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Kopfoto: ‘Madeliefjes: krachtpatsertjes in het gras’ – foto: Anneke Bleeker ©
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Voorjaar, zon, genieten,
dus weer een ‘Het Wilde Genieten’…
Lieve allemaal,
Even geen… ik durf het woord nauwelijks meer te noemen, laat staan in deze nieuwsbrief
letterlijk uit te schrijven. En nee wij zijn geen struisvogels, integendeel, maar we worden
overvoerd met ellende als we niet oppassen en via de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ zie
ik het persoonlijk als mijn taak jullie positief te voeden!
Voeden met mooie dingen, met mooie recepten, met mooie foto’s, beetje eigenwijs klinkt
dat ook wel vanuit jezelf
maar wie mij langer kent zal mijn boodschap wel begrijpen.
De natuur is prachtig en gaat onverstoorbaar haar eigen gang.
De vogels zingen, de planten groeien, de bloemen verschijnen, kortom; de natuur viert feest!
Een uitbundig feest! Afgelopen week hebben wij in onze tuin brandnetels verplant.
Ja werkelijk, die verplant je netjes als je de tuin een grote beurt geeft en je geeft ze daarna
ook nog water.
Ook een beetje zevenblad verplant want in een bepaald gedeelte van de tuin mag dat ook
wel groeien. Wat denk je nu? Die is gek?
Wel… onschuldig gek zullen we dan maar zeggen want beide planten zijn een waardevolle
groente. We kunnen overleven op brandnetels en water als het moet! Geen leuk vooruitzicht maar wel handig om te weten! Toch?
En zevenblad bevat o.a. een hoog Vitamine C gehalte, ook alweer niet verkeerd.
Dus eer je deze supergewassen.
Bomen geplant, van alles verplant, goede compost uit eigen bakken toegevoegd, nieuwe verantwoorde tuinaarde gekocht omdat de twee eigen bakken niet toereikend waren, want een
laag toevoegen is ook echt een laag toevoegen.
En zo heb ik afgelopen week genoten met een aardig persoon die exact dezelfde hand van
tuinieren heeft als het op snoeien en planten aankomt dus dan ben je het al snel eens.
Hulp in de tuin, dat kan op zijn tijd heerlijk zijn maar ook nog eens supergezellig.
De spurt erin!
SPURT, ook in deze nieuwsbrief een uitleg, want via deze token zijn we begonnen een, noem
het community, op te bouwen.
Via ‘Gevraagd en Aangeboden’ delen we wat de wensen en verkoopzaken zijn.
En zo vroegen wij iemand voor een paar uur per week in de tuin.
Maar toen we begonnen ontstonden er al snel ideeën van vele wijzigingen dus in eerste instantie zijn we flink van start gegaan.
Maar ja… wij wonen in Friesland en kunnen nog niet eens een Waddeneiland bezoeken, laat
staan Nederland verlaten dus wat kun je dan beter ondernemen dan je tuin aanpakken!
Het geeft heel veel voldoening, nieuwe mogelijkheden en de verplante brandnetels en het
zevenblad staan te stralen.
Geniet van deze positieve nieuwsbrief en voel je welkom je aan te sluiten om de eerste 100
SPURT te ontvangen als beginnend startkapitaaltje. Samen zaaien, samen oogsten!
Enne… gezien alle misère, verder spreek ik daar nu niet over, kan het nog weleens heel fijn
zijn deze weg te bewandelen.
Anneke
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Chinees klokje (Forsythia)...
Forsythia… de bloempjes kun je als eetbaar bloempje presenteren.
De takjes in een kan water, samen met wellicht enkele andere kruidjes en/of bloempjes
staat heel gezellig en zo tover je een bijzondere variant van 'water met een smaakje' op tafel.
Anneke

Kiemen van de springbalsemien...

De kiem – zeer krachtig en ook lekker

De bloem is ook eetbaar en het zaadje ook
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De kiemen van elke plant zijn krachtig. Logisch als je bedenkt wat een kiem nog moet presteren voordat het een plant is.
De kiemen van de springbalsemien zijn ook krachtpatsers en een paar toegevoegd aan de maaltijd
kan geen kwaad.
Wie de springbalsemien in zijn of haar tuin heeft kan nu kiemen oogsten, zeker als je minder van
deze schatjes in je tuin wilt laten groeien is dat een leuke aanleiding om er eens een paar te oogsten.
De kiemen zoals op de foto, groeien zij verder dan zijn het al geen kiemen meer.
De bloemen op de foto zijn voor de herkenning wat een springbalsemien is.
Anneke

Winterpostelein...
Winterpostelein, het kan zomaar voor je voeten groeien.
Heerlijk om te verwerken in een maaltijd met andere groenten.
Voeg het als laatste toe want wanneer we het lang verwarmen zal de smaak minder worden.
Rauw in een stamppot smaakt deze groente ook heerlijk en als salade maakt het ook goede sier.
Let wel op waar je deze groente plukt maar wanneer je het herkent kom je het vast en zeker tegen.
Anneke

Boven en onder: Diverse foto’s van winterpostelein; gemakkelijk te herkennen!
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‘Gouwe Ouwen’ van de maand:
Iedere maand doen wij een greep in ons archief van recepten waarin ‘wilde’ eetbare
planten, kruiden en bloemen een belangrijke rol spelen.

Recept voor: Voorjaarshapjes

Jong fluitenkruidblad

Jong blad van zevenblad

Jong daslookblad

Biologische tulp - bloemblaadjes
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Inleiding:

Een toastje tijdens een feestje is gebruikelijk maar zomaar eens tussendoor ook lekker en gezellig.
Nog leuker is het om 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen
als vrolijke noot te verwerken.
En... nog leuker om dit te presenteren aan gasten die hier nog niet
bekend mee zijn, op speelse wijze introduceer je dit en wie interesse
heeft in meer... attendeer maar op de recepten van Project7-blad.
Daar doen we het voor, delen, delen en nog eens delen en samen
zaaien is ook samen oogsten.
Een heerlijke smaakmaker is bijvoorbeeld: daslook, fluitenkruid, zevenblad, een bloemblaadje, etc.
Wij geven hier enkele voorbeelden…

Ingrediënten:

•
•
•
•
•
•
•
•

een aantal blaadjes jong fluitenkruidblad
een aantal blaadjes jong zevenblad
een aantal blaadjes jong daslookblad
bloemblaadjes van de tulp (biologisch - zonder bestrijdingsmiddelen)
deze vroege bio-tulpen bloeiden al in onze tuin
biologische Melba-toastjes
stukje Brie of Camembert
kruidenkaas (bieslook)
stukje Roquefort of Danish Blue

Werkwijze:

Snijd wat plakjes Brie of Camembert en leg deze op de toastjes.
Smeer wat kruidenkaas, Roquefort of Danish Blue op de toastjes.
Garneer ze dan met een blaadje daslook, zevenblad, fluitenkruidblad
of een blaadje van de bloem van de tulp.
De smaak van de blaadjes laat zich uitstekend combineren!
Je kunt ook een bloemblaadje van de tulp (een kommetje) vullen met
een reepje Brie of Camembert.

Let op!

Jong fluitenkruidblad is op heel veel plaatsen alweer te vinden. Het
kan gebruikt worden net als kervel.
We plaatsen hier wel de kanttekening bij dat je echt zeker moet
weten dat je met fluitenkruidblad te maken hebt.
Als er bij jou in de buurt op een bepaalde plek jaar in jaar uit altijd
fluitenkruid staat te bloeien in het voorjaar dan kun je daar nu met
een gerust hart het jonge groen oogsten want dan weet je dat het
fluitenkruid is.
Deze plant mag echter niet verward worden met dolle kervel of de
gevlekte scheerling; hoewel kenners wel verschillen kunnen zien
ben ik daar naar anderen altijd erg voorzichtig mee.
Maar als jij weet waar in je eigen omgeving fluitenkruid staat is er
niets aan de hand.
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Recept voor: Eiermie met ‘wild’ groenvoer

Fluitenkruidblad

Brandneteltoppen

Look-zonder-look

Brandnetelzaden (gedroogd)
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Alle ‘wilde’ ingrediënten

Inleiding:

Ingrediënten:

Alle ingrediënten bij elkaar

Met een nasi- of bami-maaltijd kun je alle kanten uit: je kunt restjes
verwerken maar je kunt ook met allerlei verse producten werken.
Wij kozen ervoor om allerlei verse producten te gebruiken in een
pure voorjaarsmaaltijd.
We zeggen het wat betreft fluitenkruidblad steeds maar weer:
Jong fluitenkruidblad is op heel veel plaatsen alweer te vinden. Het
kan gebruikt worden net als kervel. We plaatsen hier wel de kanttekening bij dat je echt zeker moet weten dat je met fluitenkruidblad
te maken hebt.
Als er bij jou in de buurt op een bepaalde plek jaar in jaar uit altijd
fluitenkruid staat te bloeien in het voorjaar dan kun je daar nu met
een gerust hart het jonge groen oogsten want dan weet je dat het
fluitenkruid is. Deze plant mag echter niet verward worden met dolle
kervel of de gevlekte scheerling; hoewel kenners wel verschillen kunnen zien ben ik daar naar anderen altijd erg voorzichtig mee.
Maar als jij weet waar in je eigen omgeving fluitenkruid staat is er
niets aan de hand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

witte kool
courgette
puntpaprika’s
uien
verse gember
oesterzwammen
fluitenkruidblad
brandneteltoppen
look-zonder-look
brandnetelzaden (zelf gedroogd eind zomer 2017)

•
•
•

eiermie
Keltisch zeezout (in het kookwater van de mie)
kokosvet om in de roerbakken
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•
•
•
•

kruiden naar smaak:
een beetje chilipoeder
een beetje kurkuma
een beetje universele kruidenmix

Alle ingrediënten in een grote koekenpan;
daarachter wordt de mie gekookt

In fasen worden de groenten geroerbakt

Tijdens het roerbakken steeds omscheppen

Een lekkere satésaus erbij

Werkwijze:

Maak de uien schoon, snijd ze doormidden en vervolgens in smalle
halve ringen.
Snijd een kwart tot een halve witte kool ragfijn (zeer dunne reepjes).
Doe dit ook met de gember: deze moet echt ragfijn zijn.
Verwijder het steeltje uit de puntpaprika, snijd deze in tweeën en
verwijder de zaadlijst. Snijd dan iedere helft nogmaals in tweeën en
snijd alles dan in dunne reepjes.
Snijd het steeltje van de courgette, snijd deze dan in twee helften en
doe dit nogmaals met iedere helft. Snijd dan dunne plakjes van iedere kwart courgette.
Scheur de oesterzwammen in kleine reepjes.
Hak de brandnetelzaden fijn; als je ze heel laat, kunnen zij wat stug
blijven in de maaltijd.
Doe het kokosvet in een wok, een grote hapjespan of een stalen koekenpan.

10

Doe daar de uien, de kool, de gember, de brandnetelzaden en de
kruiden bij en fruit alles even.
Als de uien glazig zien voeg je de courgette, de oesterzwammen en
de paprikareepjes toe.
Al omscheppend weer even roerbakken.
Was ondertussen de verse ‘wilde’ groenten en snijd ze fijn, maar niet
te fijn. Doe ze bij de groenten in de pan en roerbak ze even mee,
maar niet te lang.
Kook ondertussen de mie beetgaar in een grote pan met kokend water, met Keltisch zeezout erin. Je moet er even bij blijven want deze
mie is beetgaar voordat je er erg in hebt! Af en toe even proberen.
Als de mie zover is, giet je deze af in een vergiet. Laat even uitdruipen
en roer er dan een theelepeltje kokosvet doorheen. Zo zal de mie
niet gaan plakken.
Doe de mie weer in de pan. Roer dan alles goed dooreen, zodat de
groenten egaal door de mie verspreid wordt.
Je kunt bij deze maaltijd de satésaus presenteren zoals die beschreven is in onderstaand recept.

Recept voor: Satésaus (Eigen recept Frank Bleeker)

Ingrediënten:

Werkwijze:

•

3 à 4 flinke eetlepels pindakaas (met kop erop)
4 eetlepels ketjap manis
1 eetlepel honing
1 kop tomatenketchup
1 theelepeltje sambal oelek (naar keuze)
1 scheut sake/sherry/rode wijn (naar keuze)
water om aan te lengen

Doe alle ingrediënten in een pannetje en zet dit op de kleinste pit
van het fornuis. Verwarm de inhoud langzaam, al roerend.
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Laat de pindakaas goed oplossen in het vocht, zodat er geen klontjes achterblijven.
Als de saus te dik is, voeg je wat water toe tot de door jou gewenste
dikte is bereikt.
Wil je de saus iets romiger, voeg dan een deel water en een deel
koffiemelk toe.
N.B.: Alle ingrediënten zijn biologisch!

Recept voor: Voorjaarsstamppot

Daslook

Inleiding:

Ingrediënten:

Zevenblad

Nu het voorjaar weer volop losgebarsten is, is het ook weer tijd om
lekker uit de natuur te eten en daar volop van te genieten.
Er groeit inmiddels alweer van alles ‘in het wild’ en daar mogen we
van profiteren.
•

biologische aardappelen (kruimig)
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•
•
•
•
•

twee flinke handen daslook
twee à drie handen heel jong zevenblad
een scheut biologische azijn naar smaak
witte of zwarte peper naar smaak
een flinke klont roomboter

De ‘wilde’ ingrediënten

Werkwijze:

Was de ‘wilde’ groenten en snijd ze fijn, net zoals je dat met bijvoorbeeld raapsteeltjes doet. Kook de aardappelen en stamp ze fijn met
een ‘ouderwetse’ stamper. Doe er een lekkere klont roomboter bij
om de puree lekker zacht te maken.
Meng nu de fijngesneden groenten erbij en meng alles goed dooreen. Maak de stamppot nu verder op smaak met een scheut azijn en
wat peper. Garneer de stamppot op je bord met een enkel blaadje.

13

De heldhaftige hoeven van het hoefblad
Veel mensen denken dat de paardenbloemen al heel vroeg
bloeien, maar de allereerste
prille lentebode is het gele kopje
van het klein hoefblad. Vrijwel
gelijktijdig verschijnen de eveneens ‘naakte’ bloemen van grote
broer, het groot hoefblad. Met
enige fantasie herkent u in de
vorm van het blad een paardenhoef. Weet u dat paarden vele
slachtoffers van een natuurramp
hebben voorkomen? Hoe dat zo
gekomen is leest u in onderstaand heldenepos, luister:
In lang vervlogen donkere eeuwen leefde er een sterke, stoere hoofdman. Hij was een wijs en
rechtvaardig leider, die goed voor zijn volk en land zorgde. De hoofdman was onafscheidelijk
van zijn bijzondere hengst. Dit paard was groot en sterk, had opvallend brede poten en een
borstelige rossige vacht. Graag galoppeerde de hoofdman op zijn grote paard samen met zijn
dochter die op de jonge merrie met opvallend gele manen reed.
“Ik heb zo raar gedroomd,“ zei de man tegen zijn dochter op een mooie morgen. “In mijn
droom verscheen een engel die me zei dat vandaag een vloedgolf de dorpen aan de rivier
komt vernietigen. De engel zei me dat jij en ik zo snel mogelijk alle dorpelingen moeten waarschuwen en dat wij de kinderen en de oude en gebrekkige mensen in veiligheid moeten brengen. Maar kijk, de lucht is blauw en er is geen zuchtje wind! Wat een rare droom, wat moet ik
daar mee?” De dochter zweeg een poosje, keek toen haar vader in de ogen en zei: “Laten we
haast maken vader, dit is een belangrijke boodschap!”
In het eerste dorp lachten de mensen hen uit en wezen naar de wolkeloze hemel, maar op
bevel van hun leider trokken ze de heuvels in met hun vee. Op weg naar het verst gelegen
dorp zagen ze aan de horizon een dreigend, donker wolkendek opzetten, terwijl er in de natuur een onwerkelijke stilte heerste, geen blaadje bewoog, geen vogel zong. Het was onheilspellend. Het duurde niet lang of de wind striemde in hun gezichten en de regen gutste onbarmhartig op hen neer, terwijl ze op en neer reden tussen de oever en de heuvels met soms
wel drie of vier kinderen en oudjes voor hen op de paarden, terwijl de andere dorpelingen te
voet naar de hoger gelegen delen vluchtten.
Plotseling zagen ze vanuit de rivier een reusachtige golf op het dorp af razen, die weldra alles
overspoelde. In het kolkende water klampten de hoofdman en zijn dochter zich vast aan een
boomstam en strandden op een heuvel. Maar hun paarden verdronken jammerlijk in de
woeste golven.
Vader en dochter waren ontroostbaar zonder hun onafscheidelijke paarden, maar ook trots
omdat ze met hun dieren zo velen het leven hadden kunnen redden.

14

Aan de oevers van de overstroomde rivier verschenen de volgende lente op de kale, natte
grond kleine gele bloemen zonder bladgroen en niet snel daarna grote borstelachtige kale
grijs-roze bloemen, ook zonder bladeren. Die nacht verscheen de engel weer in de droom van
de hoofdman en ze zei: “Jullie paarden hebben hun leven gegeven voor het redden van vele
dorpelingen. Hun heldhaftige dood zullen de mensen niet vergeten. Want kijk op de oevers
waar zij galoppeerden groeien nu als eerste lentebodes hun bijzondere bloemen. Deze bloemen zijn aan hen opgedragen.” Vader en dochter liepen vaak langs de kleine gele bloemen
met de kleur van de manen van de jonge merrie en de grote borstelachtige bloemen met de
rossige kleur van de grote hengst. Al snel ontdekten ze dat na het verwelken van de bloemen,
de bladeren verschenen in de vorm van paardenhoeven. De grijze bloemen kregen reusachtige grote bladeren en de gele kregen kleinere bladeren, in de vorm van de hoeven van hun
geliefde paarden. En daarom heten ze sindsdien groot hoefblad en klein hoefblad.
Groot en klein hoefblad zijn zo genoemde naaktbloeiers, dat wil zeggen dat de bladeren pas
komen na de bloei. De bloemen groeien aan de ‘naakte’ steeltjes vóórdat de bladeren er zijn.
De sleedoorn en herfsttijloos zijn andere bekende naaktbloeiers. Beide plantjes hebben lange
wortelstokken, die uitlopers kunnen hebben van een meter. Klein hoefblad is een pionier die
het liefst groeit op kale of niet dicht begroeide vochtige grond. Klein hoefblad is eenhuizig,
wat wil zeggen dat de bloem zowel mannelijk als vrouwelijk is. Groot hoefblad is tweehuizig,
de bloem van de mannelijke (de kale rossige) ziet er heel anders uit dan de vrouwelijke, de
met sierlijke aren groeit. De bladeren verschijnen aan het einde van de bloei en lijken op de
grote rabarberbladeren, met soms wel 1 meter lange dikke stelen.
© Els Baars, Natuurverhalen.nl
https://natuurverhalen.nl/

De paardenbloem
Alhoewel ik weinig met de kleur geel heb, ben
ik dol op paardenbloemen. In het boek van Marjanne Huising (Kruidenwijsheid) wordt er een
uitleg over gegeven.
Er zijn minstens 250 verschillende soorten/klonen bekend.
In de kruidengeneeskunde hebben deze bloemen allemaal een geneeskrachtige werking en worden de
bladeren, maar vooral de wortels, gebruikt voor de
spijsvertering en bij leveraandoeningen. Paardenbloemen hebben dus heel veel namen.
Tot het begin van de twintigste eeuw (1906) was er geen officiële Nederlandse naam voor de
paardenbloem. Pas toen werd er uit de veelheid van regionale namen een keuze gemaakt voor
het boekje Nederlandse plantennamen.
De officiële botanisch naam is Taraxacum officinale.
Het eerste woord betekent “aandoening” en het tweede woord betekent dat het vroeger erkend werd als werkzaam medicijn in de apotheek.
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Leuke (volks)namen zijn: molsla, leeuwentand, pissebloem en brievenbesteller. Dat laatste
komt door de pluizenbollen wanneer de bloem is uitgebloeid. Naast Europa komt de paardenbloem van oorsprong voor in Afrika en Azië. In de namiddag sluiten de bloemen zich wat en
als de zon niet schijnt of als het regent blijven ze vrijwel gesloten en zie je alleen een klein geel
randje aan de bovenkant.
Paardenbloemen bloeien tweemaal per jaar heel uitbundig, in april/mei en in augustus, maar
kunnen in mindere mate het hele jaar wel bloemen geven, zelfs in de winter. Als hij wordt
afgebroken of afgesneden kan de plant zich herstellen en kunnen verschillende rozetten ontspruiten uit de penwortel. De bijen maken natuurlijk gebruik van de bloeiende paardenbloem
maar wanneer de wortel afsterft dan maakt de regenworm gebruik van de gangen die de penwortel heeft gemaakt.

Geneeskrachtige toepassingen
De naam “paardenbloem” heeft te maken met de voorkeur die paarden hebben voor deze
plant. Maar ook andere dieren zijn er dol op. Konijnen, geiten, schapen en koeien gebruiken
de paardenbloem als medicijn.
In de 7e eeuw worden de bloemen in China al genoemd in medische geschriften en in de 10e
en 11e eeuw in de Arabische geschriften. De eerste vermeldingen in ònze streken dateren uit
de 15e eeuw en vanaf de 16e eeuw is de paardenbloem een officieel erkend geneeskruid.
Wortels en blaadjes stimuleren de eetlust door hun bitterstoffen en zijn licht vocht afdrijvend,
wat gunstig is voor de nierfunctie. De jonge blaadjes kunnen in het voorjaar gegeten worden
als reinigend tonicum. De wortel wordt bovendien gebruikt bij allerlei klachten die in verband
worden gebracht met leveraandoeningen zoals ontsteking, vermoeidheid en prikkelbaarheid.
Het is ook te gebruiken bij infectie van de galblaas maar niet bij galstenen of verstopping van
de galwegen. Het kan helpen bij artritis, jicht en prostaatklachten.
Het witte sap (paardenbloemmelk) uit de stengel kan gebruikt worden bij het behandelen van
wratten en puistjes. Het bevat eiwit, hars en taraxine.
Ik las zelfs hoopvolle berichten over onderzoeken met betrekking tot een kankermedicijn
waarbij wortelextract kwaadaardige cellen zou desintegreren maar geen gezonde cellen zou
aantasten.

Eten en drinken
De bladeren, bloemen en wortel van de paardenbloem zijn allen eetbaar maar de stengel eigenlijk niet. Het sap uit de stengel is zelfs licht giftig. Bij een depressie wordt een reinigingskuur
afgeraden.
De jonge blaadjes hebben een hoge voedingswaarde (vitamine C, calcium en ijzer). In salade
schijnt het een goede combinatie te zijn met hardgekookte eieren. Roerbakken en met gebakken spekjes en uien is ook een mogelijkheid. De oudere bladen kunnen gekookt worden met
aardappels voor een stamppot. Door het koken worden deze bladen wat minder bitter. Ook
in soep is het een prima aanvulling.
De geroosterde en fijngemalen wortels kunnen worden gebruikt als koffievervanger.
Het bloemhoofdje kan zo worden gegeten. Bijvoorbeeld in salade. Het is ook een lekker ingrediënt voor thee maar dit kan zorgen voor een bijwerking als gevolg van een toename van het
niveau van maagzuur in de maag. Of voor diarree.
Er kan ook siroop en gelei van gemaakt worden, of wijn (mede). In het Verenigd Koningrijk
kent men een frisdrank met paardenbloem en grote klit als ingrediënt.
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Als grondstof
Uit de wortels kan een verfstof worden verkregen. De wortels moeten hiervoor in het najaar
worden geoogst en fijngemalen. Dit kan een oranje tot bruine kleur opleveren die bruikbaar
is voor wol en textiel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Rusland een variant geteeld voor de verwerking van
paardenbloem tot rubber. Bij de Wageningse Universiteit speelt deze toepassing weer een rol
in een project.
Ik heb bovenstaande informatie gehaald uit diverse artikelen en boeken die een boeiend inzicht geven over wat de natuur, en in dit specifieke geval de paardenbloem, ons schenkt.
24 mei 2018
Bijdrage van:

Rina Heegen
Studiegroep Winsum

Paardenbloemgelei
*Ingrediënten:
365 paardenbloem bloemen
1 pak halva geleisuiker
2 bio schoongeboende sinaasappels
2 bio schoongeboende citroenen
totaal 1½ l. water

*Werkspullen:
pan, zeef, schone theedoek of netel-/kaasdoek,
kunststof- of houten pollepel + schone potjes (omgespoeld in sodawater en afgespoeld met schoon water).
Omgekeerd uit laten lekken op een doek.

*Voorbereiden:
Pluk 365 paardenbloem bloemen vlak onder de bloem af.
Doe dit in een schone omgeving zonder uitlaatgassen of weide waar vee loopt.
Schud de bloemen uit (beestjes) en even afspoelen onder de stromend water.
Ik haal de dikste knobbels onder de bloemen er ook nog af. Met het aanhangend water in de
pan en wat minder water dan 1½ l. water toevoegen.

*Bereiden
Doe de in stukken gesneden sinaasappels en citroenen erbij in de pan, aan de kook brengen
en een uur zachtjes laten borrelen.
Zeef de spullen eruit door een doek in een zeef te leggen en af te gieten.
Knijp er het laatste restje vocht er nog even uit.
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Doe het vocht terug in de pan. Totaal 1,2 l. vocht.
Voor de liefhebber een takje tijm of rozemarijn toevoegen en verwerk de geleisuiker erin zoals op het pak staat.
Vul de potjes tot de rand, deksel erop en 5 minuten omgekeerd laten staan.

Bijdrage van:

Rina Heegen
Studiegroep Winsum

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.
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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 – aromatisch. De bloempjes smaken aangenaam zoet.
Geneeskrachtig
Doordat hondsdraf salpeterzure kali bevat werkt het sterk op de slijmvliezen van keel en
luchtwegen. Het maakt slijm los en drijft water af door de nieren. Het is een middel voor het
lymfatisch 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.

Petra Wilmsen
Wandelende Studiegroep Limburg
Informatie uit: Eetbare Wilde Planten, uitgeverij Schildpad boeken
Lexicon der geneeskruiden door Mellie Uyldert, uitgeverij de Driehoek

Berk
De berk met zijn fijne blaadjes en sierlijke twijgen die in het voorjaar met zijn opvallend lichtgroene kleur de winterse velden als eerste opfleurt heeft altijd sterk tot de verbeelding gesproken.
Daar komt bij dat er geneeskracht in zit om
winterse kwalen te verdrijven, want alle
gewrichtskwalen die meestal door koude
ontstaan, worden gunstig door berkenaftreksel beïnvloed. Zelfs rauw berkenblad
is goed te gebruiken. Wie niet in zijn eigen bed slaapt, klaagt nog wel eens over
rugklachten.
Ook een verkeerde beweging kan soms
ineens hevige rugpijn geven. Is er zo gauw
geen dokter bij de hand, op een camping
bijvoorbeeld, haal dan (of laat halen) een
flinke handvol berkenblad.
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Doe het blad in een doek, desnoods in een hemd of ander kledingstuk, sla er mee tegen een
hard voorwerp zodat de bladeren kneuzen en leg de bladbrij als kompres op de zere rug. Dek
het warm af en na een poosje rustig liggen kan er al een flinke verbetering zijn.
Puisten en wonden genezen vaak als ze gewassen worden met een aftreksel van berkenknoppen en -blad.
Juist omdat de berk eerder dan andere bomen blad draagt is dat handig te gebruiken tegen
voorjaarsmoeheid. Het blad kan ook fijn gesnipperd gegeten worden op brood, in groente of
soep.
Berkeblad helpt bij nierbekkenontsteking en steenvorming in nier en blaas, want het is
urine-uitdrijvend en neemt meteen blaas- en niergruis mee.
Omdat berkenblad heel goed voor de haargroei en een betere nierwerking is kan men het
erg goed gebruiken in hondenvoer. De eenvoudigste manier is elke dag een vers takje in de
drinkbak.
Heeft een dier nierklachten, wat heel vaak voorkomt, kook dan water, giet het op berkentakjes, laat het afkoelen en geef het als drinkwater.
Berkeblad moet nooit gekookt worden en hoeft echt niet in grote hoeveelheden genomen te
worden, een afgestreken eetlepel fijn gesneden berkenblad op een kopje warm water is een
goede dosering.
Dus alleen op de takjes, als in de winter de bladeren ontbreken, kokend water gieten.
Op slecht genezende wonden kan men ook vers jong berkenblad leggen. Het erom gebonden
verband moet om de twee of drie uur verwisseld worden. De geneeskracht is groot, maar u
weet zelf heel goed, een plant is geen dokter. Gebruik uw verstand. Wonden en ziekten zijn
erg genoeg.
Verpruts nooit de gezondheid. Maar ook bij jicht en huiduitslag is berkenbladaftreksel heilzaam gebleken.
Van berkentakken werden bezems gebonden om stal en erf aan te vegen. In heel oude tijden
had dat meteen een onheil werende werking, dacht men. Zo is de roe van Zwarte Piet ook
niet bedoeld om stoute kinderen af te straffen.
Maar Sinterklaas die, omdat hij volgens de legende drie arme zusters een bruidsschat schonk
zodat ze konden trouwen, ook de schutspatroon van de huwelijken genoemd wordt, heeft
zijn knecht bij de goede gaven ook de vruchtbaarheidsroede meegegeven.
Jongelui werden in de winter- en voorjaarstijd geslagen met de berken roe als middel om levenskracht over te brengen. Het feest van kracht en leven kreeg later een christelijke tint en
langs wegen waar de processie ging werden berkenbomen geplant. Boven de deur werd een
berkentak gehangen om vruchtbaarheid en zegen te krijgen. De kerk
zag er terecht een overblijfsel uit heidense tijden in en verbood
berken-verering.
Maar wat lang in ere geweest is doet men zo maar niet aan de
kant en toen de berk als zegen- en leven brengende boom niet
meer bij de waterput moest staan en men er dus ook geen gewijde takken meer af kon halen, streek men de laatste verdorrende takken langs een stuk ijzer.
U weet dat ijzerhoudend water en staalpillen ook heel veel tegen bloedarmoede en zwakte gebruikt zijn.
Tóen vertrouwde men op de levenskracht van het ijzer en
maakte een levensboom van ijzer boven de ingang van het huis.
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Deze gewoonte heeft ook heel lang stand gehouden, al schreef men er al lang geen beschermende werking meer aan toe.
Bij oude huizen, zowel in de stad als in het dorp ziet men nog wel de levensboom in het bovenlicht boven de voordeur.
In Staphorst bijvoorbeeld zijn nog veel prachtige exemplaren van deze oude versiering te
zien.
Zelf vind ik het leuk oude folkloristische dingen te zien en van hun oeroude oorsprong te weten.
Uit:

Allerhande dingen over de natuur (2)
Tips en wetenswaardigheden over de natuur
Klazien uit Zalk
(K. Rotstein-van den Brink)
ISBN: 9024230705

Brandnetel Infusie
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Recept:
Dat brandnetelthee erg gezond is wist je misschien al - maar deze brandnetelinfusie heeft een nog veel intensievere werking en zit boordevol vitaminen
en mineralen.

Copyright © Harmony Center

www.harmonycenter.nl

Wat heb je nodig:
• 20 gram verse of 10 gram gedroogde brandneteltoppen
• 1/2 liter gekookt water
• glazen pot met deksel, waarin in ieder geval een halve liter water past
(bij voorkeur een weckpot of -glas, dat je makkelijk kunt openen als het
glas vacuüm trekt)

Aan de slag:
1.
2.

Was de brandneteltoppen en laat ze afdruppen in een vergiet.
Vul een schone glazen pot met warm water zodat het glas warm wordt en niet kapot
knapt als je er kokend water in giet.
3.
Kook een halve liter water en laat het water 5 minuten afkoelen.
4.
Giet het warme water, wat in de glazen pot zit, weg en vul de pot met de brandneteltoppen.
5.
Giet het zojuist gekookte water over de brandneteltoppen en sluit de deksel van de
pot.
6.
Laat de infusie minimaal 6 uur trekken. Je kan het ook goed s’avonds maken en de
nacht laten trekken.
7.
Giet de infusie door een zeef en druk het nog goed uit bijv. met een lepel zodat de
laatste restjes vocht uit de brandneteltoppen kunnen komen.
8.
De bladeren heb je niet meer nodig.
9.
Zet de infusie wanneer het afgekoeld is in de koelkast.
Gebruik:
Drink de infusie koud op - 1 tot 2 koppen per dag. Liefst zo vers mogelijk drinken en niet
langer dan 1,5 dag bewaren. Zelf drink ik deze brandnetelinfusie af en toe 2 dagen aaneengesloten, of ik gebruik het als een weekkuur. Niet langer dan 1 week deze kuur volgen.
Contra-indicatie:
Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding, bij allergie voor planten uit de brandnetelfamilie, bij oedemen door hart- of nierlijden, bij nierproblemen deze infusie niet gebruiken
Copyright © Harmony Center www.harmonycenter.nl
Bijdrage van/via:

Jan ten Bos
Wandelende Studiegroep Friesland op zaterdag
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'Wilde' groenten…
Hoge energie, veel vitamines op je bord...

Zevenblad

Daslook (met bloemen)

Dovenetel

Look-zonder-look

'Wilde' groenten schenken ons veel goede stoffen. Heel belangrijk en daarnaast verhogen zij
de energiewaarde van een maaltijd. Ideaal om toe te voegen, gratis en voor niets te scoren.
Wijn kookten een pastamaaltijd en op het allerlaatste moment voegden we de fijngesneden
'wilde' groente toe; zevenblad, daslookblad, bonte dovenetel, brandnetel en look-zonderlook.
Heerlijk
Anneke

Brandnetels

Alle ingrediënten
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Een heerlijke pastamaaltijd met verse, ‘wilde’ ingrediënten.

SPURT…
Geld is een ruilmiddel, niets meer en niets minder.
Wie een baan heeft ruilt tijd om geld op de bankrekening te zien verschijnen en geeft dat
weer uit aan vaste lasten, voedsel, goederen, kleding, vakanties, etc.
Er zijn vele munten naast de euro waar we o.a. in Nederland bekend mee zijn.
Tokens, cryptomunten, er valt van alles te shoppen op dat gebied.
Binnen een groep, als dit onderwerp ter sprake komt, zijn er steeds meer personen die wel
enigszins bekend zijn met dergelijke munten.
Gezien de hele wereldeconomie, alles wat we zien gebeuren, alles wat ‘zomaar’ van ‘vandaag op morgen’ een feit kan zijn is het niet onverstandig daar ook eens wat meer aandacht
aan te schenken.
Project7-blad heeft nu het genoegen om een token, al jaren bekend, maar nog niet op grote
schaal in Nederland, uit te rollen.
We spreken over SPURT.
Een token waar men in Zimbabwe al langer raad mee weet.
Elders begint er ook al wat te ontstaan en de tijd is rijp dat we deze kans met twee handen
beetpakken.
De SPURT is een al langer bestaande legale token, geregistreerd als een ERC-20 Token. Hoogste tijd om deze in Nederland te verspreiden.
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We beginnen kleinschalig, dat wil zeggen dat iedereen een bedragje aan SPURT in zijn of
haar Metamask (of een andere ERC20-webbrowser wallet) krijgt.
De eerste 1000 personen die zich aanmelden krijgen 100 SPURT, wat gelijk staat aan 100
euro.
Men wil de SPURT niet onder de 1 euro laten zakken en niet hoger dan 3 euro laten stijgen
om geen gekke schommelingen te krijgen en om grootschalige speculatie te voorkomen.
Daarom houden wij de waarde op 1 euro, wel zo gemakkelijk tijdens deze start want dat
denkt gemakkelijk.
Leuk is het, als er om jou heen nog meer mensen mee gaan doen. Met hoe meer personen
we starten des te sneller creëren we leuke resultaten.
In een directe omgeving kunnen ook niet houdbare producten over en weer via SPURT van
eigenaar verwisselen.
Dan krijgen we resultaten in de vorm van een ‘handeltje’ van artikelen die jij wilt verkopen
en die andere SPURT-houders kunnen kopen. Het spreekt voor zichzelf dat we graag nette
artikelen delen die gekocht kunnen worden.
Als voorbeeld: nog nette kleding, geen afgedragen rommel.
En wat verse producten betreft wensen we verantwoord, zonder toevoeging van gif, etc. In
de stijl zoals Project7-blad altijd de informatie deelt.
Aardappelen die niet biologisch zijn hebben tig keer gif over hun blaadjes en bloemen gehad.
Maar… er zijn genoeg personen die volgens de biologische manier telen.
Denk aan:
• Kleding: babykleding/-spullen/-speelgoed, boeken, groente uit eigen tuin, bloemen
uit eigen tuin, zaden, planten, stekken, eieren, honing, wijn, meubels, etc. etc.
• Oppassen op kinderen en huisdieren.
• Honden uitlaten.
• Auto’s wassen.
• Helpen bij iemand met huishoudelijke klussen.
• Schilderen (binnen, buiten).
• Naai- en verstelwerk.
• Administratief werk.
• Helpen met boodschappen doen.
• Kapper aan huis.
• Taarten bakken.
• Vakantieverblijf/B&B in bepaalde tijden van het jaar via SPURT aanbieden in plaats
van in euro’s.
Omgekeerd kunnen er ook oproepen geplaatst worden…
Bijvoorbeeld iemand heeft hulp nodig in de tuin en wenst een dag een paar extra handen
voor het grove werk. Dat omschrijf je en lever je in bij mij.
Dan kun je daar een SPURT-bedrag tegenover plaatsen. Dan vraag je dus om hulp in plaats
dat je iets verkoopt.
Zo is er veel meer te bedenken dat door ons samen creatief zal ontstaan.
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We maken één of tweemaal per week een nieuwsbrief (Gevraagd en Aangeboden) met alle
aanbiedingen en alle vragen om hulp. Omgekeerd krijgen we ook graag door wat verkocht is
of opgelost. Iets rondzenden dat niet meer te koop is, is niet handig.
Deze nieuwsbrief mailen we rond naar iedereen die over SPURT beschikt.
Wie iets te koop aanbiedt geeft aan waar hij of zij woont met het mailadres en/of tele-foonnummer erbij.
Alles moet helder zijn, wij bemiddelen niet bij aan- en verkoop.
Wie SPURT gaat ontvangen zal het saldo zien stijgen en kan gemakkelijk weer shoppen bij
anderen.
Wie niets verkoopt, geen diensten verleent, dus geen SPURT ontvangt maar wel de voor-delen hiervan ziet kan via ons SPURT bijkopen.
Zoals eerder aangegeven wil men de SPURT niet onder de euro laten zakken.
Maar… omdat wij helpen deze mooie token bekendheid te geven, bieden wij deze aan voor
80 cent.
Jouw winst is dan 20 cent per SPURT.
Minimaal verkopen we 25 SPURT tegen 20 euro.
Max 2500 SPURT en dat is dan tegen 2000 euro.
Meer mag, maar verspreid over porties van 2500 SPURT, en alle honderdtallen daar tussenin.
Omdat wij ons aan de onderwaarde houden en helpen tegen een leuk tarief aan SPURT te
komen kan dat in de toekomst een leuke investering blijken.
Alleen… vanuit de initiatiefnemers van SPURT is bekend dat men niet lager dan 1 euro wenst
te gaan en niet hoger dan 3, maar niemand kan natuurlijk koffiedik kijken, dus hoe alles in de
toekomst gaat lopen is bij niemand bekend; de intentie van hen en ons is een extra systeem
uit te rollen waarbij we niet alleen afhankelijk zijn van de grote banken met hun steeds minder leuke dienstverlening.
De mogelijkheid om naar eigen inzicht SPURT bij te kopen kan handig zijn, want stel dat iemand een mooi artikel heeft aangeboden in de Gevraagd en Aangeboden die wij rondzenden, een antieke stoel die jij nu net altijd al had willen hebben.
Beeld je in
…
Maar deze stoel kost 200 SPURT; bedenk even dat 200 SPURT gelijk staat aan 200 euro.
Dan kun je bijvoorbeeld voor 160 euro aan SPURT kopen, je krijgt er 200, dus heb je 40 euro
‘winst’. Dus is die stoel voor jou dus nog voordeliger.
Wie veel kan verkopen ziet zijn saldo stijgen en heeft de mogelijkheid te shoppen, wat voor
hem of haar in feite neerkomt op ruilen van spullen/producten met SPURT als hulpmiddel
die hij of zij elders weer kan besteden.
SPURT ‘schuif’ je van de ene naar de andere wallet. We gaan uit van vertrouwen bij het handelen: de koper betaalt, terwijl de verkoper levert.
We zullen een aparte korte handleiding maken voor iedereen.
Nog weer stappen verder voor de liefhebbers…
Wie het plaatje groot ziet en na een beetje enthousiast te zijn geworden kan aangeven een
SPURT-rekening te willen openen. Dat moet niet maar is een mogelijkheid die we wel vermelden. Dat geeft meteen aan dat we met een serieuze token bezig zijn.
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Wie een rekening wenst kan dat aan ons doorgegeven en wij brengen je met de personen in
contact die je daar weer verder bij helpen.
Dan loopt het meteen door naar de juiste personen.
Wie een SPURT-rekening heeft kan wereldwijd handelen. De initiatiefnemers van SPURT
streven naar het ontstaan van een soort wereldwijde marktplaats voor SPURT-houders. En
wereldwijd kan men van alles gaan aanbieden, tot onroerend goed aan toe.
Hoe komt er SPURT op die rekening?
Via het verkopen van producten, via het aankopen van SPURT via een SPURT-rekening bij
SPURT, waar je ze één op één kunt kopen. Wij kunnen op kleine schaal helpen, maar als je
zelf heel grote mogelijkheden ziet, is het beter om ook een SPURT-rekening te openen.
Wij zijn zelf al jaren bekend met SPURT en kennen personen achter de schermen.
Tot voor kort konden we er niet mee aan de slag zoals we het nu uitrollen.
Maar omdat het op andere locaties in de wereld wel al succesvol werkt heeft het zich al bewezen.
Ons eerste doel is om het voor velen leuk en aantrekkelijk te maken om artikelen die over
zijn gemakkelijk te delen onder een grote groep waar wellicht weer geïnteresseerden zijn.
We gaan op deze wijze ook veel bewuster met onze huisraad om. Naar de kringloop brengen
is een goed alternatief, heel goed zelfs, maar je hebt ook weleens iets in huis dat je niet zomaar te koop zet langs de weg maar wat je ook niet ‘zomaar’ naar de kringloop brengt.
Omgekeerd kan iemand een oproep doen voor een bepaald boek… ik noem maar even wat.
Een boek dat niet meer nieuw te koop is, alleen nog tweedehands. En jij hebt dat in de kast
staan en door die oproep kom jij op het idee dat je er eigenlijk niets mee doet en dat je het
wel wilt verkopen, zodat iemand anders weer blij wordt. Die persoon blij en jij weer wat
SPURT rijker. Boek verwisselt van eigenaar.
Dan kan deze route via SPURT en de opgegeven vraag en aanbod zaken via onze Gevraagd
en Aangeboden juist heel leuk zijn.
Daarnaast creëren we een soort community met elkaar.
Want wat de euro ook zal doen, wij kunnen via SPURT gewoon elkaar van dienst zijn.
Ontstaat er in je eigen omgeving een handel onder de verse producten dan ga je ook personen ontmoeten, er kan van alles ontstaan via SPURT.
Wie slecht ter been is kan vanachter zijn of haar laptop thuis ook meedoen. Deze personen
krijgen meer het gevoel betrokken te zijn bij dingen waar ze anders niets van zien.
Wellicht is er iemand die producten uit de omgeving kan ophalen voor die personen, maar er
zijn wellicht ook zaken die per post gezonden kunnen worden.
Bijvoorbeeld… zakjes zaad.
Zeg even dat een zakje zaad 2 SPURT kost, reken extra 1 SPURT voor de porto en zo kan dat
weer verzonden worden.
Natuurlijk gaat er een postzegel op in eurocenten, maar dat moet eenieder maar zien als ruilen met SPURT. We gaan niet met beide betaalmiddelen handelen. Uitzonderingen zijn: een
reis, waarbij je een deel met SPURT kunt betalen, maar een deel ook gewoon met Euro’s.
Een vliegreis, of lokale kosten moeten nu eenmaal nog steeds met EUR betaald worden.
Voel je vrij zoveel mogelijk personen uit te nodigen mee te doen want dat maakt het voor
jezelf ook leuk.
Bedenk of jij dingen hebt die je verkopen wilt.
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Maak er een mooie foto van, omschrijf als het nodig is de maten; zeker van meubels is het
handig als de maten erbij staan. Uiteraard ook bij kleding maar dat spreekt voor zich.
Vertel erbij wat van belang is en geef aan wat je artikel in SPURT moet kosten.
Stuur per mail naar mij, foto graag in de bijlage en wij gaan ermee aan de slag.
Tip: Als je mooie producten verkoopt, verpak het dan ook mooi. Doe er een mooi papiertje
omheen, bedenk zelf iets anders…
Degene die het product van je koopt weet hoe het er uit zal zien. Maar zal verrast worden
door de extra aandacht die je besteedt aan de afwerking.
Kleine groepen brengen grote dingen voort; denk aan iedereen, ook aan tieners/studenten.
Zij kunnen ook diensten aanbieden en er onderling gebruik van maken. Je hoeft geen 18 jaar
te zijn om hieraan deel te nemen.
Mail Anneke : anneke@project7-blad.nl
Mail Frank
: info@project7-blad.nl
Hartelijke groet,
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
Informerende links (Nederlandstalig):
http://myspurt.org/dutch/home/our-vision
http://myspurt.org/dutch/home/about-spurt
http://myspurt.org/dutch/business-for-all/local-communities
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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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Maartse viooltjes – foto: Anneke Bleeker ©

De natuur gaat zijn gang – foto: Anneke Bleeker ©
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