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Met Project7-blad junior
een beetje het voorjaar
in…
Er is weer een maand voorbij en daarom de hoogste tijd om de tweede

nieuwsbrief te verzorgen onder de
naam ‘Project7-blad junior’.
De afgelopen maand mochten we een aardige
groep belangstellenen verwelkomen, soms
kinderen samen het hun ouders, maar ook
opa’s en oma’s, juffen en meesters. Wij zijn
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blij dat zij deze informatie op school willen
gebruiken.
Dat is leuk, als je samen met klasgenoten over
de natuur om je heen kunt praten, misschien
wel een tuintje op school met elkaar mag onderhouden, er valt genoeg te ondernemen.
Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt vragen wij deze te verspreiden naar bekenden
met de opmerking dat zij ook hun mailadres
aan ons mogen doorgeven om maandelijks
formatie te ontvangen passend bij het seizoen.
Deze keer gaan we kijken wat we met speenkruid kunnen doen, wat we daarmee kunnen
in de keuken bij het bereiden van maaltijden.
Kokkerellen doen we over het algemeen in
huis maar er zijn ook mogelijkheden genoeg
om buiten aan de slag te gaan, wat dacht je
van een stoofje?
Klein en simpel tuinieren doe je al snel in
bloempotten maar deze kun je ook heel gemakkelijk stapelen, wel hebben we daar een
extra trucje bij bedacht en dat delen we graag
met jullie want hoe leuk is het om een kruiden-piramide te hebben?
Of om een piramide met aardbeienplanten te
maken? Of met Oost-Indische kers?
Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken en
wij gaan er zeker nog meer maken dan die ene
met kruiden die we in deze nieuwsbrief met je
delen.
Zo’n piramide staat zo gezellig en op een klein
oppervlak kun je veel doen omdat stapelen nu
eenmaal meer mogelijkheden schept.
Wandelen
We gaan in het voorjaar ook een wandeling
speciaal voor kinderen op de agenda plaatsen.
Maar op dinsdagmiddag 1 maart ben je welkom voor een gratis wandeling, zie verderop
in deze nieuwsbrief, wie vakantie heeft en met
ouders kan komen heeft een middag lol.
Presentaties met foto’s van eetbare planten
Al enkele jaren geef ik lezingen met een PowerPointpresentatie die vol staat met foto’s
van allemaal eetbare wilde groenten, kruiden
en bloemen.
Veelal ook met foto’s van recepten erbij.
We zijn nu met plannen bezig om deze presentatie uit te breiden naar meerdere versies

en ook hebben we ideeën hoe anderen hier
gebruik van kunnen maken, ook daar komen
we op terug want we zijn er inmiddels al lang
achter dat de belangstelling rond dit onderwerp groot is.
We willen dat jij thuis op elke moment wat op
kan zoeken, ook op de site gaan we daar actie
op ondernemen.
Dit jaar, 2016, zal een super eetbaar jaar bij
ons worden waar we de planten centraal in
stellen.
Alles wat af is zullen we met je delen via de
nieuwsbrief en het boek speciaal voor de junioren onder ons schiet ook op.
Een boek door mij geschreven met diverse
tuintechnieken, recepten en andere wetenswaardigheden, aangevuld met foto’s van diverse technieken, planten en decoraties, zullen we feestelijk presenteren op een paar
plaatsen in het land en
we gaan dan ook het één
en ander verloten voor de
junioren.
Poppen, beestjes en andere decoraties die gebruikt zijn bij het fotograferen. De kerstman zoekt
een ander huis, de twee
paashazen willen ons ook
wel verlaten en de kabouters wensen op een kinderkamer te staan ergens
in het land in plaats van
te wachten tot het zover
is op ons kantoor. Met
andere woorden: het kan
zomaar gebeuren dat als
jij bij een activiteit aanwezig bent, je naar huis
gaat met zo’n nieuw
vriendje.
Geniet van de inhoud van deze nieuwsbrief en
als je zelf iets leuks hebt om te delen mag je
dat altijd naar mij mailen.
Veel leesplezier gewenst, hartelijke groet,
Anneke

Anneke@project7-blad.nl
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Maak zelf een terracotta
toren

Het is aan te raden om
deze klus met twee personen uit te voeren.

Met terracottapotten kun je een toren
maken…

De een kan de stok vasthouden en in het midden van de eerste pot
zetten voordat de aarde
erin gaat. De aarde gelijk
al flink aanduwen zodat
een stevige basis ontstaat voor de volgende
pot.
Hierdoor voorkom je dat
het uiteindelijke resultaat niet door het totale gewicht scheef zakt
omdat de te losse aarde later te veel in elkaar
geduwd wordt.
De tweede pot schuif je
dan als het ware over de
stok. Zet hem recht op
de aarde van de eerste
pot, en vul hem met
aarde. Zo kun je dit
‘kunstje’ herhalen tot de
gewenste hoogte.
Deze bouwwerken zijn
uit te voeren op de
kleinste terrassen, balkons of andere plaatsen
waar je weinig tuin hebt
en toch graag je eigen
groenten en kruiden wilt
kweken.
Door deze voorbeelden
kom jezelf vast ook op
leuke ideeën.
Als je iets moois hebt
gemaakt en dit graag
wilt delen met anderen
dan mag je mij per mail
foto’s sturen en dan
plaatsen wij dit misschien ook wel in de
nieuwsbrief met jouw naam erbij natuurlijk.

Neem een heel grote terracottapot (ze
zijn er met een diameter van wel 70
centimeter of nog
groter) en vul deze
met aarde. In het
midden zet je daarna een kleinere
maat, zodat rond de
voet van deze pot
een plantrand ontstaat.
De tweede pot vul je
ook met aarde en
daar zet je een derde pot op, die weer
kleiner is dan de
tweede.
Dit herhaal je een
paar keer en zo
ontstaat een toren.
Als je met een eerste pot begint dan
kun je wel een stukje de hoogte in gaan
met wel vijf tot zeven potten. Begin je
met een kleine maat
dan zijn twee of drie
potten genoeg voor
de stevigheid.
Kleinere maten zijn
ook geschikt als tuintafelversiering.
Een aanrader is om een stok (denk aan een
bezemsteel of een steel voor tuingereedschap
– die nog langer kunnen zijn) in het midden
van de onderste gevulde pot te steken. Wel
netjes in het midden, om te voorkomen dat de
toren scheef gaat staan.
Het is belangrijk dat je oplet of de steel door
de gaten van alle potten past.

Mailen naar Anneke:
Anneke@project7-blad.nl
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Koken op een stoofje
Vorig jaar kochten wij een
COOX ‘Rocket stove’.

Dit is een klein houtkacheltje, waarin je gewoon sprokkelhoutjes kunt stoken. Door een
aantal klussen hadden wij ook nog wat latjes
en plankjes over. Ook deze kun je op maat
maken en opstoken. Voorwaarde is wel, dat
het schoon, ongeverfd hout is.

Het leukst is het toch, om in je omgeving droge sprokkelhoutjes te zoeken.
Je kunt op dit stoofje allerlei lekkers koken en
bakken. Afhankelijk van de grootte van het

vuur kun je snel koken, bakken en wokken of
roerbakken, maar een stoofpotje of een lekkere goulashsoep lukt ook goed. Dan maak je
een kleiner vuurtje.
Het stoofje moet stabiel op een rechte, liefst
stenen ondergrond staan.
Wat heel leuk is om te doen, is pannenkoeken
bakken. Dit hebben we regelmatig gedaan!
Je kunt hiervoor een oude koekenpan met een
keramische coating gebruiken; de antiaanbaklaag moet nog wel helemaal intact zijn!

Er zijn ook koekenpannen die gemaakt zijn uit
één stuk staal. Die doen het ook heel goed en
zijn misschien iets prettiger te gebruiken,
maar deze pannen moeten met kokosolie of
ossewit ingebrand worden. Dat geldt trouwens ook voor de wok: gebruik de gewone
wok uit de oosterse supermarkt of de toko:
een holle metaalplaat met een houten handvat eraan. Door het inbranden breng je een
laagje vet aan in de buitenste laag van het
metaal; zo ontstaat eigenlijk als vanzelf een
antiaanbaklaag. Je moet dit inbranden wel een
aantal keren herhalen (drie à vier keer). Het
metaal van de pan verkleurt naar donkerblauwachtig. Na het inbranden mag je de pan
niet meer afwassen; je maakt hem steeds
schoon met een stuk keukenpapier en je vet
hem in met schoon kokosvet of schone ossewit. Daarna pak je ‘m in, in een stuk plasticfolie.
Voor het gebruik veeg je de pan weer even
schoon en je vet hem weer in.
Maak in het stoofje een vuurtje met kleine
takjes en aanmaakhoutjes. Plaats dan het
rekje voor de vuuropening en leg er de sprokkelhoutjes op, met één kant in het vuur. Zorg
ervoor dat je vuurtje blijft branden. Zet de
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koekenpan op het stoofje en laat ‘m even
opwarmen. Doe een spitje roomboter in de
pan. Als de boter licht begint te sissen doe je
wat pannenkoekenbeslag in de pan.
Even ronddraaien zodat het beslag over de
pan verdeeld wordt en er geen dikke plekken
in de pannenkoek ontstaan.
Als je een ‘lekker’ vuurtje in het stoofje hebt
branden, kun je vrij snel bakken. Houd de pan
goed in de gaten; omdat het vrij snel gaat, wil
je niet dat je pannenkoeken aanbakken.

Je kunt allerlei lekkers in de pan toevoegen:
•
Een plak (jong)belegen kaas,
•
Een plakje brie
•
Zeer fijngesneden schijfjes appel (met
de kaasschaaf)
•
Rozijnen
•
Zelfs zeer fijngesneden uienringen
doen het uitstekend!
Wij bakken het liefst in een kleine koekenpan.

Om een idee te krijgen van hoe een stoofje
eruitziet, kun je even kijken op de website:
http://www.tuinkoken.nl/
Je kunt zo’n stoofje ook zelf maken. Je kunt
allerlei voorbeelden vinden op Internet, bijvoorbeeld:
http://www.thedoityourselfworld.com/DIYRocket-Stove-Make-Your-Own.php
Hieronder vind je het recept voor de lekkerste
boekweitpannenkoeken; het recept is voor 4 à
5 personen:

Veel plezier en succes!
Frank Bleeker

Ingrediënten:
•
450 gram boekweitmeel
•
8 eieren
•
Flinke theelepel natriumbicarbonaat
(met kop erop)
•
1 liter melk (in plaats van melk kun je
ook water gebruiken)
•
Zout naar smaak
Werkwijze:
Doe het meel in een flinke mengkom (bij
voorkeur van roestvrijstaal, maar glas kan
ook).
Voeg de eieren daaraan toe, evenals het natriumbicarbonaat en het zout.
Meng met een garde dooreen tot een stevige
‘bal’ ontstaat.
Giet dan de melk in de kom en roer met de
garde goed dooreen.
Je kunt het beslag daarna met de mixer met
garde doorroeren om eventuele klontjes fijn
te maken.
Het pannenkoekenbeslag moet gemakkelijk
van de garde aflopen.

Speenkruid
Ranunculus ficaria

Wanneer de sneeuwklokjes bloeien, kunnen
we verrast worden door het eerste speenkruid. Speenkruid is een lieflijk ogend klein
geel bloempje, zo geel als een boterbloem.
Het kan overweldigend bloeien van maart tot
en met mei.
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Speenkruid heeft als eigenschap, dat het goed
groeit bij lage temperaturen. Als het warmer
wordt dan 13 graden dan houdt dit gewas het
al snel voor gezien. Na de bloei verdorren ook
de bladeren en lijkt de plant te zijn verdwenen. Niets is minder waar want onder de
grond wachten de knolletjes tot zij weer aan
de slag kunnen als de winter weer ten einde
raakt en voor de temperatuur weer te hoog
zal worden. Het zijn vaste bewoners in de
natuur die elk jaar weer voor dat specifieke
lentegevoel zorgdragen: 'Als het speenkruid
bloeit' is het lente!
Door de zachte winters kan het heel goed voor
komen dat we begin februari al speenkruid
zien bloeien. Deze dappere opvallende verschijning wordt 5 tot 30 cm hoog.
Hele tapijten kunnen zij vormen in schaduwrijke vochtige beukenbossen.

Wie aan de wandel is, zal speenkruid tegenkomen bij heggen, in de bermen, bij de bosranden, bij beek- en rivieroevers, op kerkhoven, in het grasland, langs de slootkant, in
plantsoenen, bij greppelkanten en in parken.
Kortom, er zijn vele plaatsen waar het speenkruid de gele snoetjes laat zien.

De bloempjes zijn 2 tot 3 cm groot. De stengels liggen meestal, zijn zelden opgaand en de
bladeren zijn glimmend met vaak een gave
rand of bochtig gekarteld.
Speenkruid behoort tot de ranonkelfamilie
(Ranunculaceae).
In Duitsland noemt men dit plantje: 'Scharbockskraut'. Dit verwijst naar de vitamine C
die rijkelijk in het blad en de knolletjes van
speenkruid aanwezig is.
Scheurbuik is een zeer ernstig gevolg van vitamine C-tekort, vandaar de verwijzing hiernaar in de naam bij onze Duitse buren.

De knolletjes, die op speentjes lijken, werden
in vroegere tijden gedroogd gebruikt als een
natuurlijk voedingssupplement.

Deze speentjes zijn geroosterd toe te passen
in salades.
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De blaadjes zijn ook heel gezond om te gebruiken. Houd er wel rekening mee en negeer
dit absoluut niet, dat dit alleen kan voordat de
bloemen verschijnen.
De eerste blaadjes kunnen als het mee zit al in
november of december verschijnen, een beetje afhankelijk van de omstandigheden waar
het speenkruid staat. Dit is zeer vroeg, maar
omdat het blad te gebruiken is voor de bloei,
dus zodra het verschijnt, kun je hiervan al
vroeg profiteren.
Zodra de bloemen verschijnen, is het zaak
ervan af te blijven.
Dan zal de smaak je ook weerhouden want als
natuurlijke afweer waarschuwt deze plant
iedereen om vooral uit zijn buurt te blijven.
Dan vormt hij het giftige protoanemonine, een
stof die in het melksap van planten zit die tot
de ranonkelfamilie behoren, zoals ook anemonen en boterbloemen. Speenkruid is tot
aan de bloei een uitzondering hierop.

Maar wie dit gegeven in acht neemt, heeft in
het vroege voorjaar al een goede vitamine Cleverancier. Bovendien is het blad een aanvulling en geen hoofdmenu, hoewel men het in
vroegere tijden ook als spinazie bereidde.
Speenkruidblad kan heel goed fijngesneden
als salade op brood gegeten worden of gebruikt worden als een toevoeging aan een
gemengde salade.

Daar kun je alleen maar vrolijk van worden. De
bloemknopjes kunnen vóór de bloei wel als
kappertjes ingelegd worden.

Een wandeling langs
eetbare wilde groenten
en kruiden cadeau in de
voorjaarsvakantie…
Wie vakantie heeft in de week van 1
maart en zin heeft in een dagje Friesland (voor wie elders woont) is van
harte welkom.

Als toevoeging in voorjaarssoep of groenteschotel slaat het ook lang geen gek figuur. Je
krijgt dan meteen dat echte voorjaarsgevoel.
Wat te denken om de blaadjes te combineren
met eieren?
Een feestelijk gebeuren op je bord en een
voorjaarsmenu passend bij de eerste lentestralen.
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Dinsdagmiddag 1 maart gaan we wandelen in
Rijs (Gaasterland) via de kruidenwei en door
het bos naar het IJsselmeer. Tijdens deze route zullen we veel stilstaan bij eetbare planten
en zul je van mij veel informatie ontvangen.
Deze informatie betreft, hoe je die bepaalde
plant in de keuken kunt gebruiken maar ook
andere belangrijke zaken als de juiste kookbronnen, de goede vetten en alles wat verder
‘voorbij’ komt zullen benoemd worden.
We verzamelen vanaf 13.30 uur en starten om
14.00 uur.

Opgeven is verplicht. Vanaf zondag 28 februari
zal iedereen die zich heeft aangemeld de uitleg van de verzamelplaats per mail toegezonden krijgen.
Na deze wandeling – bij het IJsselmeer vandaan lopen we in één stuk terug naar het
startpunt – kan eenieder een klein stukje meelopen, of de auto meteen verplaatsen; we
worden gastvrij onthaald door Wies Pit van
restaurant ‘Eigen Wies’ (www.eigenwies.nl).

Om dit te vieren schenkt Wies deze middag
thee of koffie als cadeautje, oftewel: we presenteren samen een feestelijke middag; kennis en koffie of thee worden kosteloos gedeeld.
We gaan veel meer met Wies organiseren, ook
speciale wandelingen voor kinderen en hun
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s of andere
belangstellenden.
Wellicht kunnen we een schoolklas informeren tijdens een dag waar gezelligheid en oude
kennis centraal staan, wij laten ons verrassen
door de aanvragen die we wellicht gaan krijgen.
Alles wat ontstaat met of zonder Wies in deze
omgeving delen we in de nieuwsbrieven, op
de agenda en via Facebook.
Mijn facebookpagina: ‘Anneke Bleeker’ heeft
ook sub pagina’s en je kunt mij volgen.
Dagelijks streef ik ernaar minstens één eetbaar gewas te plaatsen met op regelmatige
basisrecepten.
Oude kennis moet gedeeld worden.
Daarom deze wandeling die weer het begin is
van een nieuw seizoen in 2016.
Gert Tabak, journalist en schrijver zal mee
wandelen en een artikel schrijven voor het
aprilnummer van het maandblad ‘Friesland
Post’.
Zin om mee te gaan?
Er zijn nog enkele plaatsen, nu zul je denken,
we lopen toch op eigen benen?
Dat klopt maar om nu met 100 personen stil
te staan bij eetbare planten is een beetje te
veel. De groep die zich heeft opgegeven ligt nu
tegen de 30 personen, een paar mogen daar
nog bij, maar bij 40 zeggen we toch… het is
leuk zo !
Anneke Bleeker
Anneke@project7-blad.nl

Wies zal in samenwerking met ons in de komende maanden diverse arrangementjes op
‘de kaart’ plaatsen.
We zullen na een wandeling veelvuldig eindigen bij Wies voor een kop koffie of thee.
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:
Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Veldkers groeit bijna overal waar we kijken.
Veldkers is familie van de tuinkers, van de waterkers maar ook van alle koolsoorten en nog veel meer
planten. De blaadjes smaken voor de volle bloei het lekkerst, wanneer deze plantjes uitbundig bloeien
gaat de kracht van de plant in de bloemen zitten, de bloemen moeten mooi zijn en zorgen dat de veldkers zich weer kan uitzaaien.
Door het jaar heen kun je steeds weer jonge plantjes vinden maar nu in het voorjaar is het een ware
veldkers explosie.
Eet smakelijk, deze blaadjes smaken heerlijk op een broodje ei, maar ook op een salade, op een toastje
kaas, op.… van alles en nog wat.
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