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Het voorjaar duurt nog 
tot 21 juni 

 
Het is nog steeds voorjaar! De natuur is uit-
bundig, als ik door het Heempark in Heeg 
wandel zie ik nog volop fluitenkruid en 
raapzaad bloeien. Maar ook spirea bloeit 
en de vlier krijgt weer bloemen. Alles wat 
bloeit volgt elkaar zo gestaag op.  
 
In deze junior van de maand mei verhalen 

over ‘prikkers en klevers’☺. 
Anneke deelt een recept met brandnetels.  
Marja schrijft over de grote en kleine klis 
ook wel klit genoemd en Piteke heeft het 
over kleefkruid.  
Alles is weer eetbaar.  
Zelf combineer ik vaak brandnetel en kleef-
kruid in een kop thee en beide gaan mor-
gen weer samen met diverse groentes door 
de eigen gemaakte bottenbouillonsoep. 
 
In de vorige junior heb ik geschreven dat 
onze voorzitter Lamija Dzigal helaas om 
persoonlijke redenen heeft besloten te 
stoppen met het bestuur van Project7-
blad’.  

Onder dit voorwoord kun je een persoonlijk 
woordje van afscheid van Lamija lezen. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier. Misschien wil 
je ons laten weten wat je van deze nieuws-
brief vindt?  
Wij zouden het superleuk vinden als je rea-
geert of als je ons een stukje stuurt over bij-
voorbeeld de moestuin op school of een 
leuk recept wat je hebt gemaakt om te 
plaatsen in de volgende junior.  
barbera@project7-blad.nl 
 
Lieve groet, Barbera 
 
 

 
Beste lezers, 
  
Zo veel dromen, zo veel wensen en zo veel 
dingen te doen.  
November 2017 bracht ik een boek uit met 
diverse aanbevelingen voor integratie in de 
Nederlandse samenleving. Een van mijn 
aanbevelingen is ‘samen bouwen aan een 
leefbaar Nederland met leem en stro’.  
  
Ondertussen kreeg ik allerlei verzoeken, 
zoals: ‘wil je de voorzitter zijn van project-
7 blad’. Heel spontaan zei ik JA, voelde me 
zeer vereerd . . . Maar gaandeweg merkte 
ik dat mijn eigen doelen en wensen daar te-
niet mee werden gedaan. Ik heb als per-
soon de valkuil te vaak JA te zeggen tegen 
leuke dingen en mijn focus te verliezen.  
 
Om mijn focus te kunnen behouden op het 
bouwproces heb ik besloten af te treden. Ik 
heb de laatste zes maanden mooie mensen 
mogen ontmoeten, en ben daar dankbaar 
voor. Alles heeft een reden en een reden is 
alles! Ik wens iedereen een vruchtbare sa-
menwerking toe en hoop dat een waardige 
voorzitter zich gauw zal melden! 
  
Pozdrav, 
Lamija   

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Drukte in de tuin 
 

Liggend in de hangmat geniet ik van alles 
wat vliegt en zoemt om me heen, het is 
heerlijk vertoeven vanmiddag. 
 
Vogeltjes piepen, fluiten en kwetteren 
erop los in de grote Wilg van mijn buurman 
die steeds meer uitdijt met haar kruin.  
 
Haar takken deinen gewillig mee op de 
zachte middagbries. Onze bramenstruik is 
rijkelijk gevuld met zacht roze bloemetjes 
waar hommels, bijen en zweefvliegen zich 
tegoed aan doen en zelfs de dikzakjes on-
der hen zich met souplesse in de kleinere 
bloemen wringen.  
 
Met een ijver vliegen ze van bloem naar 
bloem alsof ze allemaal een eigen route 
hebben uitgestippeld en ik verwonder me 
over het feit dat ze niet een keer botsen in 
deze verkeersdrukte. 
 
Onze poes ligt tevreden opgekruld onder 
het zonnebed naast de hangmat terwijl 
dochterlief buiten speelt.  

Wat kan het leven heerlijk zijn!❤  
 
 

 
 

 

 
Liefs Anita 
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Brandnetel... een Hol-
lands Superfood… 

 
Brandnetels mogen best de naam Super-
food hebben. 
De paardenbloem en het zevenblad zijn 
twee andere Superfoods. Deze drie gewas-
sen zijn ware toppers! 
Meer gewassen geven ons één brok ge-
zondheid, maar deze drie staan zeker in de 
top tien! 
 
Wat een krachtpatsers, sterk, noem deze 
gewassen gerust onverwoestbaar en, wat 
iedereen zou moeten weten, of liever erva-
ren, ze leveren ons een portie energie wan-
neer wij deze gewassen in de maaltijd ver-
werken. 
We houden ons nu even bij de brandnetel. 
Dit gewas bevat veel vitaminen en minera-
len, is reinigend, bloedzuiverend en overal 
aanwezig, waar je ook maar kijkt. 
 
De jonge toppen zijn in het vroege voorjaar 
zeer krachtig en heerlijk in allerlei gerech-
ten. Jonge blaadjes kun je dubbel vouwen 
en gewoon opeten, uiteraard de piepkleine 
blaadjes die nog niet branden zoals de wat 
oudere.  
Wanneer we de bladeren verwerken in 
warme gerechten is het prikken over, even 
blancheren is een optie wanneer je brand-
netels in een stamppot wilt verwerken, in 

smoothies verdwijnt het prikken door de 
kracht van het blenderen. 
 
De bloeiwijze kan in salades verwerkt wor-
den, de zaden zijn te gebruiken net als 
maanzaadjes en naarmate de planten ou-
der worden gebruiken we de bovenste vier 
tot zes bladeren.  
 
Wanneer je brandnetels in de eigen tuin 
toe laat dan is het raadzaam in de zomer de 
heggenschaar te pakken en de helft bij de 
grond af te snoeien. Daar groeien weer 
jonge toppen die met volle kracht groot 
willen worden en ons veel energie kunnen 
geven. 
 
Een paar weken later herhaal je dit met de 
andere helft. Zo kun je steeds blijven oog-
sten. 
Deze krachtpatser is heerlijk in veel gerech-
ten maar een soep gaat er altijd wel in; 
brandnetels samen met courgettes is een 
simpele combinatie maar overheerlijk. 
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Brandnetel-courgettesoep… 

Benodigdheden voor ongeveer vier perso-
nen: 

• 4 uien 

• 2 courgettes 

• Bosje brandnetels, plus/minus 8 
mooie toppen met ongeveer 6 bla-
deren elk 

• Keltisch zeezout 

• Kurkuma 

• Zwarte peper 

• Roomboter 

• Crème fraîche. 
Uien fruiten in royaal roomboter, daar Kel-
tisch zeezout bij doen, samen met een 
theelepel kurkuma en zwarte peper.  
Alles goed roeren met een houten pollepel. 
De gewassen brandneteltoppen toevoegen 
en deze met de pollepel even door de uien 
roeren.  
Tevens alvast een laagje water toevoegen 
en vervolgens de in stukken gesneden 
courgette in de pan doen en deze net onder 
water zetten. 
Dit is qua hoeveelheid de goede verhou-
ding voor de soep. 
 

Wanneer de courgettes beetgaar zijn, de 
soep met een staafmixer pureren. 
Na het pureren van de soep voeg je de in-
houd van een potje crème fraîche toe.  
Daarna nog even de staafmixer door de 
soep. Zo wordt alles goed dooreenge-
mengd. 
Wij hadden soep over en dat hebben we in 
een schone glazen pot gedaan, deksel erop 
gedraaid en deze daarna even op zijn kop 
gezet.  
 
Het deksel is vacuüm getrokken en zo kan 
een pot eigen gemaakte soep wat langer in 
de koelkast bewaard worden. Uiteraard 
kan dat niet ongelimiteerd maar het blijft 
verser dan wanneer je het als een restje in 
een pannetje of schaaltje bewaart, wat 
veelal voor de hand liggend is.  
Bovendien neemt een glazen pot minder 
ruimte in. 
Eet smakelijk! 

Anneke Bleeker 
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Klis – Arctium Lappa 

 
Deze keer ga ik vertellen over de Klis. Er is 
een Grote Klis en een Gewone Klis.  
Wat betreft geneeskracht en eetbaarheid 
maakt het geen verschil welke je gebruikt.  

Daarnaast bestaat er ook een Wollige Klis 
maar die schijnt behoorlijk zeldzaam te zijn, 
dus kom je die tegen weet dan dat je een 
bijzondere plant ziet.  
 
De naam Arctium komt van het Griekse 
Arktos wat beer betekent, en Lappa van 
labein, vastgrijpen. De zaaddozen zitten vol 
haakjes waardoor ze in de vacht van dieren 
blijven hangen en zo verspreid worden. 
Maar je kleding vinden ze ook prima om 
aan te haken. 
 
De Klis is een 2-jarige plant en kan wel 2 
meter hoog worden, dat is dan de grote 
denk ik.  

Het eerste jaar maken ze een grote rozet 
met grote hartvormige bladeren tot wel 25 
cm lang. Aan de bovenkant groen en aan de 
onderkant grijswit behaard en rode nerven 
zie je erdoor lopen.  
Hartvormig en rode nerven duidt op wer-
king op de bloedsomloop en het hart. De 
Klis zuivert en ontzuurt het bloed. De ha-
rige bladeren en stelen vertellen ons dat de 
plant op huid en slijmvliezen werkt. 
 
Het tweede jaar groeit de plant sterk om-
hoog de grote dus wel tot 2 meter. Zo groot 
ben ik ze zelf nog nooit tegenkomen maar 
het lijkt me wel indrukwekkend. 
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De bloemen die je van juni tot augustus ziet 
zijn distelachtig en roodpaars van kleur.  

Ze groeien in schermachtige trossen en 
zien eruit als bolletjes met haakjes waaruit 
de gekleurde kroonblaadjes of bloem-
blaadjes steken. Klis behoort tot de familie 
van compositae oftewel samengesteld 
bloemigen.  
Dat wil zeggen dat een bloem uit allemaal 
kleine bloemetjes bestaat, net zoals de 
paardenbloem bijvoorbeeld. 
 
De zaden zijn bruinrood tot zwart en heb-
ben ook haakjes. Dus blijven de zaaddozen 
niet aan een vacht of kleding hangen dan 
doen de zaadjes dat wel en zo komen ze op 

allerlei plaatsen terecht. De Klis houdt wel 
van een beetje vochtige grond, je vindt ze 
door heel Europa tot een hoogte van 1800 
meter. 

De hele plant is eetbaar en in Japan en Azië 
wordt de wortel verkocht als voedsel. Je 
moet dan wel de jonge wortel hebben an-
ders wordt hij draderig en bitter.  

De bladeren kan je koken als spinazie, hoe 
ze smaken heb ik nog niet geproefd. Ik heb 
wel gevoeld wat het doet wanneer je de 
bladeren kookt in een klein beetje water, 
dan pureert en er wat meel doorroert zo-
dat het een papje wordt.  
Dit papje kan je in een lapje op je huid 
doen, dit noemen we een pakking. Een pak-
king van Klis maakt je huid zacht, het bevor-
dert de celgroei en maakt wonden dicht.  
 
Eigenlijk werkt het bij alle huidproblemen, 
droog en nat eczeem, schilfers, roos, psori-
asis enz. Het helpt de haargroei omdat het 
de huid goed verzorgt dus 1 keer in de   
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maand je hoofdhuid inwrijven met Klis olie 
werkt echt als haargroeimiddel. 
 
Klis helpt ook nog je spijsvertering en sti-
muleert de gal en lever werking. Een super-
kruid dus, ha ha, want er zitten ook nog 
veel mineralen in die je weerstand verho-
gen en opbouwend werken. Overal goed 
voor die Klis. Ik zou zeggen, gewoon probe-
ren. Het blad kort koken en vind je het niet 
lekker om te eten maak je er een pakking 
van lekker verzorgend voor je huid. 
 

 

 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker©  
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Kleefkruid – Galium apa-
rine 

 
De meeste kinderen en volwassenen ken-
nen het kleefkruid wel. 
Het is een grappig kruid om iemand te pla-
gen omdat het overal aan vast blijft plakken 
door de weerhaakjes die dit kruid bezit. 

Dieren zijn er ook gek op om het op te eten 
vooral kippen en konijnen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De plant ontkiemt in het vroege voorjaar. 
Er vormen zich dunne, vierkante stengels 
die heel slap zijn. Zonder steun ligt de plant 
op de grond. Maar door de weerhaakjes 
kunnen ze zich via andere planten omhoog 
werken. 
Kleefkruid groeit vaak tussen brandnetels, 
dovenetels en fluitenkruid in. 
Op verwilderd land komt het voor en groeit 
ook vaak gewoon tussen de planten in je ei-
gen tuin. 
 
Als je het kruid eenmaal in je tuin hebt, raak 
je het zonder wieden niet meer kwijt. 
Dat wieden is heel gemakkelijk omdat het 
kruid slechts kleine worteltjes heeft in de 
grond. 
Nog beter dan wieden is . . .opeten! 
De jonge toppen in het voorjaar kun je door 
je salade doen. 
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Kleefkruid kun je ook stoven in water en 
het sap gebruiken in soep of als vitamine-
rijke drank. 
 
De bladeren kun je ook blancheren en ge-
bruiken als groentevulling of toevoegen in 
soepen, burgers, deeg voor kruidenbrood, 
quiche of kruidenkwark. 
 
De bloemen kun je gebruiken als eetbare 
decoratie op rauwkost gerechten. 
Van de hele plant kun je, gedroogd of vers, 
thee maken. 
 
Kleefkruid bloeit van juni tot oktober met 
kleine witte bloemetjes. 
Hieronder zie je een close-up foto van een 
bloem nog in de knop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de bloei vormt de plant zaden. De paars-
achtig of groene vruchtjes zitten twee aan 
twee en zijn 6-8 mm groot. 
Ze hebben nog meer haakjes dan de sten-
gel. 
Deze zaden worden voornamelijk verspreid 
door dieren. 
 
Met ontzettend kleine haakjes blijven de 
bolletjes hangen in de vacht van verschil-
lende dieren. 
Zo worden de vruchtjes overal verspreid en 
over grote afstanden. 
 
Piteke van der Meulen 
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Kleur doet leven, 
de kleur indigo 
 
Deze maand gaan we het hebben over de 
kleur indigo, de kleur na blauw in de regen-
boog. 

Eerst weer ervaren en voelen wat deze 
kleur met je doet. Laat de kleur op je inwer-
ken en voel of je blij wordt van de kleur of 
dat je juist onrustig wordt en begint te 
draaien op je stoel en te wiebelen. 
 
Ga maar weer rustig zitten met je ogen 
dicht. Goed ontspannen, nek los, schou-
ders los. En rustig met je buik in- en uitade-
men en met je mond dicht ademen. 
Visualiseer dat je in een kamer zit waar al-
les indigo is, de wanden, de vloer het pla-
fond en de stoel of bank waar je op zit.  
 
Indigo of heel donker marineblauw is een 
krachtige kleur. De een zegt dat het een 

combinatie is van de kleuren blauw en vio-
let, de ander dat indigo alle kleuren in zich 
heeft.  
 
Indigo is de kleur van de nacht. Kijk ’s 
avonds als het donker is maar eens goed 
naar boven en geniet van deze mooie don-
der blauwe lucht. We zeggen vaak zwart als 
de nacht, maar de lucht is echt heel don-
kerblauw. 
 
Kleur is energie, trilling en eerder gezegd 
beïnvloedt een kleur ons onderbewuste. Zo 
ervaren we de kleur marineblauw/ indigo 
als een serieuze kleur die orde uitstraalt en 
respect, vertrouwen en betrouwbaarheid, 
het is een kleur die autoriteit uitstraalt. 
 
Dit zie je terug in het gebruiken van de 
kleur blauw in politie-uniformen. Ook 
wordt indigo/marineblauw gebruikt door 
de marine en in de luchtvaart. 
In het zakenleven doet een marineblauw 
pak in plaats van het eeuwige zwart het 
goed. 
 
Marineblauw zien we in logo’s en reclame-
uitingen bij onder andere de Rijksoverheid 
en de Politie. 
 
Indigo is een kleur, een verfstof die veelvul-
dig wordt gebruikt voor de kleur van spij-
kerbroeken. 
In het verleden werd de verfstof vooral uit 
planten gewonnen, tegenwoordig wordt 
deze synthetisch gemaakt. 

Wikipedia: Op de technische universiteit in 
Dresden beschikt men over een historische 
collectie verfstoffen.  
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Werd de spijkerbroek vroeger gedragen als 
werkkleding, tegenwoordig is dit kleding 
voor alledag en zien we de spijkerbroek in 
een grote variatie van blauwtinten en in 
alle prijsklasse, van goedkoop tot design-
broeken met een duur prijskaartje eraan.  
 
De complementaire kleur van indigo/mari-
neblauw is oranje, Weet je nog, houdt een 
donkerblauw vel papier tegen een witte 
muur of laat iemand anders dit vasthou-
den. Focus je op het midden van dit ge-
kleurde vel en zie welke kleur eromheen 
ontstaat en achterblijft als het vel papier 
wordt weggehaald.  

Foto chakra’s wikipedia 
 

Indigo is de kleur van het voorhoofdchakra, 
dat in het midden boven je neus net boven 
en tussen de wenkbrauwen zit. 
Het voorhoofdchakra wordt ook wel het 
derde oog of het innerlijk oog genoemd en 
wordt in verband gebracht met je intuïtie, 
het innerlijk zien. Dit chakra staat voor cre-
ativiteit, verbeelding en heeft alles te ma-
ken met ‘zien’.    
 
Volgende maand hebben we de kleur vio-
let. Veel kleurplezier deze maand. 
Barbera Smit 

Sappige begonia's met 
appeltjessmaak maken 
een lekkernij bij een 
kopje thee extra feeste-
lijk . . . 

Begonia's, zij smaken een beetje appeltjes-
achtig, denk aan een frisse granny smith. 
Je hebt van die momenten, zin in wat lek-
kers bij de thee maar iets bakken of halen 
is dan niet aan de orde. 
Beschuitjes bieden een fantastische oplos-
sing. 
Wij namen een beschuit, besmeerden deze 
met roomboter en jam. Heerlijke biolo-
gische pruimenjam, niet te versmaden, 
waar nog behoorlijke stukken pruimen in-
zitten. 

 
Een kiwi in plakjes, waar wat tokkelroom 
overheen ging. 
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En niet als kers op de taart maar bloem op 
de beschuit mocht de begonia met bloe-
men, knoppen en blaadjes de hoofdrol spe-
len. 
Een zomers plaatje! 

 
 
En nog een leuk recept met begonia’s in de 
hoofdrol! 
 
 

Begonia steelt de show. . 
Feestje op je bord! 
 
Krulsla, aangevuld met zevenblad, bloei-
ende veldsla en begoniabloemen. Feta-
kaas erbij en klaar! 

Zevenblad 
 

De veldsla is een plantje dat we ook in de 
vrije natuur kunnen tegenkomen, maar bij 

ons bloeien er ook verschillende in de 
tuin. 
 
Schattige kleine witte bloempjes.  
Zevenblad is inmiddels bij velen wel be-
kend en begoniabloemen en ook bladeren 
zijn eetbaar en smaken een beetje appel-
achtig. 

Wel vermelden we er maar weer bij dat je 
geen begonia's uit een willekeurig tuincen-
trum op de maaltijd presenteert.  
 
Het is voor de hand liggend dat je planten 
verwerkt die puur kunnen groeien en 
bloeien en een biologische start kregen. 
 
De begonia zorgt voor een feestje in de 

schaal en op je bord! 😉 
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Anneke Bleeker 
 
 
 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

 
Redactie 
Barbera Smit 
Frank Bleeker 
 
Tekst en Foto’s 
Anneke Bleeker 
Marja Frederiks 
Piteke van der Meulen 
Barbera Smit 
Anita Alleman 
 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
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