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Junior groeit…
De junior-versie van Project7-blad groeit.
De bijdragen zijn mooi en steeds meer belangstellenden melden zich om maandelijks
deze uitgave te ontvangen.
De junior is bedacht voor – zoals de naam
aangeeft – de junioren onder ons, de kinderen, de jeugd of jongvolwassenen, er zijn
vele benamingen te bedenken maar we mogen toch ook een grote groep wat ‘ouderen’
waarnemen dan jongvolwassenen.
Netjes omschreven? 😉
Met andere woorden: de junior is voor iedereen, dat is inmiddels wel gebleken.
Dank aan allen met hun mooie bijdragen
over wildplukken in de stad en elders, over
reizen naar Engeland met honden en een kat
en het heerlijke keukenkruid ‘wilde Marjolein’ wat een veelzijdig gebruik kent.
Dankzij de bijdragen van Piteke, de twee
jonge dames van Asten, Marja en Jochem
kunnen we elke maand een bloemrijke,
kleurrijke en waardevolle nieuwsbrief presenteren.
De vakantie schiet weer op, er zijn alweer
scholen begonnen, komende week gaan er
weer velen een nieuw schooljaar starten en
daarna een week later de rest en dan gaan
we gevoelsmatig weer richting het najaar.
Dat is overigens aan vele planten, bomen,
struiken, kruiden en bloemen al duidelijk
zichtbaar; al zijn dat ook de gevolgen van de
extreme warmte en daardoor droogte.

Kijk eens naar de natuur om je heen en naar
de invloed van het zonlicht op dit moment
dat alweer anders is als aan het begin van de
zomer.
Najaarslicht is duidelijk anders, zachter dan
wanneer het voorjaar overgaat in de zomer.
In het najaar kun je ook nog heerlijk genieten van de najaar zonnestralen.
De herfst gaat vast weer voor een feestje
zorgen qua kleuren en paddenstoelen.
Elk seizoen heeft zijn bekoring en als we met
de volgende nieuwsbrief komen dan is het alweer dik op september.
Geniet van wat je ziet als je laag bij de
grond kijkt, als je naar de lucht kijkt en
overal daar tussenin.
Wie het wil zien zal het zien.
Wie bukt of door de knieën gaat zal verrukt
zijn over de kleinste bloempjes, de mossen,
straks de vallende vruchten, kastanjes, eikels, beukennootjes en nog heel veel meer.
Moeder Aarde schenkt ons alles wat we maar
kunnen oogsten.
En daar mogen we dankbaar over zijn.
Dank!
We gaan volop genieten en we zijn blij met
zo’n grote diversiteit. Zoveel verschillende
onderwerpen die het bekijken waard zijn.
Ga daarom vooral even mee ‘op reis’ met
alle bijdragen in deze nieuwsbrief.
Tot in september, dan komen we graag weer
buurten in je mailbox.
Anneke Bleeker
Gaasterland 23 augustus 2015

Toch krijgen we ook alweer het najaarsgevoel via planten die te koop aangeboden
worden, de pompoenen en kalebassen, de vruchten en bessen
aan bepaalde bomen en
struiken en de lichtinval.
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Wildplukken
in mijn eigen stad
Om te gaan wildplukken ga ik de ene keer
lopend en de andere keer op de fiets.
Dit keer ben ik ook aan de andere kant van
de stad geweest waar ik woon en dat is
meer dan 8 km van mijn huis.
Ik laat aan de hand van foto’s jullie zien wat
ik afgelopen maand gevonden, geplukt en
gemaakt heb.
Omdat we zulk warm weer gehad hebben
waren de bramen, de vlierbessen en de appels veel eerder rijp dan anders.

Omdat mijn zoon veel langer is kan hij goed
bessen plukken die hoog hangen.
Op een zondagmiddag kon ik bramen plukken, wilde appels en Guldenroede.
Als je een top van de Guldenroede afknipt
en in gekookt water doet, krijg je een gele
thee, die vocht afdrijvend werkt en verfrissend is.
Ik ga niet altijd alleen op pad, soms neem ik
mijn man en één van de kinderen mee.

Wij hebben op een middag 2 emmers vol
vlierbessen geplukt, kwamen 3 appelbomen tegen en overal Guldenroede, die ik
zowel vers als gedroogd ga gebruiken.
Wij vonden al dit lekkers op een eilandje
aan de rand van onze stad.
De bomen staan daar op gemeentegrond
en je kan er vrij plukken.
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Omdat er zoveel vlierbomen staan blijft er
nog genoeg over voor de vogels en heel
veel vlierbessen hangen veel te hoog voor
ons mensen.
Ook groeit er heel veel Berenklauw zodat je
lang niet bij alle vlierbomen kunt plukken.
Pluk ALLEEN schermen met donkergekleurde bessen, de groene bessen zijn giftig.

Ik had ze goed gewassen en de schil er om
gelaten. Achteraf bleek dat het lekkerder

De vlierbessen hebben we van de takjes gerist, gewassen en per kilo 100 – 200 cc water toegevoegd en 20 minuten gekookt.
Door een zeef geschonken en nog eens
doorgekookt en toen een flinke scheut agavesiroop erbij gedaan en in schoonge-

was geweest als ik ze wel geschild zou hebben. De schil bleek wat stevig te zijn en
hierdoor moest je flink kauwen terwijl appeltaart doorgaans zacht is.

maakte flesjes gedaan en in de koelkast bewaard.
Dit blijft niet heel lang goed (1,5 week in ieder geval) dus geniet er snel van als je het
gemaakt hebt.
Heb je meer sap dan kun je dit beter invriezen om later nog van te kunnen genieten.
Vlierbessensap is supergezond het helpt tegen keelpijn, verkoudheid en bij koorts en
griep is het goed om in huis te hebben.
De wilde appeltjes heb ik gebruikt om een
appeltaart mee te maken.

Zo ging de taart de oven in, een kleurrijk geheel!

4

Melde is een plant uit de Amarantenfamilie. Het geslacht kent honderd tot tweehonderd soorten.
Grieken en Romeinen aten al melde als spinazie.

De zaden kunnen we verzamelen, drogen en eten.
De zaden zijn eeuwenlang als
graangerecht gegeten.
Wij kunnen de zaden gebruiken.
Tip: een theelepeltje door
een groente smoothie of over
je salade.
Laat de zaden van de Melde
heel goed drogen voordat je
ze in een potje of weckfles
stopt.

Op heel veel plaatsen kwam ik Melde tegen, vooral waar zand lag en een bouwplaats was geweest.

Ik heb genoten van het wildplukken en hoop dat jullie er ook veel plezier aan beleven.
Piteke van der Meulen
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Vorige maand schreef ik dat we met z’n
drieën bij mijn vader weg zijn gegaan. We
reden vanuit Frankrijk naar Nederland. Tijdens die rit ging de camper stuk, ontsnapte
Isis (onze kat) en verliep alles nogal moeizaam. Gelukkig kwamen we heelhuids in
Nederland aan. Deze maand schrijf ik over
onze reis naar Engeland en wat we daar al-

lemaal meegemaakt hebben.

Vanuit oost-Gelderland is het ongeveer 4
uur rijden naar Calais, waar je de oversteek
naar Engeland kunt maken. Je kunt met de
boot gaan of met de trein onder het Kanaal
door.
Wij namen de laatste, aangezien we onze
hondjes, Deva en Shiva, en zelfs onze kat
Isis meenamen (Isis is een echte reiskat en
we nemen haar overal mee naartoe). Alleen al het inchecken voor de trein was al
één groot avontuur.

Vanaf de snelweg volg je de borden ‘’Tunnel sous la Manche’’ (Kanaaltunnel) en dan
zie je in de verte de incheckpost al. Wij
sloegen echter meteen af naar de ‘Pet Reception’, om onze dieren aan te melden. Na
een paniekmoment waarin de vrouw achter de balie het chipnummer van Isis niet
kon vinden omdat die op een lagere plek
stond dan gebruikelijk (ze bood ons allervriendelijkst aan om een dierenarts in Calais te bellen zodat we nog ‘effe snel’ voor
Isis een nieuw paspoort konden laten maken) en wat geblaf van onze hondjes konden we inchecken.
Je rijdt door een constructie die wel wat
weg heeft van de Franse tolpoortjes en je

krijgt een letter om aan je achteruitkijkspiegel te hangen, die aangeeft in welke
trein je mee kunt. Wij hadden de letter ‘X’.

Na anderhalf uur wachten konden we eindelijk de trein op. Het was een laag, nogal
lomp ogend geval. Vanbinnen leek het net
één lange gang. De hele rij auto’s reed achter elkaar aan zo ver mogelijk naar binnen,
waarna er deuren gesloten werden zodat
er compartimenten ontstonden. In elk
compartiment was er ruimte voor drie
auto’s. Ik vond het best spannend, het idee
om onder een zee door te gaan rijden…
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Korte tijd later kwam de trein in beweging.
Eigenlijk merkte ik er niets van. De rit
duurde maar een half uurtje, daarna waren
we al aan de overkant. Ik was blij dat we de
trein afkonden, want het was binnen echt
snikheet.
Ineens moesten we links rijden. Dat was
wel even wennen. Veel mensen zeggen dat
ze links rijden makkelijker vinden dan
rechts rijden, maar voor mij voelde het
maar onnatuurlijk aan. Ik was blij dat ik niet
hoefde te rijden…
We reden in één keer door naar de provincie Wiltshire in Zuid-Engeland, waar we
deel zouden nemen aan een groepsreis.

Ook bezochten we een paar graancirkels. Ik
vond het een geweldige reis! Kijk voor
meer informatie over reizen naar dit bijzondere deel van Engeland op www.graancirkelsite.nl.
Na de reis bleven we nog een kleine week
in Engeland, maar algauw waren we het
links rijden en de regen (na een periode van
extreme hitte regende het bijna de hele
dag) wel zat en gingen we weer richting Nederland.
Na nog een oversteek met de Kanaaltunnel
namen we onze intrek in de stacaravan
waar we ook de afgelopen twee jaar onze
periodes in Nederland hebben doorgebracht. Ik denk dat we nog wel
een maand in Nederland zullen
blijven.
Volgende maand schrijf ik weer
verder. Ik wens iedereen een
prettige zomer toe!

Het zou mijn allereerste groepsreis worden
en ik vond het heel leuk om de groepsdynamiek gade te slaan. We bezochten de bijzondere oude plaatsten in het gebied, zoals
Silbury Hill, een oude, met gras begroeide
piramide, de steencirkel bij Avebury (de
grootste in Europa), de Long Barrow van
West Kennet (een groot hunebed die nog
grotendeels dicht is) en andere bijzondere
krachtplaatsen.

Christel
christel@kristalboodschappers.nl
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Het Vrolijke, Vreugdevolle, Vrije Leven van
Lindsay
Hoi allemaal. De vorige keer dat ik schreef
vertelde ik over ons bezoek aan Frankrijk.
Nu zal ik over onze periode in Engeland
vertellen.
We pakten onze spulletjes in de auto in
(vooral kampeer en beestenspullen), toen
vertrokken we.
Alle drie hadden we een eigen taak onderweg. Mam reed (zonder haar zouden we
niet zover komen ☺), Christel navigeerde
(zonder haar zouden we in Mexico uitkomen in plaats van in Engeland ☺), en ik
verzorgde de dieren (zonder mij zouden de
dieren niet verzorgd kunnen worden en
zou Isis de poes continu op mams schoot
klimmen en dat zou niet zo goed gaan ☺).
Eerst was het 5 uur (met pauze) rijden
naar Calais waar we met de trein door de
zee naar Engeland reisden. Het was een
hele nieuwe ervaring.
De honden moesten eerst langs een Petregistration en daarna moesten we langs
allemaal douane bureaus. Uiteindelijk kregen we een kaartje met een X erop en
moesten we een tijdje wachten. Die X betekende dat je moest wachten tot alle andere letters voor je een trein hadden genomen. Toen was het tijd voor de eerste oproep voor alle X-en.

Allemaal auto’s verzamelden zich. Toen iedereen er was, mochten we gaan rijden.
We reden een klein stukje en moesten
toen een stijl stukje naar beneden rijden.
Toen reden we de trein in.
Het waren twee verdiepingen op elkaar.
Gelukkig mochten wij beneden staan. We
moesten een stukje door de trein rijden.
Echt super cool!
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Uiteindelijk stonden we naast een wc. Wat
een geluk!
Het was best warm in de trein. Toen hij
eenmaal ging rijden, had ik het eerst niet
een door . . . Het enige wat we voelden
was dat we een beetje schudden en dat
onze oren plopten. Na een comfortabele
treinreis van een half uur, kwamen we in
Engeland aan. Daar moesten we ineens
links gaan rijden!

In totaal bleven we twee weken in Engeland. Daarna reden we samen met Janet
terug naar huis.

Na nog drie uur rijden kwamen we op de
camping aan. We zaten in hartje graancirkelgebied!

‘graancirkel’
We bezochten samen met een groep een
paar prachtige graancirkels en zagen verschillende prachtige dingen, zoals witte
kalkpaarden op de bergwanden, hele
krachtige steencirkels, oude kerkjes en andere krachtplekken. Het was een top reis!

‘wit kalkpaard’
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‘dolgelukkige Shiva in een graancirkel’
Eenmaal in Nederland aangekomen, gingen we onze spulletjes inpakken, omdat
we niet op de camping waar we tijdelijk
een stacaravan huurden, mochten blijven.
Dus gingen we met ons hele hebben en
houwen (Janet hielp ons), naar onze eigen
stacaravan in Braamt. Ik was superblij
weer tussen de paarden te zijn. Nu zijn we
samen met Janet druk bezig er weer ons
plekje van te maken. Ik voel me hier helemaal thuis!
We zijn op tijd terug om de bramen te kunnen plukken. Hieronder zie je hoe je jam
kunt maken van bramen en vlierbessen:

2. Giet ze in een grote bak

3. Ook de vlierbessen erbij

Ik kan niet vertellen wat we de volgende
maand gaan doen, maar het wordt vast
leuk.
Tot dan! Lindsay’

4. Zet ze onder water om ze te wassen
en diertjes te verwijderen

1. Verzamel bramen en vlierbessen
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5. Schraap de vlierbessen met een

vork los van de takjes

8. Nu heb je schone en goede bramen

en vlierbessen

6. Dat is wel even een klusje

9. Kijk ze eens glanzen

7. De niet goede besjes komen vanzelf

boven drijven. Deze kun je makkelijk weg scheppen. En vergeet ook
de kleine takjes er niet uit te halen!
10. Schep alle bessen uit de bak en doe
ze in een grote pan
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14. Giet je jam in eerst voorgekookte
en dus hete lege jampotjes. Gebruik
wel een doek, anders verbrand je je
handen….

11. Doe er voor de smaak wat stukjes
appel en nectarine bij. Een klein bodempje water tegen het aanbranden en zet het maar op het vuur.

15. Doe de potjes goed dicht en zet ze
op de kop. Ze kunnen nu vacuümtrekken en blijven daardoor langer
goed.
16. Etiketjes erop en klaar om weg te
geven of om op te smullen!

12. Doe er wat mailsmeel of maïzena bij
om het wat compacter te maken.
En voeg (kokosbloesem-)suiker of
stevia bij tot je het zoet genoeg
vindt.
13. Wel blijven roeren hoor!
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Wilde Marjolein –
Origanum Vulgare
De naam Origanum is samengesteld uit de
Griekse namen ‘oros’, berg en ‘ganos’,
vreugde, wat samen ‘vreugde uit de bergen’ betekent.
Marjolein betekent, ‘altijd gelukkig’. Dit
moet wel een heerlijke vrolijk makende
plant zijn. Hij groeit ook nog eens het liefst
op zonnige plaatsen en dan in de bergen,
op kalkrijke grond.
In ons land komt de plant gelukkig ook
voor, in de duinen en in zuid Limburg. Maar
bij mij in mijn tuintje heeft hij het ook
prima naar zijn zin.
Wilde Marjolein is een vaste plant met stevige wortels; de plant kan wel 60 cm hoog
worden. Ze bloeit in juli en augustus met
rozerode lipbloemetjes die in groepjes bij
elkaar staan. De stengel is vierkant en houtig, de blaadjes fluweelzacht, eirond en
hebben een verleidelijke zoete geur. Het is
een echte hommelplant.
Naast de Wilde Marjolein – Origanum Vulgare, kennen we ook de Echte Marjolein of
Majoraan – Origanum Majorana dit is een
in ons land gekweekte eenjarige soort.

Uit beide soorten zijn vele rassen gekweekt
voor culinair gebruik om hun specifieke
geur en smaak.
Oregano en Majoraan zijn daar voorbeelden van en dit zijn veelal allemaal eenjarige
planten.
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Marjolein ontkrampt, maakt open, beweeglijk en actief. Het haalt spanning rond
het hoofd weg en stimuleert de doorbloeding naar de buik en benen. Door de vele
mineralen die in de plant voorkomen zorgt
het voor een goede bloedopbouw.
De etherische olie van Oregano gecombineerd met Tea Tree in Kamilleolie werkt
uitstekend bij kalknagels en huidschimmel.
Voor de thee wordt het hele bloeiende
kruid geplukt, het is lekker en een goede
smaakmaker in theemengsels.
De gekweekte eenjarige soorten Oregano
en Majoraan zijn een geliefd keukenkruid
om hun pittige aromatische smaak. Goed
te combineren met tomaten en uiengerechten. Niet alleen de Italianen zijn er dol
op . . . . ik ook ☺
Tekst: Marja Frederiks
Foto’s: Anneke Bleeker©

De medicinaal gebruikte plant is Wilde
Marjolein.
Uit de signatuur, dat betekent hoe de plant
er uit ziet, kan je aflezen dat de plant een
milde werking heeft op het bloed en de circulatie, hij heeft rode blaadjes.
De zachte beharing zegt ons dat de plant
goed is voor huid en slijmvliezen en de
zoete geur werkt op de psyche en het zenuwstelsel.
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Bloemen kun je ook eten
De droogte zorgde ervoor dat de natuur
onvoldoende water kreeg. Zo stonden de
beken droog, sloten droog en de plassen
hadden heel weinig water. De dieren hadden erg veel dorst en de planten konden
niet meer groeien. Overal waar je keek was
er geen groen meer te bekennen, alles was
bruin.
Gelukkig was dit niet onopgemerkt gebleven en ben ik ondanks de hitte toch nog
naar buiten geweest om eens te kijken of
er eetbare natuur te vinden was. De zoektocht werd snel beloond en ik heb bramen
en vlierbessen gevonden. Geplukt en verwerkt in jam en siropen.
Wat ik ook had gevonden waren de bloemen van de haagwinde, deze bloemen zijn
eetbaar en te gebruiken voor in de salade,
tussen brood

en je kunt er bijvoorbeeld een smeersel in
doen zodat ze op gebakjes lijken. Dat staat
gezellig voor als je visite hebt.
Ik heb het geplukt en op mijn brood gedaan. De witte bloem is goed herkenbaar
en groeit bijna overal zolang het maar naar
boven kan klimmen. Het is namelijk een
klimplant en klimt voornamelijk tegen hekken en andere grote planten zoals mais en
distels.
Andere eetbare bloemen zijn bijvoorbeeld:
de paardenbloem, madeliefjes, rozenblaadjes en goudsbloem.
Ga naar buiten en naar deze lekkere bloemen opzoek.
Veel wildplukgroetjes van Jochem
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Waterlelies…

Witte waterlelie

35.000 jaar geleden aten de Neanderthalers deze planten al...

De waterlelie groeit in zwak stromend of
stilstaand water met een maximale diepte

Van de ruim 50 soorten zijn er maar twee
inheems in Nederland.
De gele plomp (Nuphar lutea) en de witte
waterlelie (Nymphaea alba).
Beide soorten komen algemeen voor als
waterplant.
De bloemen en bladeren brengen velen in
verrukking.
Waterlelies zijn een bron van voedsel en
dat is al eeuwen bekend.
Waterlelies hebben verschillende eetbare
onderdelen.
De ongeopende bloem en jonge bladeren
kunnen worden gekookt en als groente gegeten worden.
De zaden zijn rijk aan zetmeel, eiwit en
olie.
De zaden kunnen rauw of gekookt gegeten
worden.
De zaden kunnen ook gedroogd tot meel
worden gemalen.
Dat meel kan worden gebruikt voor het
maken van brood of als bindmiddel in
soep.

van 150 cm. De plant lijkt redelijk goed
tegen vervuiling te kunnen. De bladeren
drijven op het wateroppervlak.

De waterlelie heeft prachtige witte bloemen en bloeit van juni tot augustus.
De wortels houden de waterlelie op haar
plek.
Eetbaar zijn de bloemen, pluk de bloemblaadjes los en verwerk ze in salades of als
een soort bakje waar je een hapje op presenteert.
De zaden, stengels en geschilde wortelstokken kunnen rauw gegeten worden.
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De gele plomp

De gele plomp groeit in matig stromend
tot stilstaand tamelijk voedselrijk water.
De prachtige gele bloem drijft niet op het
water zoals de bladeren, maar steekt er
bovenuit.
De gele plomp werd als veevoer gebruikt
en bij mensen als middel tegen kaalheid
en hondsdolheid.
De wortel moet worden gekookt voor zij
eetbaar zijn vanwege een giftig stofje. Bovendien zijn zij rauw te bitter.
Daarna lijkt de smaak op zoete aardappels
als je ze bakt. Een giftig stofje kun je bij
meer wortels, bessen en planten aantreffen.
De vlierbessen moeten bijvoorbeeld ook
eerst een behandeling ondergaan voor zij
gegeten kunnen worden. Koken of laten
gisten. Laten gisten gebeurt als je wijn van
vlierbessen maakt.
De wortels van de gele plomp zijn rijk aan
zetmeel en zijn in de herfst te oogsten.
De gele plomp is de nationale plant van
Friesland.
De bladeren zijn terug te vinden in de
Friese vlag.

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker
Barbera Smit – opmaak
Bijdragen van:
Christel van Asten
Lindsay van Asten
Marja Frederiks
Jochem Hagoort
Piteke van de Meulen
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

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

Tot volgende maand!

Anneke
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