juli gaan we een fantastische
middag beleven in Winsum (Gr.) als we naar
het Wad gaan, kokkerellen na afloop in Winsum
en samen eten… Mijn heksenketel gaat ook
mee en de soep zal daarin gekookt worden.
Soep als voorgerecht en pasta als hoofdgerecht
waarbij de zilte groenten een hoofdrol spelen
en dat alles voor 5 euro naast de 10 euro het
basisbedrag. Voor 15 euro een hele middag lol,
gelijkgestemden om je heen, kennis delen, natuurschoon bewonderen en samen de maaltijd
nuttigen.
Waar kun je dat nog tegenkomen? Bij ‘Project7-blad’!
Zondag 23 juli ga ik naar Z-H en zaterdag 29
juli naar Drenthe. Daar beginnen nieuwe groepen, deze 'Wandelende groepen' beginnen allemaal om 11.00 uur.
Alleen de eerste keer ben ik daarbij aanwezig,
ik heb er zin in!
Wie ergens interesse in heeft kan mij mailen:
anneke@project7-blad.nl
Anneke

Studiegroep Rijs, de vaste kern van deelnemers is een feit, er mogen er nog een paar bij
en ondertussen kunnen we zeggen dat deze
studiegroep ook meetelt in het geheel van alle
groepen binnen Project7-blad.
Aanhouders winnen en ook Rijs komt nu onder
een bredere aandacht.
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Samenstelling:
Anneke Bleeker / Frank Bleeker
Medewerking van:
Bijdragen van: Anneke Bleeker / Gien van den Heuvel / Quint Jacobica / Eva Rinzema / Kitty de Bruin / Yvonne
Spierts / Ingeborg Nienhuis / Jochem Hagoort / Marion Vreugdenhil / Cynthia van Asten / Blije Markt Braamt

Foto’s:
Anneke Bleeker / Eva Rinzema / Kitty de Bruin / Ingeborg Nienhuis / Jochem Hagoort / Marion Vreugdenhil,
Anna Krijger, Steven Vreugdenhil, Monique (tekening) / Cynthia van Asten / Blije Markt Braamt

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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