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Februari… er valt alweer genoeg te beleven…  
en… welkom bij de tweede versie van ‘Het Wilde Genieten’… 
 
Het is nog geen voorjaar maar wel al voelbaar. 
Alles is zichtbaar aan het veranderen en we zien alweer genoeg boven de grond verschijnen 
wat eetbaar is. 

Prachtige brandneteltopjes, blaadjes 
van speenkruid, jonge blaadjes look-
zonder-look, veldkers maar ook 
prachtig paardenbloemblad en… nog 
heel veel meer. 
Bijzonder wat dit altijd met mij doet 
zo pril voor de start van het voorjaar. 
Bloeiende madeliefjes trekken met-
een de aandacht en we zien de knop-
pen aan bomen en struiken zwellen. 
Het zevenblad groeit en zo ook Pro-
ject7-blad. 
Sinds afgelopen maandag 18 februari 
een heuse Stichting en met het be-
stuur zal ik in de komende tijden ge-
noeg overleggen maar ook mijn per-
soonlijke bijdragen leveren. 

We gaan er samen tegenaan maar eerst gaan wij op reis. 
Frank en ik gaan maandag 25 februari voor twee maanden Nederland verlaten en onderweg 
onze ogen goed de kost geven wat we tegenkomen passend bij ‘puur natuur’, eetbare ‘wilde’ 
groenten, kruiden en bloemen, wat andere culturen presenteren waar wij van kunnen leren 
en dat zal ik graag delen. 
We reizen via Duitsland, Oostenrijk, voormalig Joegoslavië, Bulgarije, Turkije naar Georgië. 
Na daar het nodige bekeken te hebben gaan we weer via dezelfde landen terug om vervolgens 
wat langer te vertoeven in voormalig Joegoslavië. 
Tweemaal zullen we de piramides in Bosnië bezoeken, op de heenreis en op de terugreis. 
Op de heenreis ontmoeten we Lamija, de voorzitster van Project7-blad, zij is ook ‘toevallig’ 
even daar aanwezig. 
Op de terugreis haken we aan bij een bekend gezelschap, namelijk een aantal bekenden van 
ons via Project7-blad en John Breukels, de reisleider en ook bekend met ons concept als spre-
ker.  
We komen ergens eind april, begin mei weer thuis maar blijven deze nieuwsbrief en andere 
taken uitvoeren. 
Volgende keer dus enige buitenlandse invloeden want het zal niet moeilijk zijn het één en 
ander te delen. 
Veel leesplezier met deze tweede versie van ‘Het Wilde Genieten’ en tot in maart…  
Ergens vanuit Georgië.  
 
Anneke Bleeker 
Gaasterland, 24 februari 2019 

Jong speenkruid 
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Bestuur Project7-blad, Grandchamp en plannen… 
Het bestuur van Project7-blad kwam vanaf maandag 11 februari tot en met vrijdag 
15 februari bij elkaar in Grandchamp, een heel klein plaatsje in de Franse Ardennen. 

   

Project7-blad is inmiddels een Stichting, dus we konden daar meteen op proosten! 
Jos en Christelle waren onze gastheer en -vrouw; we voelden ons er helemaal thuis. 
 
Christelle verzorgde de innerlijke mens op perfecte wijze, helemaal passend bij de missie van 
Project7-blad, namelijk puur natuur, bewust en supergezond. 
Naast deze ingrediënten waren de maaltijden die we kregen voorgeschoteld een feestje, een 
plaatje om naar te kijken. 
Kunstwerkjes getoverd in de keuken en gepresenteerd op gezellige borden en in mooie scha-
len. 

  

  

 
Jos en Christelle inspireren een ieder die bij hen komt en samen beleefden we gezellige dagen. 
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Op maandagmiddag, tegen de avond waren we compleet, allen kwamen uit verschillende 
windrichtingen. 
Het idee van deze dagen was om samen te brainstormen, het gezellig te hebben en te genieten 
van de locatie en de omgeving. 
 

   

 
We kunnen niet anders zeggen dan dat het heel gezellig was, we elkaar beter hebben leren 
kennen en er door live rond een grote houten tafel te zitten diverse plannen zijn ontstaan. 
We gaan de mogelijkheid om lezingen te organiseren uitbreiden. 
Hoe? Dat gaan we in de komende weken uitwerken en opstarten. 
 
Middels wandelingen door het land, verspreid van het noorden tot het zuiden, kunnen 
nieuwsgierigen kennismaken met de mogelijkheden van Project7-blad. 
Samen wandelen, gelijkgestemden ontmoeten en ‘het loopt zoals het loopt’, oftewel: de ge-
sprekken ontstaan vanzelf al genietend van de omgeving. 
Degenen die zich hebben opgegeven voor een bepaalde wandeling komen samen in een ho-
recagelegenheid waar gestart kan worden met een consumptie die die men zelf betaalt. 
De wandeling is een cadeautje van Project7-blad en de gastvrouw of -heer kan een ieder in-
formeren die belangstelling heeft om na deze wandeling wellicht aan één van de studiegroe-
pen mee te doen of om eens een eenmalige lezing of workshop te volgen. 
 

Leren, helpen en genieten in Grandchamp… 
We gaan workshops organiseren met Jos en Christelle. Permacultuur zal de rode draad door 
de dagen zijn. 
Wie kennis wil maken met Permacultuur als leefwijze, want het gaat niet alleen om tuinieren 
maar om ook om hoe je denkt, leeft en de maaltijden bereidt. Het gaat om alles… 
Helpen bij Jos en Christelle is een mooie manier om te voelen, te ervaren en te leren maar ook 
om te genieten en op te laden. 
We gaan met Jos en Christelle plannen wanneer we de workshop via Project7-blad op de 
agenda presenteren. 
Deze plannen zijn net vers gesmeed en noemen we… vers van de pers! 
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Het was een inspirerende bijeenkomst, we gingen natuurlijk ook aan de wandel want de om-
geving lokt al snel uit om te genieten van de glooiingen, de bomen, de maretak in de mist en 
in de zon. 
Heel bijzonder was de ochtend toen we twee mandala’s maakten van natuurlijke materialen, 
twee mandala’s die we aan elkaar verbonden en daarmee was het overduidelijk dat we als 
team kunnen samenwerken. 
 

   

   

 
De mandala’s gaven we terug aan de natuur, de ene ging in het papier waarop we deze maak-
ten in de aarde en de ander mocht het universum in verdwijnen middels verbranden. 
Heel bijzonder om dit samen te creëren. 
Dit alles op een prachtige zonnige dag en een wandeling na deze mooie uren. 
Het was leuk, het was mooi en het was inspirerend.  
Een mooie start van de Stichting met inspirerende evenementen in het vooruitzicht. 
Zevenblad is als plant niet uit te roeien! 

Hoe symbolisch is deze gedachte? 😊 
 
We staan aan het begin van vele nieuwe kansen om beet te pakken. 
Op naar mooie resultaten om velen blij te maken. 
 
Anneke 
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Recept voor speltbrood met krui-
den en golden drink  
De hoeveelheden ingrediënten zijn gebaseerd op een glazen 
cakevorm (gangbare maat), even voor het idee, maar paste 
perfect in onze schaal van Bunzlau Castle; de vorm vet je in 
met biologische roomboter. 
De oven hoeft niet voorverwarmd te worden en het deeg 
hoeft niet te rijzen. Het is een kwestie van de ingrediënten 
goed door elkaar roeren met een houten pollepel, eventueel 
even kneden met de handen. 
Hoeveelheden verdubbelen als je meer broden tegelijk wilt 
bakken. 
 
Ingrediënten (basisrecept): 
325 gram speltmeel 
1 schep Keltisch zeezout of andere variant  
1 theelepel natriumbicarbonaat (zuiveringszout) 
Flinke scheut bronwater met koolzuur (koolzuur maakt luch-
tig en zet natriumbicarbonaat aan tot rijzen. Zuur doet dit 
ook, dus karnemelk of een scheut appelazijn is ook een optie. 
Bij dit brood ging er minder bronwater in het beslag maar 
wel een pakje van 250 ml ‘golden drink’. Dit is biologische 
rijstdrank met kurkuma en zwarte peper. 
 
Extra: 
(Deze ingrediënten zijn niet noodzakelijk voor het welslagen 
van het brood, zij maken het gewoon ‘lekkerder’.) 
2 eieren  
Gedroogde grof gemalen rode peper en gedroogde oregano. 
 
Werkwijze: 
Alle ingrediënten goed mengen totdat een egale massa ont-
staat. Daarna in de cakevorm of ovenschaal scheppen. 
De vorm in het midden van de oven plaatsen en op ongeveer 
170 graden drie kwartier tot een uur laten garen. 
Exacte tijd is moeilijk aan te geven omdat elke oven anders 
reageert; de ene is feller dan de andere, dit is inmiddels 
‘proefondervindelijk’ vastgesteld. Alleen de onder-warmte 
gebruiken, maar het kan zijn dat het gewenst is tegen het 
eind de bovenwarmte in te schakelen. Zelf even in de gaten 
houden. Om te bepalen of het brood door en door gaar is, 
prik je er even in met een vork. Als de vork ‘schoon’ uit het 
brood komt, is dit klaar. 
 
Eet smakelijk! Anneke Bleeker  
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Recept speltbrood met gedroogde ingrediënten  
 

Het onderstaande recept is een variant op het boven-
staande. Gedeeltelijk is de bereiding precies hetzelfde, 
maar hier en daar zijn er toch wel degelijk verschillen! 
Lees maar door en varieer. Ook dit brood is heerlijk! 
 
Even een extra noot: de gedroogde ingrediënten die wij 
in water lieten wellen (lees in het recept) moeten al eer-
der in een schaal met water gedaan zijn, voor je het meel 
en de andere ingrediënten gaat pakken. 
Even plannen dus. 
 
Gedroogde ingrediënten zijn gemakkelijk, je hebt ze in 
huis, de smaak blijft goed, wordt zelfs iets intenser en je 
kunt in andere seizoenen op voorwerken als je een eigen 
droogoven hebt. 
 
Ingrediënten (basisrecept): 
325 gram speltmeel 
1 schep Keltisch zeezout of andere variant (in dit brood 
ging Svaneti zout uit Georgië, ook in Nederland te verkrij-
gen maar niet op grote schaal) 
1 theelepel natriumbicarbonaat (zuiveringszout) 
Flinke scheut bronwater met koolzuur (koolzuur maakt 
luchtig en zet natriumbicarbonaat aan tot rijzen. Zuur 
doet dit ook dus karnemelk of een scheut appelazijn is ook 
een optie. 
 
Extra: 
(Deze ingrediënten zijn niet noodzakelijk voor het welsla-
gen van het brood, zij maken het gewoon ‘lekkerder’.) 
2 eieren  
Gedroogde champignons – courgettes – tomaatjes op olie 
met kruiden – paprika – brandnetel – pompoenpitten 
 
Werkwijze: 
De champignons, courgettes en paprika in een schaaltje 
met water geruime tijd laten wellen wat lekkerder is om 
te verwerken.  
De gedroogde brandnetel doen wij grof geplukt in een 
potje, wanneer je deze meteen fijn maakt verliest de 
brandnetel eerder zijn goede energie (kracht), dus maken 

we ze fijner op het moment dat we ze verwerken. 
 
Alle ingrediënten goed mengen totdat een egale massa ontstaat.  
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Daarna in de ca-
kevorm of oven-
schaal scheppen. 
De vorm in het 
midden van de 
oven plaatsen en 
op ongeveer 170 
graden drie kwar-
tier tot een uur la-
ten garen. 
 
De exacte tijd is 
moeilijk aan te ge-
ven omdat elke 
oven anders rea-
geert; de ene is 
feller dan de an-
dere, dit is inmid-
dels proefonder-
vindelijk’ vastge-
steld.  
 
Alleen de onder-
warmte gebrui-
ken, maar het kan 
zijn dat het ge-
wenst is tegen het 
eind de boven-
warmte in te 
schakelen. 
 
Zelf even in de ga-
ten houden.  
 
Om te bepalen of 
het brood door en 
door gaar is, prik 
je er even in met 
een vork.  
Als de vork 
‘schoon’ uit het 
brood komt, is dit 
klaar. 
 
Eet smakelijk! 
 
Anneke Bleeker  
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Hondsdraf  
 

        
Je komt hondsdraf op vele plekken tegen, in loofbossen, bermen, waterkanten, duinen op 
matig tot zeer voedselrijke beschaduwde (vaak omgewerkte) grond. 
Het is een plantje dat graag woekert maar zich ook prima laat verwijderen daar waar het té 
veel is. De blaadjes bevatten veel looizuur en salpeterzure kali. 
 
Gebruik in de keuken 
Vanaf het vroege voorjaar worden de bladeren gebruikt in de keuken vanwege hun aroma.  
Je kunt ze rauw eten om de adem te verfrissen of ze gebruiken om thee te zetten.  
Het malse blad en malse scheuttoppen zijn door hun pittige smaak heerlijk in salades, soepen, 
eiergerechten, quiche, kruidenkaas of kruidenboter. 
Zo zijn er vast nog veel meer toepassingen te bedenken.  
 
Bloemen 

Bloemetjes als eerbare decoratie in salades, spreads, als aroma bij groenten en kruidenolie. 
 
Smaak 

De smaak is bij kneuzing erg aromatisch en bij deze eetlustopwekkende plant bitter – aroma-
tisch. De bloempjes smaken aangenaam zoet. 
 
Geneeskrachtig 
Doordat hondsdraf salpeterzure kali bevat werkt het sterk op de slijmvliezen van keel en lucht-
wegen. Het maakt slijm los en drijft water af door de nieren. Het is een middel voor het lym-
fatisch scrofuleuze (klierziekte of een infectie van de lymfeklieren) stelsel.  
Het werkt op de afscheidingen, en zeer aan te bevelen bij long en borstkwalen.  
Tegen kiespijn kauwt men met de zieke kies op een vers blaadje. 
Het looizuur werkt stoppend bij diarree waarbij overmatig veel slijm teweeg wordt gebracht. 
Het is een van de beste kruiden voor de luchtwegen bij verslijming. 
Men kan het als thee gebruiken, of een omslag van thee bij wonden of zweren. 
Het verse kruid reinigt het onderlijf, bevordert de spijsvertering, geeft door haar bitterstof 
betere eetlust, ruimt slijm op en reinigt de huid. 

 
Bijdrage van/via: 

Petra Wilmsen 
Wandelende Studiegroep Limburg  
 
Informatie uit:  Eetbare Wilde Planten, uitgeverij Schildpad boeken 
     Lexicon der geneeskruiden door Mellie Uyldert, uitgeverij de Driehoek 
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De Gouwe Ouwe van de maand 
In iedere Nieuwsbrief zullen we een ‘Gouwe Ouwe’ opnemen, een recept dat wij geruime 
tijd geleden hebben gemaakt en gegeten. Deze maand: 
 

Recept voor: Komkommersalade met pittige bite 

  
 

  
 

  
 

Inleiding: Speenkruid in de hoofdrol... 
De speentjes van speenkruid geven duidelijk aan dat deze knolletjes 
zijn naam eer aan doet. 
Deze speentjes zijn de voorlopers van voedingssupplementen en 
zitten barstensvol vitamine C. 
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In vroegere jaren werden deze dan ook ingezet bij scheurbuik (ver-
oorzaakt door vitamine C-gebrek). 
 
Bij deze salade geven we wel een extra noot mee... 
Wie net of nog niet zo lang op het wildpluk pad actief is kan de 
speentjes wellicht beter niet verwerken. 
Ons kun je niet meer rekenen wat smaakbeleving betreft maar het 
moet niet zo zijn dat een gerecht te pittig is qua smaak want het is 
juist de bedoeling deze activiteiten te stimuleren zodat iedereen 
het als normaal gaat ervaren de maaltijden te 'upgraden' met 'wil-
de' groenten, kruiden en eetbare bloemen omdat deze soorten om 
de eenvoudige reden niet in de groentewinkel of een groenten 
schap in supermarkt/natuurwinkel te koop liggen. 
 
Toch hebben veel soorten die we kunnen plukken familieleden in 
het bekende 'verkoop circuit', dus zo gek is het niet om gebruik te 
maken van de hoge energiewaarde, de vitamines, mineralen en 
spoorelementen van gezonde planten die konden groeien zoals zij 
wat wensten. 
We kijken wel uit waar we oogsten, niet langs snelwegen en bij ver-
vuilde terreinen, bij weilanden waar men mest-injecteert of met de 
gifspuit te keer gaat. 
 
Toch blijven er voldoende plaatsen over en wie echt interesse heeft 
en een tuin tot zijn of haar beschikking kan ook overwegen eens te 
kijken wat er spontaan 'aan komt waaien' aan eetbare planten. 
Speenkruid kunnen we nu weer volop gebruiken totdat het gaat 
bloeien. 
We spreken dan niet over een enkel bloempje maar als speenkruid 
weer massaal de gele bloempjes laat zien dan smaken de blaadjes 
niet lekker meer en dat komt als reactie van de plant zelf. 
Deze ontwikkeld dan een gifstofje als waarschuwing voor mens en 
dier dat het niet meer geplukt wil worden. 
 
De planten concentreren zich dan weer op de knollen in de bodem 
en na de bloei is het blad ook altijd verbazingwekkend snel weer 
verdwenen. 
Daarentegen kun je wel de knopjes als kappertjes inleggen voordat 
de gele bloemblaadjes eruit piepen. 
 
Speenkruid is dus een gezonde aanvulling op de maaltijden in deze 
periode van het jaar, verwerkt in salades, een plukje als rauwkost 
bij de maaltijd, in een kruidenboter wellicht gecombineerd met an-
dere 'wilde' groente en tuinkruiden. 
Mogelijkheden genoeg. 
 
Nu de salade die wij afgelopen week maakten: 
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Ingrediënten: vogelmuur 
speenkruid 
paardenbloemblad 
bonte dovenetel (de groeitoppen) 
komkommer 
mayonaise (biologische) eventueel gecombineerd met yoghurt  
Wij maakten zelf de mayonaise.  

  
 

  
 

Werkwijze: Zet alle geplukte wilde groenten in een bak met water met eventu-
eel een beetje natriumbicarbonaat of Keltisch zeezout erbij. 
Niet te lang laten staan en plukken groen waar duidelijk zand aanzit 
kun je ook eerst grondig afspoelen; dat voorkomt later vele malen 
spoelen. 
Na het spoelen uit laten lekker op een vergiet en eventueel even 
droogdeppen in een oude schone theedoek. 
 
De komkommer met schil en al (biologische komkommers gebrui-
ken we uiteraard met schil en al) in kleine stukjes snijden. 
Snijd de komkommer overdwars door en elke helft in drie of vier re-
pen. 
Deze repen klein snijden en in een schaal doen waar daarna de rag-
fijn gesneden 'wilde' groenten bij gaan. 
Daarna alles goed dooreenmengen en zelf kiezen wat voor saus je 
door deze salade doet. 
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Een biologische yoghurt met een scheut (troebele) appelazijn en 
fijn geperste knoflook is ook heerlijk. 
 
Wij aten deze salade op een zelfgebakken broodje bij een kop zelf-
gemaakte aardappel-broccoli soep. 
Je kunt natuurlijk zelf een eigen invulling geven aan het gebruik van 
de genoemde 'wilde' groenten. 
Als jij jong zevenblad ziet samen met andere eetbare soorten, vari-
eren kun je leren :) 

  
Anneke Bleeker 
 

www.project7-blad.nl 

 
 

Men neme… 
een 4-tands spitvork en twee bezems zonder steel 
 
Gespot... een 4-tands spitvork met twee bezems als 'voetenveeg'. 
Simpel, doeltreffend en gemakkelijk na te bootsen. 
Wie in de vrije natuur op minder toegankelijke paden loopt en/of de 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen graag in de eigen tuin toelaat zal regelmatig zijn of haar laarzen of oude 
schoenen willen schoonvegen. 
Je moet even op het idee komen. 
 

 
 

Maar dan zeg ik altijd... de paperclip heb ik ook niet uitgevonden 😉 
en ook dat is simpel maar wereldwijd bekend.  
Graag deel ik dit idee van de voetenveger. 
 
Anneke  

http://www.project7-blad.nl/
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Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Petra Wilmsen, Frank Bleeker 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker  
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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