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Wandelen, zuurkool ma-
ken, natuurlijke verzor-
gingsproducten maken… 
En… nog veel meer! 

Dat is Project7-blad ten voeten uit. 
Er staan 22 studiegroepen op de site en 
daarvan zijn er 8 die uitsluitend wan-
delen, zij komen minimaal zesmaal per 
jaar bij elkaar en spreken steeds op een 
andere locatie in de provincie of buur-
provincie af waar zij elkaar weer ont-
moeten. 
 

 
 

‘Wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen 
vormen de rode draad door de dag en uiteraard 
is het ook belangrijk samen te genieten, een 
ander gebied te verkennen en te laten gebeu-
ren wat er ‘voor de voeten’ komt. 
 

 
 

De andere 14 groepen komen ook minimaal 
zesmaal per jaar bij elkaar maar dan op een 
vaste locatie waar zij een middag doorbrengen 
of daar vandaan een keer wat anders bezoeken 
maar zij behandelen verschillende onderwer-

pen plus dat zij wellicht ook weleens een mid-
dag wandelen langs de ‘wilde’ groenten en an-
dere gewassen. 
Maar er zijn dus twee type groepen en in de 
komende weken staan er nog dagen in de plan-
ning met deze groepen. 
De meeste van deze groepen wandelen van 
maart tot in oktober, sommigen een maand 
langer en wellicht eerder maar de concentratie 
ligt toch op het voorjaar, de zomer en het na-
jaar. 
 
Elke groep die start bezoek ik de eerste keer, 
dus wandel mee of blijf een middag op de lo-
catie bij de groepen die op die wijze draaien. 
Bij die groepen staat zuurkool maken vanaf nu 
op de agenda, dus elke groep die start vanaf 
nu tot ergens in maart gaat de eerste keer met 
mij zuurkool maken. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. 
 

 
 

We organiseren op woensdagmiddag 20 sep-
tember een gratis middag en zo ook op dinsdag 
3 oktober, over beide dagen, die overigens in 
Friesland op de agenda staan op twee verschil-
lende locaties kun je ook meer lezen, dus in-
formatie genoeg ditmaal om weer te delen met 
jullie. 
Uiteraard zijn we weer blij met de inbreng van 
onze vaste medewerkers want samen verzor-
gen we onderhand een heel magazine. 
 
Studiegroep Mussel was nog niet gestart maar 
omdat Isabelle door studie en werkzaamheden 
deze dagen in het gedrang zag komen heeft zij 
aangegeven dat een groep voor alsnog niet 
gaat lukken. 
De groep in Winsum is daarom nu weer de 
enige studiegroep in Groningen. 
Dus wie zin heeft om de informatie op te vra-
gen, voel je welkom en vrijblijvend zenden we 
de uitleg. 
Friesland heeft daarentegen nu 5 groepen, 
Kimswerd is erbij gekomen, de locatie waar je 
meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief om-
dat An van Winden deelneemster is van de 
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groep in Rijs en spontaan bedacht dat we met 
wie wilde naar hun druiven konden komen kij-
ken en al met al beleefden we ook alweer 
spontaan een bijzonder gezellige middag. 
Daaruit voort besloot An dat een studiegroep 
bij haar thuis welkom is. Bij deze groep zal ik 
ook aanwezig blijven en we hebben al een paar 
leuke onderwerpen in gedachten die we in 
Kimswerd op de agenda gaan plaatsen, zodra 
daar meer bekend over is komen we ermee 
naar buiten. De eerste keer gaan we zuurkool 
maken op dinsdagmiddag 17 oktober. 
Kimswerd gaat op dinsdagen draaien, Exmorra 
draait op woensdagen en Rijs op donderdagen. 
Een mooi voorbeeld van diverse locaties in één 
provincie die op deze wijze een grotere groep 
geïnteresseerden blij kan maken. 
Daarnaast is er een ‘Wandelende groep’ op 
woensdagen en eentje op zaterdagen. 
In Limburg zijn 4 groepen, in N-H ook 4, in Bra-
bant 3 en verder hier en daar 2 of 1. 
 
Mussel ging van de agenda en dezelfde dag 
kwam Kimswerd erop, zo blijven het tot heden 

22 groepen. Dus… wie volgt? 😉 

Kwestie van vrijblijvend de uitleg opvragen die 
je ook weer mag delen met anderen en voor je 
het weet kun je in eigen omgeving het net zo 
gezellig hebben als dat je in de verslagjes in 
deze nieuwsbrief kunt lezen. 
Want ik kijk met groot plezier terug op een 
aantal middagen en dagen in de afgelopen we-
ken. 
Gezien de reacties van de aanwezigen gaan 
deze groepen ook lekker door en zo kunnen we 
vermelden dat we in Exmorra komende novem-
ber aan het 5e jaar beginnen. 

We zijn daar niet meer weg te krijgen! 😊 

 
Genoeg aangereikt, kijk zelf wat je aan-
spreekt, lees alsjeblieft de verschillende bij-
dragen van dezen en genen want er is weer ge-
noeg aandacht door meerdere personen ge-
schonken aan deze nieuwsbrief waar echt me-
nig uurtje ingaat voor we zover zijn dat jij de 
link kunt aanklikken zoals je hebt gedaan want 
anders kon je dit voorwoord niet lezen. 
 
Tot volgende maand, wellicht tot ziens hier in 
Heeg of Rijs tijdens de middag en dag die we 
cadeau geven, of tot ziens bij een startende 
groep en wie bij de groepen komt waar ik ook 
aanwezig ben die zie ik automatisch weer en 
daar kijk ik met genoegen naar uit. 
Kennis delen met gelijkgestemden, serieuze 
dingen delen maar ook humor komt om de hoek 
kijken en na een dag heel gezond met elkaar 
gesproken te hebben over alle eetbare planten 
die we zagen eindigden we in Thorn heel ge-
zellig met koffie, appelgebak of een ijsje! 

 

 
 

 
 

 
 
Dat was op dat moment goed voor ons! 
Een waardige afsluiting van een heerlijke dag. 
Meer daarover in deze nieuwsbrief. 
 
Anneke, Gaasterland, 14 september 2017 
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De gezellige middag in 
Winsum (Gr.) is ook al-
weer voorbij... 
De volgende keer is op 16 november en 
2018 is al gepland... 
 

 
 

 
 

Donderdagmiddag 14 september kwamen we 
met een aantal enthousiastelingen bij elkaar in 
de winkel van de kaasboerderij van Kleikracht. 
Jolanda Roggeveld ontvangt ons zesmaal per 
jaar een middag. 
 
Dit is één van de studiegroepen die via Pro-
ject7-blad draait. 

 

We begonnen met het gebruikelijke rondje 
thee of koffie; de winkel leent zich daar uit-
stekend voor, er staat een tafel met stoelen en 
het is er genoeglijk. 
 
Jolanda pakte 
laarzen voor wie 
niet echt berekend 
was op vieze natte 
aarde door de vele 
regen. 
 
Verdeeld over een 
paar auto's togen 
we naar Isolde 
Rosa Schötz te 
Westeremden. 
Jolanda kent Isolde via de markten; Isolde ver-
koopt natuurlijke producten, geeft workshops 
en haar liefde voor plan-
ten is overduidelijk. 
Nog leuker werd het toen 
Isolde mij vertelde al 
eens eerder kennis samen 
te hebben gemaakt. 
 
Jaren geleden, oktober 
2010, ik weet de datum 
nog: de 11e, sprak ik op 
een maandagochtend bij 
Trudy van Diepen in Oos-
terblokker waar Isolde 
haar opleiding volgde. 
De lezing die ik toen gaf 
ging niet over de eetbare 
planten maar over vacci-
naties; dat was in de pe-
riode toen ik hevig actief 
was daar alles over te 
verspreiden wat maar 
mogelijk was. 
 
Uiteindelijk overwon 
mijn liefde voor planten 
alles en ging daar de fo-
cus weer op wat resul-
teerde in het schrijven 
van een aantal boeken 
over dit onderwerp, het 
geven van lezingen en het 
verzorgen van wandelin-
gen. 
 
Daaruit voort zijn de stu-
diegroepen ontstaan en 
indertijd uit de lezingen 
omtrent vaccins de hui-
dige Gezond Verstand Le-
zingen via eerder Gezond 
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Verstand Avonden (eind oktober 2010 - over-
dracht september 2015). 
Roerige jaren, maar middagen zoals in Winsum 
zijn goud waard en een bezoek aan een collega 
'bloemen en planten gek' zijn vitamientjes. 
Het was of ik mijzelf af en toe hoorde spreken, 
maar het zal menigeen verbazen dat ik ook kan 
luisteren naar dit soort verhalen. Tijdens deze 
uurtjes ben ik in een andere rol, namelijk toe-
schouwster en maak ik foto's :) 
Unaniem besloten we na de rondleiding van 
Isolde dat we zeker weer terug willen komen 
in het voorjaar.  
De rondleiding was net op tijd afgelopen toen 
de wolken daarna weer een lading water lieten 
vallen. 

 
 

 
Terug in Winsum wachtte er een heerlijke ap-
pelflap op ons met een warme bak koffie of 
thee erbij. 
 

Samen bespra-
ken we nog het 
één en ander en 
Tjalda deelde 
mooie informa-
tie met ons over 
de 'Oost-Indi-
sche kers'. 
Steeds behande-
len we een 
'Plant van de 
middag' en die 

informatie delen we ergens na afloop weer met 
iedereen per mail. 
Tine had heerlijk 
brood gebakken 
en ik had een pan 
'paarse heksen-
soep' meegeno-
men. 
 
Tjalda verraste 
ons met heerlijke 
kruidenboter 
waar de Oost-In-
dische kers in ver-
werkt was. 
Al met al was het in mijn beleving een ge-
slaagde middag. Op donderdagmiddag 16 no-
vember komen we weer bij elkaar op dezelfde 
locatie, namelijk in de kaaswinkel. 
Dan staat smeerwortelzalf maken op de 
agenda; Marcel heeft de 'Plant van de middag' 
op zich genomen, hoe kan het ook anders na-
melijk de smeerwortel en Tine gaat ons meer 
vertellen over het werken met een droogoven. 
We zorgen samen weer voor iets lekkers bij de 
koffie of thee en als afsluiting van de middag. 
Dank lieve Jolanda voor je gastvrijheid en het 
is heerlijk deze middagen samen met jou te or-
ganiseren. 
Voor 2018 staan er alweer een paar ideeën 
op de agenda; de zes datums zijn:  

11 januari 2018 
8 maart 2018 
24 mei 2018 
12 juli 2018 
13 september 2018 
8 november 2018 

In het voorjaar gaan we vermoedelijk naar een 
oude boomgaard, daar thee-/koffie drinken en 
kijken naar, naast de bloesems in de bomen, 
wat er zoal groeit en bloeit aan 'wilde' groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen. 
Op 12 juli staat een bezoek aan de zilte plan-
ten bij het Wad en samen kokkerellen in Win-
sum wederom op de agenda net zoals afgelo-
pen juli. 
Dat is een 'Winsumer traditie', al enkele malen 
hebben Jolanda en ik dat georganiseerd, nog 
voor dat we op deze locatie met een studie-
groep begonnen. 
En de rest van de datums? 
Dat vullen we samen in, iedereen heeft in-
spraak. 
Dank allemaal, op naar de volgende keer! ;-) 
 
Anneke 
 
Link naar de groep te Winsum: 
http://www.project7-blad.nl/page20.html  

 

http://www.project7-blad.nl/page20.html


 
7 

Duizendblad  
of Achillea millefolium 

Duizendblad dankt zijn naam aan de 
vorm van de blaadjes, het zijn er wel 
duizend. Achillia betekent: van Achil-
les, een Trojaanse held die de wonden 
van zijn soldaten behandelde met dui-
zendblad.  

 

Het is een kruidig geurende, overblijvende 
plant die van juni tot diep in de herfst bloeit 
met witte bloemetjes, soms roze.  
Hij hoort tot de composieten.  
 
Ieder bloemetje vormt met een aantal andere 
een groepje. Het lijkt of ze samen een scherm 
vormen maar toch staan ze ieder apart. Meer-
dere trosjes bloemen vormen samen weer een 
grotere groep. De bloem is een samenstelling 
van een samenstelling. De Duitsers noemen dit 
Überüberblüte. 
Een supercomposiet! De vierkante, licht be-
haarde houtige stengel is bijna onbreekbaar. 
De frisgroene bladeren zijn zéér fijn vertakt.  
 

 

De plant verspreidt zich ondergronds d.m.v. 
een taaie wortelstengel.  
De hele plant ziet er statig uit. De volksnaam 
"strenge dame" past hier wel bij. Je vindt hem 
veel in grasvelden, wegbermen, ruigten en ak-
kers. 
 

 
 

  
 

Vroeger werd het gedroogde blad gebruikt als 
substituut voor tabak. Duizendblad was een 
heilig kruid voor de Kelten; het werd onder an-
dere gebruikt om het weer te voorspellen. Het 
gebruik als liefdesorakel gaat zo: draai drie 
maal met een bloemsteel om je neus: als je 
neus gaat bloeden dan zal tussen jou en je ge-
liefde wel goed komen. 
 

Een Griekse mythe 
Thetis, de moeder van Achilles doopte haar 
zoon in de rivier de Styx om hem onkwetsbaar 
te maken. Tijdens deze onderdompeling hield 
zij hem vast aan zijn hiel. Deze plek, de achil-
lespees, kwam niet in aanraking met het wa-
ter. Daardoor was hij juist op die plek kwets-
baar. Tijdens de Trojaanse oorlog werd hij 
door Hector met een pijl precies daar geraakt. 
Een behandeling met duizendblad werd zijn 
redding en sindsdien draagt het kruid de naam 
Achillea. 
Het is een signaalplant. Als er ergens veel dui-
zendblad groeit is er een stikstofoverschot in 
de grond.  
Vooral in Amerika wordt hij gezien als een ge-
ducht akker onkruid. 
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De vele vertakkingen in het blad zijn volgens 
de signatuurleer een aanduiding dat duizend-
blad een geneeskrachtige werking heeft op 
bloedvaten en het zenuwstelsel.  
Het wordt gebruikt bij duizelingen, hoofdpijn 
en een maagzweer ten gevolge van stress. 
Zijn taaie wortelstelsel en het feit dat hij goed 
tussen gras gedijt duidt op een weerstandver-
hogende werking.  
De witte bloemen zijn een aanwijzing voor de 
koortswerende en ontstekingremmende wer-
king. 
Looistoffen verklaren de bloedstelpende wer-
king en de bitterstoffen hebben een gunstige 
werking op het hart. Het kruid bevordert de 
circulatie en versterkt de wanden van bloedva-
ten.  
Het zou ook versterkend zijn voor de baarmoe-
der, met name na een bevalling. 
 
Duizendblad is één van de favorieten van krui-
denvrouwen. Het geeft moed en stopt angst. 
Daar kunnen we allemaal wel wat van gebrui-
ken... behalve als we Achilles heten. 
 

 
 
Gebruik  
Als de bloemen open staan, wordt er van de 
bovengrondse delen thee gezet. 
De thee kun je gebruiken om een uitwendig 
kompres te maken bij bloedingen. 

Een siroop gemaakt van sterke thee met suiker 
als digestief na het eten. 
Er wordt ook etherische olie van gemaakt wat 
harmoniserend werkt bij allerlei huidklachten. 
Er is 250 kilo kruid nodig om 1 liter etherische 
olie te maken. 
 

Culinair  

Het jonge blad is eetbaar en lekker door sala-
des. De hele plant kan bij het brouwen van bier 
gebruikt worden om een bittere smaak aan het 
bier te geven, zoals hop. 
 

Waarschuwing: 
Duizendblad kan bij sommige mensen huidirri-
tatie door zonlicht geven. 
Maximaal 6 weken gebruiken (ook de thee). 
 

Gien van den Heuvel 
 
Foto’s: Anneke Bleeker © 
 

 
 

Het zilte genieten… 
 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisa-
tie van de eigen uitgave: Het zilte genieten… 
 
Deze uitgave, die bestaat uit een diapresenta-
tie met foto’s van ongeveer 120 planten, krui-
den, bomen/struiken die je in een zilte omge-
ving kunt aantreffen en toepassingen daarvan 
en een boekwerk in A4-formaat met een dui-
delijke beschrijving van deze planten, de oor-
sprong, en vaak recepten waarin zij zijn ver-
werkt moet eind oktober af zijn.  
Deze deadline hebben wij ons tenminste ge-
steld! 
Je kunt tijdens deze productiefase gebruik 
maken van een voorverkoopaanbieding: 

Tot het moment van verschijnen kun je Het 
zilte genieten… bestellen voor maar € 
10,00! 
Als de presentatie af is gaat deze € 17,50 
kosten! 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar: 
Anneke@project7-blad.nl  
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Leven op reis – 8 
Door Cynthia van Asten 
 

Vorige maand beschreef ik het eerste 
deel van onze reis naar de Noordkaap. 
Fascinerend om de natuur zich te zien 
terugtrekken in zijn kern om weer-
stand te kunnen bieden tegen de zware 
leefomstandigheden.  
 

 
Boven de poolcirkel zie je weinig variatie in 
bloemen, alleen het wilgenroosje is alomte-
genwoordig als onderdeel van de ruige, onbe-
werkte natuur.  
 
Omdat de aarde een groot deel van het jaar 
bedekt is met sneeuw en ijs, is het in de zomer 
voornamelijk een ondoordringbaar moeras. 
Waar wij hadden gedacht veel wandelingen in 
de natuur te kunnen maken, kwamen we enigs-
zins bedrogen uit.  
 
Wandelen kan alleen op door mensen aange-
legde paden en die zijn schaars.  
Mocht je toch eigenwijs zijn, dan sta je al snel 
tot je kuiten in de modder, terwijl je van alle 
kanten wordt belaagd door ontelbare muggen.  
Zo eindigde onze zoektocht naar een van die 
fraaie rendiergeweien ook… 

  

Er is werkelijk niet doorheen te komen, terwijl 
de rendieren zelf vrij moeiteloos overal door-
heen banjeren. Dat verklaart ook wel dat je 
geen erfafscheidingen meer ziet; in de zomer 
zijn die niet nodig door de onbegaanbare bo-
dem, in de winter zelfs hinderlijk. 
Zodra alles onder een dikke laag sneeuw is be-
dekt, verandert de onberekenbare natuur in 
een paradijs voor langlaufers en sneeuwscoo-
ters. Regelmatig zie je wegaanduidingen voor 
langlaufers of sneeuwscooters, die in de zomer 
nogal vreemd overkomen. Dwars door grep-
pels, moerassen of vreemd haaks op de weg. In 
de winter is dit land beter bereikbaar.  

 
Wat wel in overvloed aanwezig is, zijn meters-
hoge termietenheuvels. Ik heb bewondering 
voor die knappe samenlevingen, die werkelijk 
alles lijken te kunnen overleven.  
Te midden van eindeloze naaldbossen, om-
ringd door de meest prachtige mos soorten, 
rijst er om de zoveel meter een prachtig bruine 
termietenheuvel op. Helemaal gemaakt, of in 
ieder geval bedekt (want ik heb er niet ingeke-
ken) met dode naalden van de sparren en den-
nenbomen.  
Overal het schijnbaar chaotische gescharrel 
van mieren; weer een reden om niet te lang 
stil te blijven staan. Een van onze honden 
stond iets te dicht bij een termietennest en 
stond daarna een heel bizar dansje te doen, 
net zolang tot er geen mier meer op hem liep… 

 
Fjord om 02.00 ’s nachts. Zonsondergang en 
zonsopgang gaan in elkaar over… 
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Als je van rondtrekken houdt, is Noorwegen 
echt een schitterend land. Eindeloos tuffen 
langs fjorden; dat zijn door gletsjers uitgesle-
ten dalen richting de zee, omgeven door kaars-
recht uit zee oprijzende bergen.  
Schitterend, mits je goed weer hebt. Zeer vaak 
is al die pracht verhuld door wolken of mist en 
zie je niet eens dat je langs een mooi meer 
rijdt.  
 
Dan is het ook koud; heel erg koud. Zo water-
koud als het in Nederland in februari kan zijn. 
Zo ongeveer een dag in de week hadden we 
goed weer en die dag gebruikte ik veelal om 
een wasje te doen.  
Water overal in overvloed tenslotte en met een 
camper heb je altijd plek om je afvalwater 
mee te nemen…  
Het water is zo helder en goed, dat je het 
overal rechtstreeks uit de rivier kunt drinken.  
Heerlijk en sprankelend; wat een verschil met 
het doodse leidingwater wat er vanaf Dene-
marken weer voorhanden is… 
 
Noorwegen kent geen snelwegen, dus echt snel 
gaat het reizen niet. Wij hebben gelukkig geen 
haast en trekken langzaam van de Noordkaap 
naar het zuiden.  
Onderweg wisselt het landschap voortdurend: 
van kale hoogvlakten, tot spitse besneeuwde 
bergruggen, bossen en meren. 
  
We zien weinig wild: geen konijnen, hazen of 
herten; alleen het rendier is vaak te zien. Ook 
qua vogels is er nog weinig variatie: de kwik-
staart is als taaie rakker alomtegenwoordig 
(net als in Portugal: een dier van uitersten), 
verder de stern en meeuw in de buurt van de 
zee. 
 
De zee rondom Noorwegen is een heel bijzon-
dere ervaring. Waar we ook waren, in een fjord 
of aan de rand van de Noordelijke IJszee; ik 
heb geen golfje gezien.  

 

Overal is de zee spiegelglad. Je ziet wel getij-
deverschillen, maar verder doet niets je aan 
een zee denken.  
Het water is kristal helder en overal zie je 
prachtige grote kwallen zich sierlijk voortbe-
wegen.  
Aan de noordwest kust van Noorwegen is het 
water zelfs turquoise blauw, met kleine witte 
zandstranden.  
Je waant je in een subtropisch paradijs, maar 
dan zonder het subtropische…..  

 
Varen door een fjord 
 
Ik ben met de meiden enthousiast in bikini op 
het strand gaan liggen, maar de wind maakte 
het wel erg koud.  
Toch maar even pootjebaden proberen. IJs-
koud! Echt ongelofelijk koud, kouder zelfs dan 
ijs…  
Dankbaar voor de ervaring, gauw maar weer 
wat kleren aangetrokken…. 
 
De sfeer onder de mensen is ook bijzonder in 
vergelijk met de rest van Europa.  
Overal zie je auto’s met enorm grote caravans, 
die, net als de campers, gewoon in de natuur 
overnachten.  
Tja, waarom niet?  
Stroom hebben ze niet nodig; het is 24 uur per 
dag licht en water haal je uit de rivieren.  
De kampeerders zijn bijna allemaal vissers.  

 
Het is absoluut hét nummer één tijdverdrijf in 
Scandinavië.  
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De gevangen vis wordt vervolgens direct bereid 
boven een kampvuurtje, wat je ook overal mag 
maken.  
 
Heel gastvrij zijn de gemeenschapsplaatsen; 
ronde, houten schuurtjes met een stookplaats 
in het midden.  
Voor het geval het eens een keer wat minder 
weer is… haha.  
Maar het voelt wel heel gastvrij.  
Vaak ligt er een gastenboek in en is het huisje 
omringd door voorraden hout. Daar hebben ze 
geen tekort aan! 

 
Het voelt fijn aan om overal welkom te zijn  en 
te mogen kamperen, stoken en ZIJN!  
Wij hebben niet op campings overnacht: voor 
een douche waren we meestal tegen vergoe-
ding op elke camping wel welkom en voor de 
rest redden we ons prima.  
 
Noorwegen is daar trouwens veel gastvrijer in 
dan Finland.  
In Finland betaalden we vaak € 5 pp per dou-
che, waar we in Noorwegen voor € 1 meestal 
mochten douchen.  
Ach ja, dat neem je dan maar.  
Maar doordat we campings verder konden ver-
mijden, hebben we het toch weer voor elkaar 
gekregen om redelijk low budget te reizen.  
 
Aangezien wij heel graag biologisch eten, heb-
ben we vanuit Nederland een flinke hoeveel-
heid lang houdbare groenten en groente in pot 
meegenomen. 
  
Boven de poolcirkel vind je niet veel biologisch 
en is alles erg duur.  
Dankzij onze voorraden hebben we gezond 
kunnen eten en waren we geen kapitalen 
kwijt.  
 
Met het slinken van de eetvoorraden ontstond 
er ruimte voor souvenirs.  
En die zijn in Noorwegen volop te vinden!  
 
Als je van kristallen houdt, tenminste…  

 
Christel heeft een aantal verlaten kristalmij-
nen op internet opgezocht en het laatste deel 
van onze reis heeft zich geconcentreerd op dit 
onderdeel.  
 
Zo is ieder vrij stukje van de camper nu gevuld 
met speksteen, verschillende soorten kwarts, 
van rookkwarts, helderwit kwarts, doorzichtig 
kwarts, roze kwarts en sneeuwkwarts tot het 
zeldzame thuliet en hematiet en malachiet 
met azuriet.  
Ik wil van de grote stukken in Nederland een 
medicijnwiel maken en de kleine stukken zijn 
voor liefhebbers.  
Dus meld je gerust als je een liefhebber bent! 

 
Lupine en moerasspirea 
 
Twee nieuwsbrieven geleden schreef ik over 
mijn experiment met kokosolie en aloë vera als 
zonnebrand.  
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Nu ga je vast lachen om mijn naïviteit; maar 
we hebben nagenoeg geen zon gezien in het 
hoge noorden.  
En echt verkleuren doe je er ook niet van; al 
zit de gemiddelde Scandinaviër zich vrolijk in 
de smeren met zonnebrand op een zonnige dag 
met een respectabele 17 graden Celsius.  

 
Geheel volgens zomers gebruik springen ze dan 
een meer in dat nog geen 10 graden zal zijn. 
Bikkels! Ik heb zelf maar 1 keer gezwommen 
en dat was tijdens een rafttocht met een dik 
wetsuit aan.  
En zelfs toen benam de kou me de adem!  
 
Maar goed, de beoogde zonnebrand werd on-
derdeel van het tandenpoetsen. Ik kon me her-
inneren dat Anneke ooit iets had geschreven 
over kokosolie met zuiveringszout.  
Dat zijn we gaan proberen en na de eerste dag 
wennen is het heel goed te doen en voelen 
onze tanden schoner dan ooit! 
 

 
De bonte kraai, overal aanwezig in Scandina-
vië 
 
De septembermaand zijn we weer in Nederland 
te vinden, dus hiermee rond ik ons noordelijke 
reisverslag af. Tot volgende maand! 
 
Cynthia 

cynthia@essentialtogether.nl  
 

We hebben met elkaar 
genoten in Thorn  

op donderdag 7 september met de 
'Wandelende studiegroep Limburg', 
waarbij 'wilde' groenten, kruiden en 
eetbare bloemen centraal staan... 

 
Donderdag 7 september...  
We verzamelden bij het pannenkoekenhuis 
waar we begonnen met koffie of thee. 

 
We maakten kennis met elkaar omdat er een 
paar nieuwe dames in ons gezelschap waren en 
we uit zeer diverse streken bij elkaar kwamen. 
Marijke en Jeanne waren er ook bij, beiden 
gastvrouw van een andere studiegroep in Lim-
burg, namelijk Montfort en Arcen. 
Deze groepen draaien, samen met die van 
Landgraaf vanaf 13.30 uur (verzamelen vanaf 
een half uur eerder) op een vaste locatie waar-
bij verschillende onderwerpen passeren. 
De groep van deze donderdag wandelt steeds 
ergens anders in de provincie en start om 11.00 
uur, verzamelen vanaf een half uur eerder. 
Bij deze groep staan de eetbare planten in de 
vrije natuur en de tuin centraal en samen de-
len we kennis. 
 
We gingen aan de wandel en geanimeerd klet-
send stopten we al vrij snel en keken we naar 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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de prachtige 
hop, de 
brandnetels, 
het zeven-
blad, de linde-
bomen, de 
heermoes, 
smeerwortel, 
gewone be-
renklauw en 
nog heel veel 
meer. 
We stopten 
om onze mee-
gebrachte 
lunch te nutti-
gen en op die 
plaats was we-
derom van al-
les te bespre-
ken, te bekij-
ken en te de-
len. 
 
Na nog weer al 
lopend geno-
ten te hebben 
van vergeet-
mij-nietjes, 
waterkers, die 
we ook proef-
den, fruit- en 
bessenbomen, 
wilgen, te 
veel om op te 
noemen, lie-
pen we via de 
mooie straten 
van Thorn 
weer terug 
naar het start-
punt, namelijk 
het pannen-
koekenhuis. 
 
Maar we be-
landden wel 
eerst bij een 
leuk winkeltje met o.a. mooie stoelen, hè Ma-
rijke? :) 
Daarna gaven we complimenten aan de dame 
die de kapelletjes in Thorn miniatuur had na-
gemaakt als insectenhuisjes en konden diver-
sen onder ons het niet laten bij een mooie lin-
nen outlet winkel wat te kopen. En daar dach-
ten de dames mij even 'de schuld' van te geven, 
want ga met An op stap en het kost geld. Ja, 
ja, en... bedankt! Anneke is een gemakkelijke 
naam, schuif daar alles maar op! ;-) 
 

Zelf geniet ik van drie prachtige theedoeken 
als aandenken die ik weer o zo mooi kan ge-
bruiken tijdens het fotograferen van maaltij-
den voor de recepten omtrent eetbare plan-
ten! 
 
Allemaal hartelijk dank en met plezier kom ik 
19 oktober weer, dan gaan we naar de kruiden-
tuin te Tegelen bij Steyl. 
Het was een superdag in Thorn! 
 
Anneke 
 

 
 

 
Mijn ‘wilde’ broodjes gezond… 
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In Alkmaar  
is de kop eraf…  

De eerste middag van het nieuwe sei-
zoen van de Studiegroep Alkmaar is 
weer voorbij ... 
 

De eerste zondagmiddag was zo voorbij, er 
leek wel een duiveltje in de klok te zitten. 
Na een voorstelrondje, er waren een aantal 
nieuwe dames, nam Annemieke het over want 
zij had het één en ander bedacht en voorbereid 
voor deze middag. 
 
Er ontstond al snel een geanimeerd gesprek 
over van alles en nog wat, want als je met per-
sonen met interesse in 'puur natuur' bij elkaar 
bent dan moet je oppassen dat de uren al niet 
verglijden door de inbreng van allemaal, die 
weet dit en die weet dat, maar ook komen dan 

juist de tegenstellingen 
aan de orde want als je 
voor puur kiest dan zie je 
om je heen heel veel waar 
je niet blij van wordt. 
 
Maar ook Annemieke hield 
dit in de gaten en ze ging 
over tot het maken van ijs-
thee. 
Een gemakkelijk recept: 
Water laten koken, af laten 
koelen zoals je ook doet bij 
het theezetten tot onge-
veer 80/85 graden. 
In de ene fles had zij munt 
gedaan en in de andere fles 

een zakje heerlijke kruidenthee, een mengsel 
van diverse kruiden. 

Daar goot zij het ge-
kookte water bij en 
liet dit vervolgens 
zo'n 5 minuten trek-
ken. 
Daarna haalde zij 
de munt en het 
theezakje eruit en 
gingen er 2 schijfjes 
citroen bij, door de 
helft, dus 4 halve 
schijfjes per fles. 
 
Ditzelfde recept 
had de dochter van 
Annemieke de dag 
ervoor thuis al ge-
maakt, zo puur zon-
der suiker, dus om 
verschillen te pre-
senteren had Anne-
mieke bij de munt 
twee theelepeltjes 
kokosbloesemsuiker 
gedaan en bij de 
kruidenthee één 
theelepeltje. 
Het was de bedoe-
ling aan het eind 
van de middag de 
verschillen te proe-
ven. 
Toen de flessen nog 
iets meer waren af-
gekoeld gingen zij de koelkast in. 
 
We behandelden ook alternatieven voor di-
verse voorwerpen in 
huis of je tas. Als je 
geen plastic bakjes 
wilt gebruiken, wat 
neem je dan?  
Ditzelfde gold ook 
voor keukengerei, 
haarkammen, tan-
denborstels, etc.  
 
Diverse zaken wa-
ren het overdenken 
waard met elkaar. 
Zeekraal was de 
'Plant van de mid-
dag', dus daarover 
vertelde Annemieke 
het één en ander.  
Daarna gingen we 
een klein rondje 
langs de tuinen en 
het idee was di-
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verse 'wilde' groenten, kruiden en eetbare 
bloemen te oogsten voor een omelet. 

Annemieke had eieren meegenomen zodat er 
nog even wat gekokkereld kon worden waar-
mee we de middag afsloten. 
Een omelet met een scala aan soorten was het 
eindresultaat en uiteraard proefden we van de 
ijsthee. 
Unaniem vonden we dat de ijsthee zonder sui-
ker het lekkerst was. 
Leuk om te ervaren en ook leuk om de reacties 
te horen. 
Tanja danken we voor het lekkers bij de thee. 

Wies had waterkefir mee; 
Irene had zich zoals altijd 
weer behoorlijk uitge-
sloofd en zorgt altijd voor 
een gezellig ontvangst met 
de kraantjeskan met wa-
ter, kruiden en bloemen, 
thee en een bloemetje op 
tafel.  
 
Dank dames (heren zijn 
ook welkom :)). 
De volgende keer op zon-
dagmiddag 1 oktober staat 
de pompoen centraal. 
Marygrace zal deze bespre-
ken als 'Plant van de mid-

dag', we gaan nadat we buiten hebben gekeken 
langs de tuinen in elk geval pompoensoep ko-
ken en Savitri zal thuis pompoentaart bakken 
voor bij de thee. 
 
Verder zal er nog wel een en ander ontstaan 
om te delen binnen dit onderwerp helemaal 
passend bij de tijd van het jaar. 
 
Anneke 
 

 

Hopbellen zijn overal 
Als je goed om je heen kijkt zie je 
groene ‘bellen’ hangen; dat is geen 
kerstversiering. Het is de plant die hop 
wordt genoemd.  

Hop wordt gebruikt om smaak aan het bier te 
geven. Er zijn heel wat hopbellen nodig om 
bier te maken. 
Wat veel mensen niet weten is dat je hop kunt 
drogen en er thee van kan zetten. Deze thee 
werkt rustgevend en je kunt er lekker van sla-
pen.  
Wat ook een leuke toepassing is, is dat ge-
droogde hop lekker ruikt.  
Dat kan je in een kussentje doen en in je bed 
leggen; ook dit werkt rustgevend. 
De bellen zijn ook leuk als slingers aan de muur 
of gewoon als een leuke versiering. 
De jonge plantjes die in de lente weer uit-
groeien zijn eetbaar.  
Ze kunnen gebakken worden met wat olijfolie 
en smaken erg lekker! 
 
Jochem Hagoort 
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Druiven in Kimswerd 
Onverwachte dingen zijn vaak het 
leukst... 
Een middag naar Kimswerd was spon-
taan bedacht en georganiseerd voor 
wie zin had om een extra middag mee 
te maken binnen 'Project7-blad'. 
 

 
An van Winden, deelneemster van de studie-
groepen, vast bij de groep in Rijs en hoppend 
daar waar wat op de agenda staat wat haar in-
teresse heeft en valt te combineren om er naar 
toe te gaan, was de gastvrouw die ons ontving. 
Al eerder hadden we over dit idee gesproken 
en na de dag met de 'Wandelende studiegroep' 
uit Friesland op 23 augustus toen An ook met 
ons mee was hebben we spijkers met koppen 
geslagen en kwamen we tot deze donderdag de 
31ste augustus. 
 
Aan de weg stond een groot bord met de ver-
wijzing '7-blad' met een pijl, het huis voorbij 
rijden was onmogelijk. 
An verwelkomde ons met heerlijke zelfge-
maakte taart, pompoentaart en worteltjes-
taart, deze laatste op basis van havermout. 
Koffie of thee, wel of geen slagroom, we kon-
den kiezen waar we zin in hadden. Zelfs een 
compote van fruit was bestemd om bij de taart 
te serveren. 

 

Tot onze grote verrassing had An ook de 'Plant 
van de middag' voorbereid, wat we met de stu-
diegroepen ook hebben gelanceerd en wij 
trouw steeds weer ondernemen. 
An had gekozen voor de Pohon dewa. 
Een plant die ook ik niet kende, niemand van 
de aanwezigen en bij An stonden ze overal 
waar je maar keek. 

 
Als stekken op water met beginnende wortels, 
grotere exemplaren in de vensterbank waar ze 
dagelijks van snoepten en we vulden een to-
maatje met verse geitenkaas om in een blad te 
rollen en als gezonde snack op te eten. 

 
We genoten met elkaar van het aanzicht van 
de vele druiventrossen in de grote kas, vier 
soorten, groen en blauw en deze kregen we al-
lemaal te proeven. 
Prachtige vijgen, rijp aan de boom en ook deze 
lieten we ons goed smaken alsook buiten de 
pruimen. 
We wandelden langs 'van alles en nog wat', 
hielden op deze wijze de gesprekken wel 
gaande en als afsluiting presenteerde An cour-
gette-vogelmuursoep met kruidenkaas. 
 
We kijken terug op een gezellige middag die de 
sfeer had van een studiegroep middag. 
An, hartelijk dank voor je enorme gastvrijheid, 
je inzet en enthousiasme. 
Wij hebben genoten. 
 
 
Tekst en foto's: Anneke Bleeker 



 
17 

SEPTEMBER IN  
SALIES DE BÉARN 

Kitty de Bruin 
 
Na augustus worden de dagen al snel 
korter, alhoewel we nog vaak buiten 
kunnen eten. 
Dit keer wil ik wat over het Transition 
initiatief vertellen  in Salies de Béarn. 
 
Het kwam eigenlijk door de financiële crisis. 
Toen in september 2008 de banken instortten 
zei Piet: “Dat kan toch niet waar zijn, dat we 
met onze huidige techniek en communicatie-
middelen dit niet hebben zien aankomen?” 
Waarop hij vervolgens de kruiwagen aan de 
kant zette en zich in de studeerkamer ver-
school, gekluisterd aan de televisie en met 
name de Amerikaanse zender Bloomberg, die 
het allemaal haarfijn uitlegde.  
 
Helaas zijn we ondanks de grove fouten, door 
de banken gemaakt, niet veel verder gekomen 
en hebben de overheden (met ons belasting-
geld) de banken gered.  
Behalve op IJsland, waar de burgers een 
nieuwe constitutie gecreëerd hebben en de 
bankiers in de gevangenis gezet. 
Op de speurtocht ‘hoe het zo fout heeft kun-
nen gaan’  vond Piet dat er een ‘systeemfout’ 
in de huidige economie zit.  
Hij dacht dat als het in de financiële wereld zo 
zit, dat dit waarschijnlijk ook voor andere sec-
toren geldt. Dat klopte helaas!  
Het probleem is dat, indien er natuurlijke 
grenzen worden overschreden, de sector con-
traproductief wordt.  
Het beste zie je dit in de landbouw: door me-
gastallen te bouwen en veel pesticiden en che-
micaliën te gebruiken, holt de biodiversiteit 
achteruit.  
De vervuiling, met name de nitraatvervuiling in 
Nederland, neemt gigantisch toe en de bedrij-
ven worden niet gedwongen om hun eigen 
troep op te ruimen!  
Nee, dat komt later weer voor rekening van de 
burgers. Piet noemt dat externaliteiten, of-
wel: verborgen kosten die niet door de vervui-
ler betaald worden, maar die afgewenteld 
worden op onze maatschappij. 
 
Wat we vonden was zo negatief, dat het moei-
lijk was om daar een boek over te schrijven. 
Dus zijn we naar de oplossingen gaan kijken.  

Daarbij kwamen permacultuur en eetbare bos-
sen (voedselbossen) in beeld, alsmede  de 
Transition beweging. 
Aangezien het ontstaan van de transitiegroep 
al in dit blad (uitgave november 2016) beschre-
ven is, beschrijf ik liever waar we ons nu mee 
bezig houden. 
 
De gemeenschappelijke tuin blijft nog steeds 
het middelpunt van onze activiteiten; iedere 
donderdagavond zijn we om 18.00 uur in de 
tuin en 8 Oktober gaan we onze 20e ruilbeurs 
vieren. 
Dit jaar hebben we de dinsdagmiddag erbij ge-
voegd, omdat we van pallets bankjes gemaakt 
hebben die onder een pergola staan, als car-
port gekocht in de uitverkoop.  
We worden steeds meer uitgenodigd bij andere 
initiatieven en in de bioscoop in Salies om de-
batten te houden na een film; daar zijn de 
Fransen gek op.  
De kunst is om de mensen in de zaal zelf met 
ideeën te laten komen; als er eenmaal een 
goede prater aan het woord is, krijgt niemand 
een kans om ook wat te zeggen.  
Na de film Qu'est-ce qu'on attend? (Waar 
wachten we op?) over het prachtige project in 
Ungerheim (Elzas) vroegen we de mensen in de 
zaal wat ze nu zelf konden doen.  
 

 
 

We hebben gevraagd om dat op papier te zet-
ten; van de 20 projecten die genoemd werden 
zijn er 3 uitgekozen om met de burgers te rea-
liseren: Salies zonder sigarettenpeuken, een 
gezamenlijke kompostbak en bloemen in de 
straten planten.  
 
De volgende keer zal ik op deze projecten in-
gaan, en hoe we in Frankrijk met de gemeente 
proberen samen te werken.  

https://vimeo.com/183460957
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Als ik lees hoe in Nederland de gemeenten co-
operatieve projecten ondersteunen, ben ik 
weleens jaloers.  
Onze burgemeester zegt zelf: “Ja, we werken 
hier nu eenmaal top down, dus wat jullie wil-
len kan niet.” 
 
In het boekje, uitgegeven door Transitionnet-
work in het kader van de COP21, zijn de  tran-
sition-initiatieven van Ungersheim en Salies de 
Béarn beschreven. 
Deze boekjes zijn uitverkocht, maar Transition 
Luxemburg heeft er 1000 laten herdrukken (de 
Franse versie). Omdat we veel evenementen 
hebben dit seizoen hebben we er 150 besteld. 
 
Het eerste evenement dat daarvoor in aanmer-
king kwam was op 10 augustus, één van de eve-
nementen van een tour door Frankrijk om de 
‘nieuwe’ manier van boeren, namelijk: bio of 
biodynamisch onder de aandacht te brengen.  
Ook producten die van de boer rechtstreeks 
naar de consument gaan, vaak via online be-
stellingen, is een trend die ook in Frankrijk op-
pakt.  
 
Wij verzorgden een atelier Purins. Het aftrek-
sel van diverse planten kan  gebruikt worden 
als meststof of versterking voor met name 

groentes, maar ook andere planten struiken of 
bomen.  
 
Purin van brandnetels, smeerwortel en boeren-
wormkruid zijn de meest bekende. Ondanks de 
stromende regen en winterse temperaturen 
was het atelier een succes met meer dan 40 
bezoekers. 
 
Toen de boekjes er 8 Augustus nog niet waren 
ben ik met Luxemburg gaan mailen en bellen.  

Norry die mij beloofd had om ze voor haar va-
kantie op te sturen was echter nog steeds met 
vakantie. 
 
Begin september kwam het bericht dat ze het 
bij het postkantoor hebben nagevraagd, maar 
als antwoord kregen dat de Franse postbeamb-
ten het pakketje hebben vernietigd op verzoek 
van de afzender. 
Op elf september is de tweede zending boeken 
aangekomen. 
Kortom op onze ‘boeren’markt op 9 september 
nog steeds geen boekjes; ondanks dat was het 
een groot succes, meer dan 20 stands. Helaas 
hebben er 8 mensen afgezegd vanwege de re-
gen, waaronder een friet tent met biologische 
frietjes. Jammer…. 
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Na de markt een prachtige regenboog voor het 
postkantoor!  

 
24 september houden we het appelen feest, 
een groot evenement met een ruilbeurs van 
planten en zaden, een brocante, diverse ate-
liers over het snoeien en enten van fruitbo-
men, een verhalenverteller, met appels als on-
derwerp, een mobiele oven om brood en 
pizza’s in te bakken. 
 
Dit alles op een prachtig landgoed bij een 
chateau in Laàs, dat wordt weer feest! 
 

 
 
Hartelijke groeten, Kitty 

Château de Laàs: 
 

Website:  
http://chateau-laas.com/ 
Facebook: 
http://facebook.com/chateau.laas 
 

Salies en transition: 
 

Email: 
saliesentransition@gmail.com 

Website: 

http://salies-de-bearn.transition-
france.fr 

Facebook: 
https://www.face-
book.com/groups/1295660507112478/ 
 

 
 

Zuurkool maken  
met Project7-blad… 

Zuurkool maken, of liever gezegd kool 
verwerken zodat het proces tot zuur-
kool opgang kan komen en een aantal 
weken later genieten van het zelfge-
maakte product. 
 

 
 

Dit onderwerp heeft al vaker op de agenda van 
Project7-blad gestaan maar gezien de leuke 
reacties en soms zelfs de vraag dit nogmaals te 
herhalen heb ik besloten dat de eerste middag 
bij elke nieuwe studiegroep tot in maart in het 
teken zal staan van zuurkool maken. 
 

Elke eerste middag kom ikzelf bij een nieuwe 
groep en daarom gaan we in de komende 
maanden dit onderwerp vaker voorbij zien ko-
men. 

http://chateau-laas.com/
http://facebook.com/chateau.laas
mailto:saliesentransition@gmail.com
http://salies-de-bearn.transitionfrance.fr/
http://salies-de-bearn.transitionfrance.fr/
https://www.facebook.com/groups/1295660507112478/
https://www.facebook.com/groups/1295660507112478/
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We bedoelen uitsluitend de groepen die op een 
vaste locatie bij elkaar komen en diverse on-
derwerpen de revue laten passeren. 
 
Bij de ‘Wandelende studiegroepen’ komen 
geen praktijkmiddagen voor, zij wandelen en 
kijken samen naar alles wat er groeit aan 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Bij de andere groepen gaan we dus de eerste 
middag zuurkool in wording maken.  
Ik zorg voor alles: weckpot en alle benodigdhe-
den. 
 
Mijn ervaring is inmiddels dat ik zo goed als 
alle weckpotten altijd doorverkoop omdat de 
eigen meegebrachte pot niet goed sluit, te 
groot is of… 
Deze middagen kosten het basisbedrag van 10 
euro plus een bedrag van tussen de 7,50 en 10 
euro, we houden liever een slag om de arm. 
 
Maar dan ga je wel naar huis met een 1 liter 
pot gevuld je krijgt het recept per mail na ge-
leverd. 
Daarna kun je deze techniek thuis zo vaak her-
halen als je wilt en in de praktijk zul je zeggen 
dat er niets boven zelfgemaakte zuurkool gaat. 
 
We starten op 27 september te Bakel in Bra-
bant. 
Vervolgens maken we zuurkool te Kimswerd in 
Friesland op 17 oktober. 
Tilburg in Brabant staat op 22 november op de 
agenda waar we de eerste middag ook starten 
met dit onderwerp. 
Deze middagen starten om 13.30 uur en we ko-
men samen vanaf 13.00 uur. 
 
Hieronder de link naar Brabant en Friesland en 
wie zin heeft om gastvrouw of gastheer te zijn, 
je weet dan nu dat we de eerste middag zuur-
kool gaan maken en de overige middagen vul 
je samen met de groep in, ik kom alleen de 
eerste keer. 
 

Bij 7 groepen blijf ik komen, verloopt het aan-
melden ook via mij te weten: 
Exmorra – Rijs – Kimswerd – Wandelende groep 
in Friesland op woensdagen - Winsum (Gr.) – 
Alkmaar en de Wandelende groep in Limburg 
op donderdagen. 
 

Zuurkool maken... 
 

Brabant: 
http://www.project7-blad.nl/page29.html 
 

Friesland: 
http://www.project7-blad.nl/page19.html 
 
 

 
Zuurkool kun je ook maken van andere kool-
soorten, o.a.: rode kool 

 
 

 
 
 

http://www.project7-blad.nl/page29.html
http://www.project7-blad.nl/page19.html
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Studiegroep  
Westknollendam 

Agenda project 7-blad WKD:  
zaterdag 23 september in Westknol-
lendam aanvang 13.00 uur. 
 

 
 

Geneeskracht uit de natuur! 
Deze middag gaan we na de zomer stop meteen 
goed van start want we gaan 4 onderwerpen 
behandelen in groepjes.  
Je mag dus kiezen voor het onderwerp dat je 
het meest aanspreekt! Je krijg van alle onder-
werpen wel de informatie mee op een hand-
out zodat je het thuis ook allemaal kunt doen. 
 

 
 
Dat komt zo: Voor mijn cursus natuurgids aan 
het Natuur Instituut moet ik samen met drie 
andere dames een eindexamenproject maken.  
 
Wij hebben een excursie/workshop bedacht 
om te doen met mensen met het thema:  

''Geneeskracht uit de natuur". 
 
Nu moeten we deze activiteit eerst voorleggen 
aan de examencommissie en daarna uitvoeren 
met onze eigen groep. 

Om dit voor te bereiden zouden wij het graag 
een keer uitvoeren met de 7-blad groep!  
De excursie/ workshop duurt circa  2 uur.  
 
We gaan eerst kruiden verzamelen, buiten dus. 
Vervolgens gaan we in 4 groepjes verschillende 
dingen maken: 
  

• Vrouwenmantel tinctuur 

• Brandnetelsoep 

• Weegbree/ brandnetelzalf 

• Smeerwortelolie 
 

 
 

Er zijn alleen wat extra kosten (buiten de nor-
male 7-blad bijdrage) voor de gebruikte olie, 
bijenwas en pipetflesje van ca. 2,50 euro.  
Verder kan iedereen zelf 2 kleine glazen potjes 
meenemen.  
De middag vullen we verder met gezellig bij-
praten. Er zal nog genoeg over de bepaalde 
planten te vertellen zijn.  
 
En eventueel nog even naar buiten om te kij-
ken wat er groeit en natuurlijk drinken we een 
lekker kopje kruidenthee. 
 
Doe je mee? Meld je dan even bij mij via de 
mail: info@casanatura.nl  

 

 

mailto:info@casanatura.nl
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Rondje kop N-H met  
studiegroep Friesland 
was geslaagd... 
We kwamen bij elkaar aan de rand van 
Den Oever bij 'Het Theeater', waar de 
thee en koffie klaarstonden met iets 
lekkers erbij voor wie dat wilde. 
 

 
Vanuit Friesland hadden we allemaal opont-
houd gehad, want als de sluizen opengaan, het 
druk is en er werkzaamheden zijn dan is het er 
altijd bingo! 

 
Een aantal was al in Noord-Holland, zoals Petra 
en Jo uit Limburg, Annemieke, woont in N-H en 
wilde eens bij deze groep meelopen; zij draait 
samen met Annette een groep op dinsdagen in 
N-H en is verbonden aan studiegroep Alkmaar. 
Monique verbleef ook in de buurt, als zij in NL 
is draait zij weleens ergens mee dus we kwa-
men van verschillende kanten aangereden. 
Bovengenoemde personen waren deze dag mee 
als gast, samen met Hanneke en An. 
An kan buiten de vakantie om slecht op woens-
dagen en is verbonden aan de groep in Rijs op 
donderdagen. 
Hanneke kent ons concept vanaf dag één en 
helpt op GVL-locatie in Ried. (Gezond Verstand 
Lezingen). 

Allemaal bekend met de groepen maar ook de 
locatie die we gingen bezoeken lokte bij hen.  
Hoe leuk is het om de zilte planten te zien als 
je deze in Limburg niet kunt zien groeien? 

 
Na een rondje vertellen wie, wie is reden we 
achter elkaar aan naar de Kleiput bij Vatrop, 
vlakbij Stroe, om een aardig rondje te lopen en 
hier en daar stil te staan bij planten die we 
natuurlijk moesten bespreken. 

 
Je kunt duidelijk het verschil merken tussen de 
studiegroepen of de incidentele wandelingen; 
het heeft weinig zin elke keer aan elkaar te 
vertellen dat de brandnetel supergezond is, de 
smeerwortel in geen tuin mag ontbreken als je 
volgens de begrippen van Permacultuur werkt, 
dat je met deze plant een helende zalf kunt 
maken en culinair ook nog leuke dingen kunt 
uitrichten. 
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Zo konden we tijdens 
deze eerste wande-
ling op deze mooie 
woensdag ook even 
echt wandelen. De 
gesprekken waren 
zeer geanimeerd, we 
stopten op mooie 
plekjes en uiteraard 
evengoed bij een 
aantal planten. 
 
Teruggekomen op de 
plaats waar we wa-
ren gestart ging de 
reis een klein stukje 
verder naar een 
grote zomerse bloe-
mentuin waar een 
tafel en stoelen 
staan voor de 'langs-
komende mens' die 

daar even zijn of haar rust wil vinden. 
 

 
 

 
 

We deden een kleed over de tafel, de meege-
brachte thermoskannen met heet water voor-
zagen we van de gevulde zakjes kruidenthee 
en een ieder pakte zijn of haar zelf meegeno-
men lunch. 
Eenvoudig maar gezellig en dat zijn de meest 
waardevolle momenten. 
 

 
An had een kistje zelf geteelde druiven mee, 
die waren heerlijk, of er een Engeltje... 
Bert vertelde wat hij had gevonden over de 
zeepostelein, Janny over de spiesmelde en 
Afke over zeekraal. 

 
Zelf deed ik uiteraard enkele eetbare bloemen 
op de meegenomen wraps en de tijd vloog 
voorbij. 
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Een kort bezoek aan het Heidense kapelletje 
naast de bloementuin was ook even de moeite 
waard en daarna reden we na alles weer netjes 
achtergelaten te hebben naar Den Oever.  
Bij de havens van Den Oever gingen we de pier 
op en liepen naar het vogel-uitkijkpunt. 
 
Daar moesten we natuurlijk ook voorbij en wel 
het Wad op om tussen zeekraal, zeeasters, 
schorrenkruid en andere prachtige gewassen 
door te lopen. 
 
We konden het grootste stuk normaal lopen, 
alleen het laatste stukje om op de volgende 
pier te komen moesten we via de basaltblok-
ken uitvoeren, wegzakken in de blubber leek 
geen goed plan. 
 

 
 

 
 

 

We vervolgden onze tocht en genoten van de 
knalrode rozenbottels, de pastinaken, de zee-
kolen en nog heel veel meer gewassen. 
Uiteindelijk liepen we de pier af naar de wa-
terlijn en 'ploften neer' bij schelpen, zeeka-
mille, zeealsem en de rest van de prachtige be-
groeiing. 
 
Daar wissel-
den we het 
een en an-
der, sommi-
gen liepen 
daar wat 
rond en de 
meesten 
plukten een 
bosje zeeal-
sem om thuis 
op te han-
gen. 
We bespra-
ken wat we 
op woensdag 
25 oktober 
gaan doen en 
met de vaste 
deelnemers 
besloten we 
dan naar 
Steenwijk te 
gaan, weer 
de provincie-
grens over, 
waar Bert, deelnemer van de groep ons zal ont-
vangen en dan gaan we na de koffie of thee 
samen op pad vanuit het huis van Bert. 
Deze woensdag is de laatste in de rij van zes-
maal per jaar, de volgende zal op 21 maart 
2018 zijn. 
Verder staan voor de 'Wandelende studiegroep 
Friesland op woensdagen de volgende vijf da-
tums op de agenda voor 2018: 2 mei - 13 juni - 
1 augustus - 12 september en 17 oktober. 
Naar mijn idee was het een geslaagde dag en 
dank aan de gastdeelnemers voor hun gezellig-
heid, waardevolle bedrage en het 'er zijn'. 
De 'Wandelende groepen' kunnen we succesvol 
noemen, je deelt kennis met elkaar rond de 
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen, 
je komt nog eens op plekken waar je normaal 
niet bedenkt te gaan kijken, wat tot verras-
sende reacties kan leiden. Ook deze dag 
hoorde ik van verschillende personen dat ze 
zeker ook zelf terug zullen keren op de plekken 
die we allemaal bezochten. 
Moe maar voldaan kijk ik terug. 
Super :) 
 
Anneke 
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Verslag WSG Drenthe 
De wandelende studiegroep Drenthe 
verzamelde deze keer in Westerbork 
bij het restaurant van vakantiepark Het 
Timmerholt en wat hebben we geboft 
met het weer!  

Na het koffiedrin-
ken en voor enke-
len nog kennisma-
ken gingen we op 
pad. Het park af en 
meteen de natuur 
in.  
Annemieke had 
een plant voorbe-

reid en dat was de Meidoorn, die we al gauw 
tegenkwamen en mooi in de rode bessen stond 
en vertelde hierover dat je de bessen b.v. kunt 
eten, daar ze versterkend zijn voor het hart.  
Ook kun je een speciale wijn maken met bes-
sen van de meidoorn en wat honing erbij, wat 
ook versterkend is voor het hart.  
Terwijl we verder liepen kwamen we verschil-
lende wilgenrozensoorten tegen nog in bloei, 
maar ook al uitgebloeid, waarvan de versprei-
ding van het zaad, van ieder soort weer anders 
is. Ook de wederik was hier flink vertegen-
woordigd. Mooie plant!  
 
De springbalsemien staat keurig in bloei met 

prachtige grote 
roze bloemen, 
maar ze worden 
een plaag zo wordt 
gezegd en dat ze 
helemaal weg 
moeten uit Neder-
land omdat het 
geen inheemse 
plant is. Ben be-
nieuwd of wij dat 

nog meemaken, want het is een pittige hoor, 
maar wel heel mooi. Het zaad uit de zaaddo-
zen is eetbaar en smaakt heel lekker! Zijn 
naam doet de plant eer aan, want als het zaad 
rijp is springt de zaaddoos letterlijk open en 
springen de zaden weg. Zo'n zaaddoos ruikt ook 
erg lekker, een beetje naar appeltjes.  
 
Dan nog langs de Gelderse roos gekomen, die 
nu ook in de bessen zit, maar die niet eetbaar 
zijn voor ons. Alleen als je ze kookt. Het blad 
kan medicinaal worden gebruikt en heeft zijn 
werking op je hormonen. De bessen van de 
Hulst zijn ook niet eetbaar. Het is heel handig 
dat je iemand erbij hebt die er verstand van 
heeft. Het wandelen was ook heel mooi, daar 

aan de andere kant van de Börker Stroom een 
aantal koeien met kalfjes en 2 stieren heel ge-
moedelijk liepen te grazen: de Blonde D’Aqui-
taine. De rust die van zo'n omgeving uitgaat is 
toch wel veel waard. 
 
Onderweg ook nog klimop Hedera helix gezien. 
Het proberen waard is het volgende: in het 
donkere blad zitten veel saponinen= zeep. Als 
je enkele donkere blaadjes in een oude sok 
doet in de wasmachine, kun je hiermee (niet 
de witte) de was doen. Ben benieuwd. 
 
Vervolgens hebben we halt gehouden bij een 
hele dikke schietwilg. Annemieke legde uit dat 
je op een blaadje kunt kauwen als je hoofdpijn 
hebt of ergens anders pijn. Er zit salicyl in; 
deze stof komt ook voor in de aspirine.  Zo zie 
je maar dat moedertje natuur van alles in huis 
heeft voor onze gezondheid.  Zo ook de hazel-
noot struiken met zo goed als rijpe hazelnoten 
erin hangend. Als de mens het wil zien is de 
natuur heel gul voor hem. Je hebt zo een 
bordje vol gezondheid bij elkaar vergaard. 
 
Inmiddels was het wel etenstijd, dus hebben 
we eerst de innerlijke mens versterkt en zijn 
daarna nog met zijn allen naar een bloeiend 
heideveld gegaan. Helaas roken we de heide 
niet. Dat was heel jammer. Anneke las uit een 
boekje van Klazien uit Zalk voor wat je met 
heide al zo kunt doen en wat er in de oudheid 
allemaal wel niet mee gedaan werd, van be-
zems tot vulling in de stal waar de mest op 
kwam en weer samen verspreid werd op het 
land voor de vruchtbaarheid van het land  tot 
dakbedekking toe. En je kan van de bloeiende 
toppen kun je  een heerlijk kopje thee zetten. 
 
We hebben allemaal geproefd van echte hei-
dehoning met raat erin van de imker uit Ba-
linge. Ook mogen we nog een keer bij de imker 
langskomen voor een uitleg van de bijenvolken 
en hoe alles in zijn werk gaat. Helaas kon hij 
vandaag niet want hij moest zijn darren terug-
halen uit Ameland, daar het seizoen voorbij is, 
maar wat in het vat zit verzuurt niet zullen we 
maar zeggen. 
 
De volgende wandeling wordt gehouden op za-
terdag 23 september in Wapse. 
 

We verzamelen bij: 
De Wapser Herberg  
Ten Darperweg 104  
7983 KP  WAPSE 
 
Anneke Bergshoeff / Annemieke Aardema 
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Wandelen met abonnees 
‘gratis recept’ 
Dat was weer een gezellige middag... 
Zondagmiddag 27 augustus liepen we 
met een flinke groep door de kruiden-
wei te Rijs en daarna in het Rijsterbos. 
 

 
De rode draad door de middag waren de 'wilde' 
groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
We zagen weer genoeg, er was veel te vertellen 
maar nog veel meer is niet verteld want daar is 
zo'n middag veel te kort voor. 

 
Wie onze mail in het weekend ontvangt met de 
'Wekelijkse recepten', overigens helemaal gra-
tis, welke in het teken staan van dat wat eet-
baar is en om ons heen groeit in de vrije natuur 
en eigen tuin, krijgt een aantal datums als 
keuze om te komen wandelen als gast zodat we 
samen kunnen genieten van datgene wat er op 
dat moment te bekijken valt. 
En daar gaven weer genoeg personen gehoor 
aan, uit Limburg, Brabant, Gelderland, Noord-
Holland maar ook uit Friesland. 
 

 
 

 
We eindigden met wie dit wilde bij Hotel Jans 
waar de appeltaart niet te versmaden is en zo 
genoten we met elkaar van een leuke afsluiting 
van een gezellige middag. Het weer werkte ook 
100% mee. 

 
Woensdagmiddag 20 september weer een kans, 
in Heeg (tussen Sneek en Balk).  
 

Opgeven verplicht.  
Wie de recepten nog niet ontvangt kan zich 
daarvoor aanmelden en gebruik maken van dit 
soort aanbiedingen: 
anneke@project7-blad.nl  
 
Zie info op poster, laatste pagina Nieuws-
brief! 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Snuffeldag… 
Je bent uitgenodigd... 
Ook bestemd voor iedereen die wel al 
bekend is met onze groepen en wande-
lingen en/of deze bezoekt... 
 
Dinsdag 3 oktober een dagje gezellig met el-
kaar genieten... 
Op deze dag presenteren we een ‘snuffeldag’… 
 
Wie zin heeft en kan is van harte welkom naar 
Rijs (Gaasterland) te komen en dan verzame-
len we bij Hotel Jans waar we starten met kof-
fie of thee, wat eenieder op eigen gelegenheid 
regelt en afrekent. 

We verzamelen vanaf 10.30 uur en gaan ergens 
tussen 11.00/11.30 uur op pad. 
De kruidenwei en het bos in en samen genieten 
van al het moois dat we tegenkomen. 
 
Natuurlijk zal ik het één en ander vertellen bij 
wat we zien maar het idee is ook samen van 
alles te delen, te proeven hoe het met de stu-
diegroepen gaat, gewoon een dagje ‘snuffe-
len’, gelijkgestemden ontmoeten, kennis de-
len en het heel gezellig hebben met elkaar. 

 

 
In de praktijk zijn dit waardevolle dagen en af 
en toe organiseren we eens iets dat niets kost, 
gewoon om ‘Project7-blad’ qua sfeer en in-
steek te delen met een grotere groep. 
We nemen tijd om te lunchen dus vragen we 
eenieder een eigen lunchpakket mee te ne-
men. We gaan in de vrije natuur, in het bos of 
bij het IJsselmeer, net wat voor weer het is, 
een plekje zoeken. 

 
Ergens in de loop van de middag eindigen we 
weer bij Hotel Jans; wie wil kan daar nog iets 
gebruiken of eten voor hij of zij de terugreis 
hervat, maar dat is een eigen keuze. 
Het kost je dus een consumptie bij aanvang van 
de dag, je eigen lunchpakket van huis meege-
nomen en vanuit Project7-blad ben je onze 
gast. 
Wel opgeven, graag weten we op wie we kun-
nen rekenen en we moeten even doorgeven 
hoeveel personen er starten met ons met kof-
fie, thee of...  
anneke@project7-blad.nl 
 
Anneke 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Wilde wandelingen  
in Bergeijk 

Afgelopen weekend heb ik voor het 
laatst gewandeld dit jaar en misschien 
is het leuk eens terug te blikken op al 
die wilde wandelingen. 
 

In het begin van het jaar heb ik vooral gewan-
deld in een vrij recent aangelegd natuurgebied 
in Bergeijk, “Het luchtkasteel”.  

 
Wandelgebied “Het Luchtkasteel” dankt zijn 
naam aan een kasteel dat hier lang geleden 
stond.  
Uit een akte van 1491 blijkt dat het in die tijd 
nog niet om een kasteel ging, maar om “Huys 
Berch Eyck”.  
Pas in de 16de eeuw wordt gesproken van een 
kasteel. Er zijn alleen nog oude prenten van de 
ruïne van het kasteel bewaard gebleven. 

 

In dit gebied, rond de rivier “de Keersop” is 
inmiddels de oude rijkdom van flora en fauna 
weer in alle glorie hersteld en kan je zien hoe 
dit kleinschalige landschap er eeuwenlang uit 
heeft gezien. De oude perceelgrenzen zijn 
waar mogelijk weer beplant met elzensingels, 
struweelheggen en hier en daar wat knotbo-
men. Op de hogere en drogere stukken grond 
staan houtkanten met vooral eiken en berken. 
Zoals het vroeger eeuwenlang is geweest. 
 
Bijzonder zijn ook de helofytenfilters die zijn 
aangelegd en ervoor zorgen dat het rioolwater, 
dat bij zeer hevige regenval door overbelasting 
van het rioolstelsel in het riviertje de Keersop 
zou stromen, eerst gezuiverd wordt. Hiervoor 
zijn rietplanten en mattenbies aangeplant, die 
zuurstof transporteren uit de buitenlucht naar 
hun wortels onder water. Daar wordt zo een 
goede leefomgeving voor bacteriën gevormd, 
die afvalstoffen uit het water omzetten in voe-
dingstoffen voor de moerasplant. 
De pompen en beluchtingstafel in het helofy-
tenfilter zorgen er daarnaast voor dat het wa-
ter in beweging blijft en nog meer zuurstof kan 
opnemen. Als het water na een zuiveringspro-
ces van 15 tot 20 dagen schoon genoeg is, 
wordt het weer afgevoerd naar de Keersop. 

 
Het gebied is een mooie combinatie van mo-
derne milieutechniek gebaseerd op natuurlijke 
processen en een goede leefomgeving voor 
flora en fauna.  
We hebben daar, behalve natuurlijk van brand-
netel, vogelmuur, perzikkruid, knopkruid, 
weegbreesoorten, madeliefjes, paardenbloe-
men, wilde wortels, ereprijs en duizendblad, 
ook mogen genieten van korenbloemen, cicho-
rei, pimpernel, klaprozen en hondsroos. Bo-
vendien zijn aan één zijde van het gebied mis-
pels, vlieren, sleedoorn en meidoorn aange-
plant. Je snapt wel dat ik daar rond deze tijd 
regelmatig te vinden ben om mijn voorraadje 
vlierbessensap en sleedoornlikeur aan te vul-
len… 
Kortom een “heerlijke” plek voor een wilde 
wandeling. Soms met een groep van 15, soms 
met z’n drietjes, soms inclusief brood met 
wilde pesto, of soep uit de hooikist en zelfs 
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ontstond daar eens een complete picknick ach-
teraf.  
 

 
 

 
 

Omdat de gemeente op “Het Luchtkasteel” re-
gelmatig maait en ik niet precies weet wan-
neer, heb ik op een gegeven moment de wan-
delingen verplaatst naar de andere kant van 
Bergeijk, waar ik woon.  
 
De plukroute was inmiddels aangelegd en loopt 
voor mijn deur langs, dus dat was ook een mooi 
item om mee te nemen in de wandeling.  
 
Ik hoop altijd maar dat er weer nieuwe pro-
jecten op andere plaatsen opgezet worden 
door enthousiaste deelnemers. 
 

Deze wandelroute gaat door het bos waar ik 
tegenover woon, een heel andere biotoop dan 
aan de Keersop, maar net zo boeiend en vol 
verhalen.  
Hier zien we eiken, berken, vogelkers, dennen 
en sparren, met als ondergroei varens, bra-
men, bosbessen, maar ook alle soorten dove-
netels, reuzebalsemien, zevenblad, wilde pos-
telein en wilgenroosjes.  
 

 
 

We begonnen dan met vers geplukte kruiden-
thee bij mij aan de keukentafel en liepen, via 
een stukje plukroute (langs bessen, frambo-
zen, appel- en perenbomen) naar het bos aan 
de overkant van de weg. 
 
De deelnemers aan de wandelingen waren di-
vers, van jong tot oud.  
Moeders die hun kinderen thuisonderwijs ge-
ven en mijn wandeling gebruikten om de bio-
logieles in te vullen.  
Stagiaires van kruidenopleidingen, oud-cursis-
ten uit mijn kruidencursus die hun kennis wil-
den opfrissen of mensen in wie de innerlijke 
nieuwsgierigheid wakker werd om oude kennis 
weer te laten (her)leven.  
 
Ik heb mooie en bijzondere mensen leren ken-
nen tijdens die ontmoeten met de natuur en 
van hen ook weer mogen leren.  
 
En daar doen we het allemaal voor………. 
 
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu) 
 

http://www.heelnatuurlijk.nu/


 
30 

Verslag  
Project7-blad Delft  

Op een zonnige, 
stormachtige mid-
dag kwam de stu-
diegroep voor Zuid 
Holland bij elkaar 
in Delft. Het thema 

voor 13 september 2017 was Kruiden-
zalf maken.  
 
Ik was de gastvrouw op Volkstuinen-complex 
Vijvertuinen en ben locatiehouder Delft.  
Aanwezig waren: Wietske, Anna (met dank 
voor de foto’s), Lenie, Tonnie, Marga, Miranda 
en Truus. Helaas was er een code oranje afge-
geven, zodat An en Linda uit Friesland er niet 
bij konden zijn. We begonnen met koffie en 
kruidenthee en speltkoekjes.  
 

Daarna gingen 4 dames heermoes in 
mijn moestuin plukken. De andere 
3 dames haalden grasjes uit de door 
mij geplukte duizendblad.  
Duizendblad groeit helaas niet op 
mijn Volkstuinencomplex en de 
graskant aan de Hoornse Vaart was 
net gemaaid, dus ik heb helaas 
geen bloemen kunnen vinden.  
Nadat het gewassen en gedroogd 
was, zijn de kruiden in stukjes ge-
maakt. Samen met circa 100 ml bi-
ologische zonnebloemolie en een 
schep kokosolie is het au bain Marie 
opgezet om circa drie uur te prut-
telen. Ondertussen heb ik iets ver-
teld over de kruiden Duizendblad 
en Heermoes en waar je de zalf 
voor kunt gebruiken.  
Heermoeszalf stopt het bloeden, 
versnelt de genezing van wonden, 
is antiseptisch en ontstekingsrem-

mend en helpt bij (zwemmers) eczeem, schim-
mels etc.  
Duizendbladzalf helpt bij de genezing van 
(snij)wonden, brandwonden, spataderen, 
huidirritaties en verbetert couperose. 
 
Daarna zijn we met elkaar het Kerkpolder-park 
of bos in gegaan. Tussen de gevallen takken en 
onder het gekraak van de bomen hebben we 
vlierbessen geplukt.  
 
 

De kastanjebomen hadden hun mooie kastan-
jes laten vallen en ook die werden opgeraapt.  

Binnen in mijn tuinhuisje werd er een heerlijk 
drankje van gebrouwen (zie recept). We dron-
ken nogmaals thee en aten er zelfgebakken 
pompoenkoek besmeerd met honing van de im-
ker van Vijvertuinen bij.  

 

In deze ronde koek zaten rozijnen en brandne-
telzaadjes. Brandnetels zijn super gezond; ze 
bevatten veel mineralen en zijn vocht afdrij-
vend. Ook trok iedereen een mooie planten-
kaart van Marjanne Huising en werd de bijbe-
horende tekst gefotografeerd. Inmiddels wa-
ren de kruiden voldoende getrokken. Het olie-
mengsel werd gezeefd en weer in het hete wa-
ter gezet. Er ging wat bijenwas bij om te smel-
ten. De potjes werden van etiketjes voorzien 
en gevuld. De middag werd besloten met een 
glaasje vlierbessendrank en die smaakte zon-
der gember ook goed. Het was een gezellige, 
leerzame en inspirerende middag. 
 
De volgende keer op 25 oktober wordt er bij 
mij in Den Hoorn zuurkool gemaakt.  
Daarna gaan we op 31 januari vetbollen voor 
vogels maken en iets (?) voor onszelf.  
Op 14 maart maken we een smudgestick van 
tuinkruiden en paardenbloem tapenade om 
mee naar huis te nemen.  
Ook gaan we nog een keer pesto maken.  
Tips en ideeën voor nieuwe bijeenkomsten zijn 
welkom, want 2018 ligt nog voor ons open.  
 
Marion Vreugdenhil 
www.totaalbalans-marion.nl  

http://www.totaalbalans-marion.nl/
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Recept Vlierbessendrank 
Deze vlierbessendrank smaakt naar glühwein 
en is ook nog eens super gezond, zeker als je 
bijvoorbeeld verkouden bent.  
Drink hem bij voorkeur warm.  
 
1 liter appelsap 
3 kruidnagels 
kaneelstokje 
2 steranijs 
2 handenvol vlierbessen 
stukje gemberwortel (grootte: vingerkootje) 
halve bio citroen 
 
Rasp de schil grof en snij de rest van de citroen 
in plakjes. Snij de gemberwortel in dunne plak-
jes. Doe alle ingrediënten in een pan, maar 
zorg er wel voor dat de groene vlierbessen er 
uit gehaald zijn. Zet op het vuur en kook het 
brouwsel 10 à 20 minuten goed door.  
Iets af laten koelen, zeven en opdienen!  
 

Recept Pompoenbol 
Dit recept heb ik uit een boek voor scones en 
muffins. Mijn deeg werd helaas heel plakkerig. 
Ik heb er extra meel bij moeten doen en de 
koek ook langer gebakken. Het origineel is ove-
rigens zonder brandnetels, kaneel en met 2 
koppen meel en 30 min. Baktijd. Lekker met 
boter en/of honing. 
 
700 gram pompoen 
2 ½ kop meel (ik nam 1 kop speltvolkorenmeel, 
1 kop biobloem en half kopje kokosmeel).  
Snufje zeezout 
2 theelepels kaneelpoeder 
30 gram kokosvet of roomboter 
1 ei 
Kopje rozijnen 
Handje brandnetel zaadjes 
2 eetlepels rietsuiker 
1 theelepel natrium bicarbonaat (= baksoda) 
 
Kook de pompoen met schil en eventuele pit-
ten. Maak er zonder het vocht puree van in de 
keukenmachine. Doe de puree in een beslag-
kom en zeef het meel erboven. Doe de overige 
ingrediënten erbij. Goed roeren en eventueel 
kneden. Doe het deeg in een ingevette bak-
vorm. Snij er nu al punten van. Zet het in een 
voorverwarmde oven van 200 graden.  
Bak de koek in circa 45 minuten gaar. 
 
Succes en eet smakelijk!    
 
Marion 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon: 
 

 

Samenstelling: 
Anneke Bleeker / Frank Bleeker  
 

Medewerking van: 
Bijdragen van:  Anneke Bleeker / Gien van den 
Heuvel / Cynthia van Asten / Jochem Hagoort / 
Kitty de Bruin / Patty Vegt / Anneke Bergshoeff  
- Annemieke Aardema / Ingeborg Nienhuis / 
Marion Vreugdenhil 

 

Foto’s: 
Anneke Bleeker  / Cynthia van Asten / Jochem 
Hagoort / Kitty de Bruin / Patty Vegt / Ingeborg 
Nienhuis / Marion Vreugdenhil & Anna 

 

 
 

 
Aanmelden/Afmelden voor  
deze Nieuwsbrief: 
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
 
Informatie over het starten van een  
Studiegroep Project 7-blad: 
Marja.studiegroepen@project7-blad.nl 
 
Wie een bijdrage wil aanleveren voor de 
Nieuwsbrief kan deze sturen naar: 
Anneke@project7-blad.nl  
 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief:  
Project 7-blad Junior: 
Anneke@project7-blad.nl  
 
Interesse in een locatie voor  
‘Eten wat de pot schaft’? 
Anneke@project7-blad.nl 
 
 

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