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Welkom bij  
Project7-blad Junior… 
Je hebt nu de allereerste Nieuwsbrief 
met de naam Project7-blad Junior on-
der ogen. Welkom, je krijgt eens in de 

maand een nieuwsbrief met een aan-
tal natuurlijke tips. 
 
Mijn naam is Anneke Bleeker. Ik schrijf boeken 
met informatie over eetbare planten en ande-
re gezondheidstips.  
Onze website is: www.project7-blad.nl. 
 

 

http://www.project7-blad.nl/
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Op deze site kun je 
alle activiteiten 

vinden die 
wij samen 
met heel 
veel men-
sen in het 
land orga-

niseren. 
Wij, mijn man 

en ik, wonen in 
Gaasterland, dat is een 

gebied in Friesland aan het IJsselmeer. 
Wij hebben een zoon en een dochter; zij zijn 
25 en 23 jaar jong. 
We organiseren hier graag wandelingen waar 
jij nog meer van krijgt te lezen. 
Mijn grootste hobby is om met de gezonde 
natuur bezig te zijn en anderen hier ook blij 
mee te maken. 

 

Waarom deze nieuwsbrief? 
Hoe leuk is het om te weten wat je met eetba-
re wilde groenten en kruiden kunt doen? 
Wist je dat er heel veel om ons heen groeit 
wat we kunnen eten? 
We zeggen er nu wel meteen bij dat je nooit 
zomaar iets mag eten uit de vrije natuur als je 
niet weet wat het is. Je moet eerst zeker we-
ten dat je met de juiste plant te maken hebt. 
Daarom gaan wij in deze nieuwsbrief elke keer 
weer eetbare planten laten zien, eetbare 
bloemen en ook zijn er veel blaadjes van bo-
men die in bepaalde periodes van het jaar, 
vooral in de lente wanneer zij jong en mals 
zijn, eetbaar zijn. 
Als jij kokkerellen leuk vindt, kun je misschien 
wel met je ouders, opa’s of oma’s of andere 
volwassenen samen een gezellige maaltijd 
bereiden. 
Want hoe leuk is het om hierbij te helpen en 
eetbare bloemen als garnering op een salade 
te presenteren? 
Het idee achter het plukken van wilde groen-
ten en kruiden is dat we onze maaltijden 
completer en daardoor gezonder maken. 
In de loop van de komende maanden komen 
we hier ook op terug, we kunnen niet in één 
keer alles uitleggen, dan zou deze eerste 
nieuwsbrief een boek zijn geworden. 

Stapje voor stapje gaan we leuke dingen met 
je delen. 
 
Ook gaan we wandelingen organiseren speci-
aal voor jou en je leeftijdsgenoten, samen met 
volwassenen. Dan kunnen jullie samen naar 
de plek komen waar we dit organiseren. 
Wat we ook gaan ondernemen is ‘Eten wat de 
pot schaft’, speciaal met gezonde menu’s die 
kinderen zo heer-
lijk vinden. 

 
Want friet en 
pannenkoeken 
kun je met de 
juiste ingrediën-
ten en de goede 
vetten om te 
frituren of te bak-
ken regelmatig op 
het menu plaat-
sen, mits dat dus 
maar verant-
woord gebeurt. 
Eten wat de pot 
schaft… is een 
initiatief van Pro-
ject7-blad. Men-
sen die het leuk 
vinden om te 
kokkerellen kun-
nen zich bij ons aansluiten en zelf een datum 
prikken wanneer zij hun huis of een andere 
ruimte openstellen voor een groepje dat dan 
kan komen eten. 
Iedereen moet zich wel opgeven en wij gaan 
dit ook organiseren in 
Exmorra, een klein 
plaatsje in Friesland vlak-
bij Makkum, dicht bij de 
Afsluitdijk. 
 
Daar gaan we ergens in 
het voorjaar of de zomer 
een paar keer een ‘Eten 
wat de pot schaft’ organiseren voor jullie om 
dan samen met volwassenen te komen eten. 
Voor dat we gaan eten lopen we eerst langs 
de bloemen en planten en zal ik aanwijzen 
welke we kunnen gebruiken. 
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Natuurlijk krijg je bij de frietjes een salade 
waar wilde groentes en eetbare bloemen in en 
op verwerkt zijn. 
Dit zijn ideeën die we de komende maanden 
gaan uitvoeren en we gaan ook andere vol-
wassenen inspireren dit na te doen zodat er 
nog meer plaatsen komen in het hele land 
waar jij met vriendjes en vriendinnetjes de 
praktijk kunt zien in plaats van alleen de in-
formatie te lezen via deze nieuwsbrief. 
We nodigen je uit om te genieten van de eer-
ste artikeltjes hieronder. 
Deze nieuwsbrief mag je naar al je vriendjes 
en vriendinnetjes sturen en als zij mij dan mai-
len zullen wij ervoor zorgen dat ook zij maan-
delijks kunnen meegenieten. 
Zo kun je in je klas met de juf of meester deze 
onderwerpen misschien ook wel delen. 
Misschien hebben jullie wel schooltuintjes, 
misschien worden de juffen en meesters wel 
heel enthousiast en willen zij deze nieuwsbrief 
ook ontvangen zodat zij kunnen lezen wat wij 
met jou delen. 
Iedereen is welkom, kinderen, volwassenen en 
wij gaan ons best doen om te zorgen dat jij 
elke maand weer andere informatie krijgt. 
Dankjewel voor het lezen, we gaan nu aan de 
slag, dus veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 

 
 

Zevenblad… 
Omdat dit voor jou de eerste nieuws-
brief is met de naam Project7-blad in 
de hoofdrol gaan we eerst kijken wat 
zevenblad nu eigenlijk is. 
Veel liefhebbers van tuinieren zijn niet 
zo heel blij met dit ‘onkruid’, want zo 
noemt men zevenblad, gewoon on-
kruid. 
 

Wat is onkruid? 
Onkruid zijn planten die op plaatsen groeien 
waar wij mensen die niet hadden bedacht, of 
anders gezegd: velen vinden het maar lastig, 
die planten die spontaan overal opkomen. 
 

Zevenblad is ook een heel hardnekkige plant; 
als je dat in je tuin hebt dan verspreidt het 
zich als het de kans krijgt via haarworteltjes, 
ondergronds, door de hele tuin heen. 
Toch mogen we blij zijn met deze plant want 
er is altijd groente voor ons beschikbaar zo-
lang er zevenblad groeit. 
De Romeinen wisten dit al aan het begin van 
onze jaartelling. Zij hebben deze plant over 
Europa verspreid met als doel dat de soldaten 
altijd voedsel konden vinden. 
Als het mee wil zitten kun je nu alweer jonge 
blaadjes vinden, maar over een paar weken 
zeker weer volop. 
Zevenblad groeit op heel veel plaatsen in ons 
land, maar toch zijn er wel reacties van men-
sen die het nog nooit gezien hebben. 
In bosrijk gebieden kom je dit gewas heel re-
gelmatig tegen, niet echt in de polders bij de 
sloten, meer in de bebouwde kom, dus bij de 
bossen, in parken, in oude tuinen.  
Zevenblad noemt men ook wel tuindersver-
driet. 
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Deze naam heeft de plant gekregen omdat 
heel veel mensen het niet leuk vinden als dit 
prachtige gewas zijn best doet in hun tuin. 
Zevenblad is heerlijk van smaak, supergezond, 
zit vol met mineralen en vitamines en als 
groente kun je deze blaadjes in en bij de maal-
tijd verwerken. 

 
Rauwe jonge blaadjes in een salade, blaadjes 
meegebakken in een geklutst ei, blaadjes op 
het laatste moment fijngesneden aan een 
soep toegevoegd, niet meegekookt maar net 
als peterselie als laatste op de borden of in het 
kommetje over de soep gestrooid. 
Maar ouder blad kun je in de zomer ook koken 
als spinazie, of er een hartige taart van maken. 
Dan neem je een hartig taartrecept, zonder 
pakjes en zakjes, maar alles zelf gemaakt en 
de groente die in het recept gebruikt wordt 
vervang je dan door zevenblad. 
Zevenblad met kaas, heerlijk in een taart.  
Er is zoveel te bedenken met deze gezonde 
krachtpatser.  

 
De jonge bloemen kun je helemaal in een sa-
lade gebruiken; ze zijn mals en eetbaar. Bloe-
men die volop bloeien maar nog wel fris zijn 
kun je ook verwerken.  

Knip de kleine minischermpjes dan los want 
de steeltjes zijn inmiddels wat harder gewor-
den. Dat is niet lekker. 
 
Eetbare bloemen geven de maaltijd meer 
sfeer, zij verhogen de feestvreugde zeggen wij 
altijd. Daar eet je niet veel van, maar ze staan 
gezellig en vrolijke maaltijden nodigen uit om 
samen gezellig aan tafel te zitten, rustig te 
eten en een leuk gesprek met elkaar te voe-
ren. 
Zevenblad is zeer veelzijdig. Wie eetbare plan-
ten bij de maaltijd toepast mag zevenblad niet 
overslaan als dit binnen zijn of haar plukge-
bied te vinden is. 
Pluk je zevenblad in een bos, ga dan een paar 
meter vanuit de paden plukken, we denken er 
wel om dat we niet plukken waar anderen de 
hondjes uitlaten. 
Let altijd op waar je plukt en pluk gave bla-
deren. Jonge malse bladeren glimmen prach-
tig en smaken puur het lekkerst, niet gekookt, 
de oudere bladeren kunnen in maaltijden 
verwerkt worden maar let op dat zij mooi 
groen zijn zonder beschadigingen of lelijke 
plekken. 
Zevenblad, geniet hiervan als het in je buurt 
groeit. 

 
 

Tuinieren in de  
vierkantemeterbak 
Tuinieren in vierkantemeterbakken is 
de laatste jaren heel populair. 
Het is eind januari, tijd om plannen te 
maken voor het voorjaar en daar ho-
ren de voorbereidingen bij om zelf 
groente en/of kruiden te gaan ver-
bouwen. 
 
Een vierkantemeterbak is heel leuk om mee te 
beginnen als jij een eigen tuintje wilt. 
Deze bakken kun je zelf maken maar ze zijn 
ook volop te koop bij winkels met veel materi-
alen voor de tuin en bij tuin- en doe-het-
zelfcentra. 
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Het maakt niet uit waar je voor kiest als je er 
maar op let dat het hout niet geïmpregneerd 
is. 
De bakken die wij gebruikten kochten wij 
kant-en-klaar als pakket en zijn gemaakt van 
onbehandeld larikshout.  
We zochten een plekje voor de lege houten 
bak en legden ze daar toen neer. Let er wel op 
dat de bak nette rechte hoeken houdt. Daarna 
legden we een stuk antiworteldoek in de bak 
op de bodem. Het voordeel van deze bakken is 
dat je op veel plaatsen een tuintje kunt reali-
seren, ook daar waar veel beton (tegels of 
klinkers) ligt. 
Dit schept mogelijkheden. Bedenk wel dat 
wanneer je deze bakken op een mooie stenen 
ondergrond neerzet (een terras bijvoorbeeld), 
je altijd een afdruk zult houden nadat je je 
tuintje na verloop van tijd opruimt. Zoek dus 
een plekje dat geen echte sierwaarde heeft.  
 
Onze gezondheid begint bij de bodem. Daar-
om is het van groot belang aandacht te schen-
ken aan de aarde die in de bakken gaat. 
Kies voor een biologische basis, gezond van 
samenstelling. De groente die je gaat planten 
moet goed kunnen groeien en jij eet met je 
familie die groente weer op. Je wilt dus geen 
groente met gif erin op de borden presente-
ren. Van willekeurige tuinaarde of potgrond 
uit het tuincentrum weten we niet precies wat 
daar allemaal in zit. Deze gebruiken we dus 
niet. 
 
De drie bakken die wij in één seizoen hadden 
neergezet gebruikten we als experiment om te 
kijken welke samenstelling van grond nu het 
beste resultaat opleverde. 
 
Eerlijk gezegd zagen we daar geen verschil in. 
Onze boodschap is: kies die materialen waar je 
gemakkelijk aan kunt komen, die je in overleg 
met wie je helpt kunt aanschaffen bij jou in de 
buurt. 
 

Bak nummer 1 
Deze bak vulden met een zelfgemaakt meng-
sel: 

 Compost (2 zakken van 40 liter)  

 Biologische grond (bijna 5 zakken van 
30 liter) 

 Scherpzand (aantal bloempotten vol 
geschept, op de gok) 

We hebben alles heel goed door elkaar ge-
mengd.  

 
Bak nummer 2 
Deze bak vulden we met 'De Makkelijke Moes-
tuinmix' (www.makkelijkemoestuin.nl).  

 
Bak nummer 3 
De derde bak kreeg alleen biologische grond. 
Deze grond koop je bij veel natuurwinkels of 
andere verkooppunten waar men bewust 
bezig is met biologische planten. 

 
Nadat de drie bakken gevuld waren konden de 
dwarslatjes geplaatst worden zodat de plant-
vakken ontstonden. 
 

http://www.makkelijkemoestuin.nl/
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Twee bakken gebruikten we voor diverse 
groenten-, kruiden- en eetbare bloemensoor-
ten. 

 
De derde bak met uitsluitend de biologische 
grond werd een theetuintje. 

 
In elk plantvakje ging een plant die gebruikt 
kan worden om thee van te zetten. 

 
Dit waren onder andere: verschillende munt-
soorten, citroenmelisse, dropplant, gouds-

bloem, venkel, lavendel, duizendblad en twee 
soorten tijm. 
Monarda en kaasjeskruid mochten ook niet 
ontbreken. Dit zijn mooie bloemen en leuk om 
te gebruiken als je verschillende theecombina-
ties wilt maken. 

Een bak met alleen planten voor de thee 
geeft meteen een thema aan je tuintje, 
hoewel de planten ook voor andere doelein-
den gebruikt kunnen worden. 
De bloemen zijn te-
vens eetbare bloe-
men die je op salades 
en andere gerechten 
kunt gebruiken. Tijm 
is een bekend keu-
kenkruid, venkel 
smaakt wat anijsach-
tig en kan ook in de 
soep (of in elk ander 
gerecht waarin je 
venkel wilt verwer-
ken) gebruikt wor-
den.  

Met andere woorden: een theetuintje is niet 
alleen voor het zetten van thee bedoeld maar 
wel leuk om op deze wijze in te richten. 
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Wanneer je de dwarslatten over je de bakken 
verwijdert ontstaat er een plantenbak voor 
bijvoorbeeld één soort beplanting. Denk hier 
aan courgettes, of uitsluitend aardbeien. 
Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden; je kunt 
de minituintjes invullen zoals jij dat wilt. 
Deze vierkante bakken zijn ook handig om 
bepaalde planten te beletten de tuin door te 
groeien. Je houdt een soort dan bij elkaar, 
mooi overzichtelijk en tussen de andere be-
groeiing in de tuin misstaat een houten bak 
helemaal niet. Elk seizoen kan er iets anders in 
de bakken. 
Tuinieren in vierkante bakken heeft zo zijn 
voordelen. Denk hierbij ook aan mensen met 
een handicap: wanneer de bakken op een 
verhoging worden geplaatst geeft dat weer 
andere mogelijkheden. 
Belangrijk blijft het om op te letten welk hout 
je koopt en welke grond je gebruikt en dan 
bedoelen we dat het gaat om gezonde grond. 
Welke samenstelling, zoals genoemd in de 
voorbeelden, maakt niet uit. Gebruik een zelf-
gemaakt mengsel, een mix voor de vierkante 
bakken of biologisch gecertificeerde grond bij 
de natuurwinkel of uit tuincentra. 
Een tip om slakken uit je bak te houden is: 
smeer de zijkanten in met groene zeep. 
Dit is geen garantie dat je geen enkele slak zult 
tegenkomen, maar toch is dit een onschuldig 
huismiddeltje. Baat het niet, het schaadt ook 
niet. Wij smeerden alle zijkanten in voordat de 
bakken op hun plaats werden gezet. 

 

Extra noot voor volwasse-
nen die je helpen met deze 
manier van tuinieren… 

Het boek van Mel Bartholo-
mew is een aanrader om in je 
bezit te hebben zodat je daar-
op kunt terugvallen voor aller-
lei informatie.  
Tuinieren met de vierkante 
meterbak  
(Klik op het boek voor meer 
informatie) 
 
Nog een boek van belang, waar 
je veel aan kunt hebben wan-

neer je samen met jonge enthousiastelingen 

aan het tuinieren slaat, is dat van Sepp Holzer. 
Holzer’s permacultuur 
 
Permacultuur is meegaan met 
de natuur, niets bestrijden maar 
inspelen op dat wat de natuur 
ons wil vertellen, gebruik ma-
kend van bestaande materialen, 
oftewel: hergebruik is een be-
langrijk woord. Dit is nog minder 
dan een in een notendop-
omschrijving van het boek, maar 
wie openstaat voor ‘meegaan 
met dat wat er op natuurlijke wijze ontstaat in 
je tuin’ zal dit boek een aanwinst vinden. 
Wilde groenten en kruiden zoals de brandne-
tel, het zevenblad, de paardenbloem en ande-
re gezonde planten en kruiden horen als van-
zelfsprekend in een omgeving waar men Per-
macultuur toepast. Eetbare bloemen zijn er 
automatisch dan ook want dit soort tuinen zijn 
er juist voor bedoeld om volop uit te oogsten, 
zelfs zelfvoorzienend te worden voor wie het 
groots aanpakt.  
 
Via www.project7-blad.nl kun je ook lezingen 
op de agenda vinden bij de Gezond Verstand 
Lezingen. Bij de studiegroepen komt dit on-
derwerp ook regelmatig aan de orde, dus wie 
meer informatie wil kan zich op alle fronten 
inlezen en laten voorlichten. 
Vierkante bakken kunnen uitstekend verwerkt 
worden in een natuurlijke omgeving à la Per-
macultuur. 
Vierkante bakken geven met name kleine kin-
deren een prachtig afgebakend stukje, over-
zichtelijk en zeer gevarieerd als je diverse 
soorten groenten en bloemen zaait en plant. 
Een kind is trots op eigen oogst, of dat nu de 
eerste radijsjes zijn of een paar aardbeien. De 
natuur komt zo heel gemakkelijk op hun bord. 

 
 

Tot slot… 
Dit was de eerste nieuwsbrief Pro-
ject7-blad junior. 
Deze nieuwsbrief kun je ook op onze 
website terugvinden en we geven je 

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789048309412&PC=427870AA
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789062245178&PC=427870AA
http://www.project7-blad.nl/
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de gelegenheid zelf een bijdragen te 
leveren voor deze nieuwsbrief. 
 
Als jij leuke resultaten hebt geboekt met een 
maaltijd bereiden waarin wilde groenten 
en/of kruiden zijn verwerkt en je vindt het 
leuk om dit te delen met anderen dan mag je 
een begeleidende tekst bij één of meerdere 
foto’s naar mij zenden. 
Wie weet kiezen we dat uit om te delen in de 
nieuwsbrief en/of op de website. 
Dit geldt ook voor andere bezigheden waarin 
tuinieren, gezond koken en wilde groenten en 
kruiden voorkomen. 
Project7-blad is heel breed maar wel binnen 
natuurlijke tips en alles wat daarbij hoort. 
Idee? 
Mail gerust: Anneke@project7-blad.nl 
Dan kunnen wij er samen wat leuks van ma-
ken in de komende jaren. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
Tot de volgende nieuwsbrief over een week of 
vier. 
www.project7-blad.nl  
 

 
 
 
 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 
Anneke@project7-blad.nl  
www.project7-blad.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 

Volgende maand:  
 
Meer over het speenkruid… 
 

 
 
En: 
 
Kokerellen met het stoofje 
 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

