Een gietertje water bij de brandnetels…
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Januari, een nieuw jaar,
nieuwe medewerkers en
nieuwe kansen…
Januari 2018… we starten met het
derde jaar van de Junior Nieuwsbrief
van Project7-blad. Feestje!
Een feestelijke editie want we mogen twee
nieuwe medewerksters verwelkomen.
Marja Frederiks en Piteke van der Meulen.
Helaas nemen we voorlopig even afscheid
van Ingeborg Nienhuis maar zodra zij weer
tijd heeft zien we haar wellicht weer verschijnen.
We danken Ingeborg voor haar mooie bijdragen.
Christel van Asten en Jochem Hagoort zijn
‘oude’ bekenden, die ook nu weer van de
partij zijn.
Piteke trakteert ons op een heerlijk recept:
energierepen; wat een mooie bijdrage en
heerlijk om bijvoorbeeld mee naar school te
nemen voor in de pauze.
Marja heeft van mij het stokje van ‘Plant van
de maand’ overgenomen; ditmaal staat het
prachtige longkruid centraal.
Christel vertelt verder over de avonturen die
zij beleeft samen met haar zus en ouders.
Het gezin van Asten is nogal reislustig en
woont dan een tijdje hier, dan weer daar en
tussendoor korte periodes in Nederland.

De eerste paardenbloem van 2018 gespot…
Christel en haar zus krijgen thuisonderwijs
en aan de verhalen van Christel kunnen we
al langer opmaken dat de twee dames een

fantastische opleiding krijgen en heel veel
ervaring opdoen.
Geweldig om daar een beetje deelgenoot
van te mogen zijn via de nieuwsbrief.
De moeder van Christel, Cynthia, schrijft
voor onze andere nieuwsbrief dus de dames
van Asten zijn samen al helemaal verweven
met Project7-blad.
Wij zijn daar blij mee, ga vooral door!
Onze wildplukgids en leider van een ‘Wandelende studiegroep’ Jochem Hagoort vertelt
ditmaal over de hazelnoot; wat hij daarmee
heeft gemaakt deelt hij met jullie allemaal.
We zijn trots op onze Junior, fijn dat we
mooie bijdragen kunnen plaatsen.
Ik wens dan iedereen ook heel veel leesplezier.
Tot eind februari.
Anneke
Gaasterland, 28 januari 2018

Even voorstellen:
Piteke van der Meulen
Hallo lezers,

Ik wil me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Piteke van der Meulen.
Ik ben getrouwd met Sjoerd Bandstra en heb
3 volwassen kinderen die allemaal nog thuis
wonen (24, 22 en 18 jaar).
Vanaf april 2017 ben ik betrokken geraakt bij
het wildplukken.
Na de eerste wandeling met Anneke in Rijs
ben ik zo enthousiast geworden dat ik me
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ook heb aangesloten bij een wandelende
studiegroep en een studiegroep met vaste
locatie.
Ik ben schooljuf geweest en houd ervan om
kennis te delen en anderen nieuwe dingen te
leren.
Toen Anneke mij vroeg of ik ook wilde mee
werken aan deze nieuwsbrief, hoefde ik niet
lang na te denken.
Ik vind het heerlijk om de natuur in te trekken en te kijken wat er aan eetbare planten
te vinden is.
Ook houd ik ervan om in de stad waar ik
woon en in mijn eigen tuintje te ontdekken
wat er groeit en wat daarvan bruikbaar is
voor bij het eten.
Dagelijks ben ik bezig met zo gezond mogelijk koken en eten.
Ik wil dan ook graag recepten delen en jullie
laten zien wat er in mijn omgeving groeit
aan eetbare planten.
Ik hoop jullie allemaal te inspireren.

Dat gaat heel gemakkelijk met een stamppotstamper en voeg er de eetlepels pindakaas aan toe.
Goed roeren.
Daarna de havermout toevoegen tot het een
egale massa is.
Vet een ovenschaal in of
gebruik bakpapier.
Doe de massa in een ovenschaal. Strijk het glad met
een lepel.
Het geheel moet ongeveer
1,5 cm dik zijn.

Energiereep recept
Heb jij een lange schooldag?
Ga je een dagje weg of sportief er flink
tegen aan?
Dan is dit recept voor een gezonde
energiereep zonder toegevoegde suikers echt iets om eens te gaan proberen!
Veel bakplezier en smullen maar!
Je hebt nodig:
2 bananen
5 eetlepels pindakaas (met stukjes)
75 gram havermout

Oven: voorverwarmen 10 minuten (hete
lucht) 165 graden, 15 minuten bakken.

Snijd de koek in 12 reepjes.
Recept gelezen op drogespieren.nl:
https://drogespieren.nl/
Prak de bananen.

Groetjes, Piteke
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Brandnetels groeien het beste in humusvolle, stikstofrijke grond, dus ga ik er maar
van uit dat de grond daar, onder de naaldbomen en buxusstruiken, niet erg geschikt is.

De afgelopen maand hebben we in een appartement in Nebiás, Aude, Zuid-Frankrijk
doorgebracht op een mooie camping.
Het mooie en mystieke Nebiás is in ZuidFrankrijk vooral bekend vanwege het natuurlijke labyrint dat zich er vlakbij bevindt. Het
labyrint wordt voornamelijk gevormd door
prachtige hoge buxusstruiken en mooie, grillige rotsen en het geheel is gehuld in een
zeer mystieke sfeer.
Op de camping waar we staan mogen we
eventueel parttime verblijven en we zijn er
als het ware aan het proefzitten om te kijken of het ons bevalt.
Het geluk van honden hebben is dat je drie
tot vier keer per dag met ze moet wandelen.
De perfecte manier om je omgeving te gaan
verkennen!
We wandelen over prachtige paadjes, proberen reusachtige modderpoelen te ontwijken
en wanneer we de fiets pakken moet je ook
enorm opletten, aangezien je om de haverklap enorm onderuit kunt gaan over grote
rotsen op de weg of vast komt te zitten in de
modder.
Eén keer was de modderplas zelfs zó diep
dat we er tot de trappers in vastzaten!
We hebben veel mogelijke wandelingen ontdekt (en een groot aantal niet-mogelijke),
maar geen enkele leidde ons naar het Labyrint. Totdat we uiteindelijk een klein paadje
ontdekten dat ons via een enorme omweg
van een paar uur naar het Labyrint leidde.
Maar tegen de tijd dat we daar aan kwamen
waren we zó moe, dat we (via een veel kortere weg) terugkeerden. Helaas zijn we tijdens die schitterende wandeling wel mooi
ons fototoestel vergeten…
Wat ons al vrijwel meteen opviel, was dat er
in dat hele gebied geen brandnetels groeien!
Dat was wel een teleurstelling voor ons,
want we hadden ons er erg op verheugd om
een lekker brandnetelsoepje boven een
vuurtje te kunnen maken.

Op een veldje dat nog wel bij de camping
hoort, maar er net buiten ligt hebben mijn
zusje en ik een mooie hut gebouwd.
De hut ligt goed verstopt in een soort natuurlijke kuil. Eromheen hebben we ontkiemende eikels in de grond gestopt. Mijn zusje
heeft ook appelboompjes gekweekt, die we
bij de groentetuin die we mogen bebouwen
in de grond gestopt hebben.

Op dat veld kunnen we ook heerlijk boogschieten. Met onze houten bogen (zonder vizier of ander hulpmiddel) raken we zelfs op
een afstand van meer dan 20 meter de roos!
Mijn moeder en ik zijn aardig aan elkaar gewaagd: de ene keer wint de een, de volgende keer de ander.
Mijn zusje Lindsay is pas later ingehaakt met
boogschieten en schiet van 10 meter afstand
op een schoenendoos.
Mijn vader schiet eens per jaar een keertje
mee.
We zien altijd onwijs veel buizerds. Er zitten
veel buizerds in de buurt van de camping en
we zien er regelmatig twee of drie boven
onze hoofden rondcirkelen.
Ik pak er dan meteen mijn verrekijker bij.
Maar wie kijkt er nu eigenlijk naar wie?
Het geeft een heel bijzonder gevoel om deze
prachtige dieren boven je te zien vliegen en
soms zelfs een duikvlucht te zien maken.
De winters in Zuid-Frankrijk zijn heerlijk
mild. Zelfs als je 600 meter hoog zit!
Regelmatig is de zon heerlijk warm en laten
we zonder jas de hondjes uit.
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We hebben
heerlijk gevilt en zo
mooie wandkleden voor
in de stacaravan in Nederland gemaakt.
Met de kristal kaartenset gaat het
erg goed. Ik
heb de set opgesplitst in twee delen met verschillende onderwerpen: set 1 (die vermoedelijk april-mei uitgegeven gaat worden)
met als onderwerp Aarding, Bescherming en
Vitaliteit en set twee (die hopelijk volgend
jaar uitgegeven gaat worden) met als thema
Heling, Wijsheid en Innerlijke Groei.
Afgelopen maand heb ik flink doorgewerkt
om de eerste set op tijd in te kunnen leveren. Nu is de uitgever die aan het nakijken
en zijn we aan het overleggen over de opmaak. Het contact verloopt erg soepel en ik
ben erg blij met de set, hoe die er nu uitziet!
Alle foto’s heb
ik zelf gemaakt. Ik heb
foto’s gemaakt
in de sneeuw,
op meer dan
1000
meter
hoogte, in plassen, waar je
zelfs visjes op
de foto zag, ik
heb
stenen
voor de zon gehouden
en
foto’s gemaakt
op boomstronken, bladeren
en stukjes mos.
Overal waar we
naar toe gingen
nam ik een doos met stenen mee om te fotograferen… De teksten van de kaartenset
heb ik van een feitelijke opsomming veranderd in een boeiende tekst, met bovenaan
de boodschap van de kaart, vervolgens de
kernboodschap van de steen en verdere informatie.
Vaak zijn de kaarten afgesloten met een persoonlijke ervaring. Ik ben heel benieuwd wat
de uitgever ervan vindt!

Omdat het water in Frankrijk serieus genoeg
chloor bevat om een zwembad voor een
maand mee te voorzien, halen we iedere
week water bij een bron hoog in de bergen,
bij het plaatsje Camurac.
Het water dat we daar vandaan halen is helder, schoon en vitaal en zodoende prima
drinkwater.

Bij Camurac ligt ook een klein skigebied,
waar je ook heerlijk kunt sleeën.
We hebben een heel stijl stukje gevonden
waar je echt keihard omlaag glijdt!
We hebben ervan genoten.

Volgende maand heb ik meer nieuws.
Dan zijn we weer een periode in Nederland.
Een fijne maand allemaal!
Christel
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Even voorstellen:
Marja Frederiks

Exmorra. Vorig jaar ben ik een wandelende
studiegroep gestart in Noord Holland, samen
zoeken naar planten, leren en uitwisselen
van kennis.
En mijn Pluk gaat dan lekker mee.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Marja Frederiks en ik woon samen met mijn hondje Pluk in Opmeer.
Pluk is een ruwharig dwerg teckeltje van 7
jaar en zij gaat altijd lekker mee wandelen.
We struinen samen rond op zoek naar mooie,
eetbare en geneeskrachtige planten.
Ik heb twee volwassen dochters en 4 geweldige kleinkinderen, de jongste 2,5 en de
oudste 11 jaar.
Mijn leven lang ben ik al bezig met, en geïnteresseerd in de natuur. Bomen, planten,
dieren, mooie stenen en mineralen, de geneeskracht en de energie die je bij ze kunt
voelen.
Het is nu denk ik alweer 6 of 7 jaar geleden
dat ik Anneke ontmoette en hoorde van, wat
nu Project7-blad is.
Ik vond het allemaal heel interessant, al die
eetbare planten die zo maar om ons heen
groeien en ook nog eens mooi, lekker en super gezond zijn.
Om dit alles samen te doen, te onderzoeken
en ontdekken dat is natuurlijk nog leuker en
ik heb me toen aangesloten bij studiegroep

Verder beheer ik voor Project7-blad het mail
bestand. Het in leven houden en laten
groeien van Project7-blad is heel veel werk
en zo help ik een beetje mee.
Thuis heb ik mijn praktijk waar ik mensen
met allerlei klachten help door middel van
voetreflexzone massage en Jin Shin Jyutsu,
dat is een Japanse geneeskunst, en coaching
gesprekken.
Vorig jaar ben ik begonnen met een opleiding herborist.
Een herborist is iemand die veel van planten
en hun geneeskracht weet en ook zalfjes en
tincturen kan maken.
Het leek me wel leuk om daar tijdens mijn
wandelingen wat meer over te kunnen vertellen.
En nu ga ik dus elke maand iets over een
plant vertellen in de nieuwsbrief.
Groetjes van
Marja Frederiks en Pluk
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Longkruid
Pulmonaria Officinalis

De bladeren zijn groen met lichte/witte
vlekken.

De naam Longkruid heeft de plant heel lang
geleden gekregen. Toen al wisten de mensen
dat Longkruid een gunstige werking op onze
longen heeft.

De Latijnse naam is Pulmonaria en ‘pulmo’
betekent long.
Al vroeg in het voorjaar, kan je de mooie
roze bloemetjes van Longkruid zien verschijnen.
De plant begint met bloeien en daarna gaat
het blad pas echt groeien.
Longkruid wordt niet heel hoog, ongeveer
tot 30 cm.
Het is een heel mooie bodembedekker die
door middel van zijn wortelstokken langzaam uitbreidt.

Lang geleden dacht men dat Maria melk op
de blaadjes gemorst had en daarom noemden ze de plant ook wel ‘vlekkenkruid’ of
‘Onze Lieve Vrouwemelk’. De bladeren voelen ruw, een beetje prikkerig aan. Dat komt
door de haartjes die er op groeien. Deze
haartjes bevatten silicium oftewel kiezelzuur. Silicium is in ons lichaam ook te vinden. Bij ons helpt het onder andere mee om
sterke botten, nagels en haren te krijgen.

De prachtige roze bloemetjes van de plant
verkleuren naar blauw, dit gebeurt wanneer
de bijen de bloemetjes bezocht hebben.
Longkruid houd niet van een zonnige plek,
als de zon op de wortels schijnt gaat de plant
dood. Maar een schaduwplek die het liefst
ook nog een beetje vochtig is, daar wordt
longkruid echt vrolijk van.
Het klinkt een beetje onlogisch maar wanneer Longkruid te droog staat gaat hij schimmelen.
Behalve de geneeskrachtige werking is Longkruid ook een eetbare plant.
Het blad is lekker als groente of je kan wat
toevoegen aan soep.
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Hazelnootsiroop voor
koude dagen

Een salade kan je mooi versieren met de eetbare blauwe en roze bloemetjes, een feestje
op je bord.

De winter van het jaar 2017-2018 was
af en toe heel koud.
Met temperaturen onder de 0 graden
Celsius.
Van Longkruid kan je ook thee maken. Daarvoor doe je enkele blaadjes met bloemen in
een theepot en giet daar gekookt en iets afgekoeld water overheen.

Even laten trekken en klaar.
Pluk niet te veel, volgens Dr.Kneipp is slappe
thee geneeskrachtiger dan sterke.
Groetjes,
Marja
(Foto’s: Anneke Bleeker ©)

Dieren gaan met winterslaap en de mensen
doen de verwarming hoger of gaan lekker
onder een dekentje bij elkaar liggen.
Allemaal fijn en aardig maar er moet ook
gegeten of gedronken worden.
Tijdens koude wintermaanden eten mensen
het liefst speciale maaltijden die echt bij de
winter horen.
Denk hierbij aan boerenkool met rookworst,
stamppot, zuurkool of erwtensoep.
Het liefst zo warm mogelijk met als het kan
warme chocomelk als toetje.
Ik ben zelf zo slim geweest om hazelnoten te
rapen in de herfst en deze te kraken.
Deze hazelnoten kun je vervolgens verwerken in chocolade of in siroop.
Laat ik nou net voor siroop gekozen hebben!
Deze hazelnootsiroop heb ik allang willen
maken en dat was een hele klus.
Alleen is deze siroop niet zo lang houdbaar,
maar dat komt wel goed ;)

Hier is het recept:
Wat heb je nodig:
• 250 gram hazelnoten
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•
•
•
•
•
•

200 gram biologische rietsuiker
1 kaneelstokje
3 kruidnagels
500 ml water
schone glazen potten met deksels of glazen fles
1 of meerdere schone flessen

Aan de slag:
1. Kraak alle hazelnoten met een hamer en
een steen. Kijk uit voor je ogen.
2. Rooster de hazelnoten in een bakpan
zonder olie. Halverwege de noten
schudden zodat ze keren. Ze mogen niet
zwart worden.
3. Hak de hazelnoten grof in een blender.
4. Kook het water met het kaneelstokje en
de kruidnagels.
5. Haal het pannetje van het vuur als het
kookt.
6. Voeg de suiker toe en roer totdat het
opgelost is en giet het warm over de hazelnoten heen.
7. Giet het geheel vervolgens in een glazen
fles.
8. Zet het op een warme lichte plek en
schud de pot af en toe.
9. Na 1 week is de siroop klaar en giet je
het door een vergiet met daarin een
schone doek, zodat alleen de siroop
overblijft.
10. Giet de hazelnootsiroop in een schone
fles.
Als je alles goed hebt gedaan heb je in de
winter echt een heerlijke hazelnootsiroop!
Geniet ervan!
Jochem Hagoort

Met de kabouters
op pad...
Al wandelend kwamen we in het duingebied kabouters tegen die 'wilde'
groente en kruiden aan het verzorgen
waren.
Allemaal heerlijke eetbare planten die we
zomaar als groente kunnen verwerken, gekookt, rauw, in een wok-gerecht, maar net
wat je wensen
zijn.
Winterpostelein is heerlijk
om rauw als salade op te dienen maar ook
door een aardappelstamppotje zoals je
raapsteeltjes
verwerkt.
Jonge brandneteltoppen in elk
gerecht is een
weldaad voor
ons
lichaam,
zeker de jonge
toppen die heel
krachtig en supergezond zijn.
Veldkers, een
variant is ook boskers,
deze is wat groter,
maar allemaal eetbaar
en familie van de tuinkers, waterkers, alle
koolsoorten dus wat
willen we nog meer?
Gratis te oogsten en
boordevol vitamine C.
Dennennaalden bevatten ook een hoog vitamine C-gehalte.
Van de naalden kunnen we theezetten.
Neem een paar naalden, knip deze in stukjes van ongeveer een centimeter en laat ze
even trekken in kokend water.
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ervan af, smaakt het niet lekker meer en de
plant heeft dan een stofje ontwikkeld wat
voor mens een dier een beetje giftig is.

Dat is uit zelfbescherming zodat we ervan af
blijven.
De bloemknoppen kunnen wel ingelegd worden als kappertjes voordat de bloemblaadjes
verschijnen.

Kleefkruid, niet echt een smaaksensatie
maar wel heel gezond. Reinigend, ook reinigend voor ons bloed en lymfe. De jonge toppen staan leuk op een salade en kleven niet.
Wat oudere scheuten kunnen mee verwerkt
worden, fijngesneden in een soep of in een
soep die je gaat pureren.

De knolletjes van speenkruid zijn ook meer
dan gezond en in vroegere tijden, tijdens de
VOC-tijd gebruikten ze deze plant al om zijn
hoge vitamine C-gehalte.
De kabouters weten het wel, zij zorgen goed
voor de groente die wij mensen kunnen oogsten.
Anneke

Weegbreeblad, rauw en gekookt, ook een superfood die af en toe niet in de keuken mag
ontbreken.
En dan het blad van speenkruid.
Een krachtpatser in deze tijd en
heeeeeeeeel gezond. Speenkruidblad kunnen we eten totdat de planten volop gaan
bloeien, dus een enkel bloempje is helemaal
niet erg, maar als de plant volop staat te
stralen met zijn gele bloemen dan blijven we

De V.O.C. bestond
uit een grote groep
handelaren
die
vooral handel dreef
met Nederlands Indië, een vroegere
Nederlandse kolonie.
De afkorting V.O.C. staat voor: Vereenigde
Oostindische Compagnie en deze werd opgericht op 20 maart 1602. Op 31 december
1799 werd de V.O.C. opgeheven.
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Christel van Asten
Piteke van der Meulen
Marja Frederiks
Jochem Hagoort
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Tot volgende maand!

Veldkers… zó lekker!
(Foto: Anneke Bleeker ©)
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