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Wat een flow… Wauw! 😊 
 

Hoe gaat het?  
Vul jij je tijd een beetje in deze tijden? 
De groepen liggen allemaal stil natuur-
lijk. 
Ja dat is waar. Wat leuk was ligt stil. Wat 
vermaakten we ons met de studiegroe-
pen en wat deelden we veel leuke en 
waardevolle onderwerpen. 
Studiegroepen gericht op binnen activi-
teiten zoals zuurkool maken, natuurlijke 
middeltjes maken, spreken over Perma-
cultuur en van alles en nog wat, passend 
bij Puur Natuur met hoofdletters. 
De ‘Wandelende’ studiegroepen, wat 

hebben we genoten op vele locaties terwijl de blik ook gericht was op ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen. 
Gaan we weer starten? 
Geen idee. 
Dingen lopen zoals ze lopen. De lezingen via Project7-blad liggen ook stil en wij wensen niet 
mee te doen met eisen die niet bij ons passen. 
Het is of normaal draaien of niet. 
Dan maar niet. 
Het loopt zoals het loopt. 
En toch zijn we blij? 
Heel blij. Wat een flow en daarbij zeg-
gen we ‘Wauw’! 
De ‘Cursus het Wilde Genieten’ is super 
succesvol van start gegaan. 
In deze nieuwsbrief trakteren we jullie 
op drie linken naar drie documenten die 
alle deelnemers over de afgelopen 
twee weekenden kregen. 
De maand augustus delen we deze we-
kelijkse lessen. 
Nummer drie was een extra gift vorig weekend, ze hadden mazzel. 
Dus je kunt meer informatie in deze nieuwsbrief lezen plus de drie onderwerpen aanklikken 
en ervan genieten. 
 
Ook kun je genieten van de eerste foto’s die ons werden toegezonden door een aantal deel-
nemers. 
 
Wat ook heel belangrijk is om te vermelden bij deze wekelijkse cursus, is het netwerk dat zeer 
succesvol van de grond komt. 
Wie meedoet kan ervoor kiezen op een landelijke lijst te komen staan, ingedeeld op provincie. 
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België doet ook mee. 
De deelnemers staan met naam, 
woonplaats en mailadres onder de 
juiste provincie ingedeeld. 
Zo kan men onderling contact met 
elkaar opnemen, elkaar van dienst 
zijn, wie zin heeft leuke dingen sa-
men te ondernemen. Denk aan 
wandelen en samen kijken naar wat 
er zoal groeit dat eetbaar is. 
Zelf sta ik op de lijst van Friesland en 
mijn plan is eerdaags een datum te 
plannen, aan alle personen die on-
der Friesland staan een mail met die 
datum te zenden om aan te reiken 

dat we met elkaar aan de wandel kunnen gaan. 
Wie kan en wil is welkom, vrijheid, blijheid. Maar zo ontstaan er wel weer nieuwe contacten. 
Deze wandelingen zijn kosteloos voor de deelnemers en dit initiatief komt ook niet op de 
agenda van Project7-blad maar is een ‘onderonsje’ in ‘onze’ provincie. 
En dat kan dus overal ontstaan. Als iemand het voortouw neemt en een andere keer bedenkt 
iemand anders dat, dan kom je samen verder met gelijkgestemden die allemaal interesse heb-
ben in dat wat eetbaar is en om ons heen groeit. 
Dit zijn zomaar de plannen. 

Wat een flow!       Hier worden we blij van. 
 

En blij ben ik ook om iets anders… 
Welkom Marijke de Bruijn. 
Marijke zal vanaf nu elke maand een plant, kruid, bloem of boom ‘in het zonnetje zetten’. 
Marijke stelt zichzelf voor en je kunt direct genieten van haar eerste bijdrage. 
Marijke, we zijn blij met je. 
Heerlijk om met meerderen deze nieuwsbrief te vullen want samen zaaien is veel leuker dan 
in je eentje. 
 

En dan blijf ik nog even blij… 
Vandaag, 18 augustus een superleuke middag beleefd. 
Met dank aan Maria Brukx. 
Eerst bezochten we in Menaldum (in de buurt van Franeker, dat zal helderder zijn) het voed-
selbos, daarna de symbolentuin bij de kerk om vervolgens verder te rijden naar Dykstra State. 
Bij deze boerderijwinkel werden we verwend met koffie of thee en een proeverij. Enkele foto’s 
voor een indruk zie je op deze pagina’s (voedselbos) en op de volgende pagina. 
We reden tevreden huiswaarts met heerlijke en gezellige, nuttige aankopen. Zo scoorde ik 
voor een heel aardig prijsje een bijzonder oliestel. Een middag met een gouden randje! 
 

En weten jullie wat nu zo leuk is? 
Maria doet ook mee met de wekelijkse cursus, zij komt ook op de lijst en ook zij heeft inbreng 
en mag zelf de anderen uitnodigen voor dergelijke uitjes. 
Kijk, dit zie ik, de anderen weten nog van niets. 
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Maria vertrouwde mij afgelopen middag toe dat ze nog veel 
meer leuke dingen kan aandragen om te bezoeken. 
Hoe leuk is dit? 
Zien jullie wat ik bedoel met mijn opmerking dat dit netwerk 
heel verbindend en positief werkt? 
Morgen, donderdag de 19e ontmoeten we andere deelnemers 
aan de wekelijkse cursus. 
We hebben in de kop van N-H bij Vatrop afgesproken. 
We planden een wandeling, een ‘onder onsje’ niet op de 
agenda. 
Maar toen we met de cursus begonnen gaven we dit ‘onder 
onsje’ aan hen door. 
Wat we zien is in korte tijd een enorme flow opgang komen. 
En daar worden we blij van, zijn we al blij van, maar we zullen 
nog blijer worden wanneer die onderlinge verbinding veel voor 
iedereen gaat opleveren. 
En niet alleen in Friesland, maar overal tot in Limburg en België. 
En dat gaat gebeuren zeker weten. 
Want in Limburg heeft ook iemand zich al gemeld dat hij graag 
anderen wil ontmoeten om samen te leren of wellicht te proe-
ven. Want je kunt ook proeverijen organiseren samen met ge-
rechten en hapjes waarbij ook gebruik gemaakt is van ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Leuk toch? 
 

Met stip! Een aanrader met een grote Blauwe Stip! 
Nog even iets waar we ook heel blij van werden afgelopen we-
ken. Werkelijk top! 
Lees in deze nieuwsbrief de reacties van een aantal personen 
die op 3 augustus in Friesland bij ‘Blauwe Stip’ zijn geweest. 
Wie hierdoor geïnspireerd raakt en graag hetzelfde wil beleven 
mag zich bij mij opgeven. 
Wat betreft deze middagen ben ik alleen een tussenschakel, de 
schakel van de verbinding. 
Jij komt met je mailadres op mijn lijst. Wytse van Blauwe Stip 
geeft mij een datum door, deze datum deel ik met wie op de 
lijst staat en ik vraag dan alleen even een reactie. Je kunt wel 
of niet. 
Kun je niet blijf je op de lijst. 
Vlak voor de bewuste datum stuur ik naar wie gaat het adres. 
Lees even wat er in deze nieuwsbrief is opgenomen. Daar wer-
den we blij van! 
 
Geniet van de inhoud van deze nieuwsbrief. 
Veel plezier, tot volgende maand. 
 

Hartelijke groet, Anneke - 18 augustus 2021 
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Stokroos 
 
Deze nieuwsbrief start met een foto van de stokroos. 
Wat kun je daar nu mee? 
Stokrozen zijn prachtig, het oog wil ook wat. Het is genieten wanneer je naar deze bloemen 
kijkt die enorm hoog kunnen worden. 
Stokrozen, de bloemen en bladeren zijn eetbaar. 
De bladeren kun je, wanneer de planten nog niet bloeien en prachtige bladeren laten zien, 
gebruiken voor dolma's. 
Bladeren gevuld met groenten, rijst met groenten, even in de oven en je hebt heerlijke hapjes. 
Hiervoor zijn vele variaties mogelijk. Dolma’s met druivenbladeren zijn algemeen bekend on-
der hen die deze gerechten vaker maken. 
De bladeren kun je ook stoven, net als spinazie. 
Maar in plaats van druivenbladeren kun je ook de bladeren van de stokroos en haar nichtje 
het kaasjeskruid gebruiken. 
 

   
 
 
De bloemen zijn eetbaar; leuk is het de bloemblaadjes los geplukt te verwerken. 
De bloem in zijn geheel vullen met een hapje is ook een optie. Haal dan stamper en de meel-
draden eruit. Thee van de bloemen geeft verrassende kleurtjes in de theepot. Een lekkere 
toevoeging is de schil van sinaasappel of citroen. 
 
Drogen is ook nog een optie, de bloemen, alleen de bloemblaadjes kun je laten drogen op een 
rooster of in een droogoven. Als je ze 'aan de lucht' laat drogen, leg ze dan niet in de zon. 
De zaden zitten in kaasjesvormige zaaddozen.  
Vandaar dat men kaasjeskruid ook kaasjeskruid noemt.  
Kaasjeskruid is familie van de stokroos en zij hebben dus overeenkomsten. 
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Stokrozen komen van oudsher in cottagetuinen voor. Een romantische bloem in vele kleuren 
te aanschouwen. 
De foto van de cover van deze nieuwsbrief heb ik in Hindeloopen gemaakt. Dit plaatsje ziet er 
zeer bloemrijk uit in de zomer met de vele stokrozen in de straatjes waar het heerlijk slenteren 
is. 
 
Hindeloopen ligt in Friesland aan de Friese kust in het rijtje van Makkum, Workum, Stavoren 
en andere plaatsen.  
Wie daar in de buurt komt... een aanrader.  
In de zomer is alles open, in de winter is het een slapend stadje. 
 
Hindeloopen (Standaard-Fries: Hylpen, Hindeloopers: Hielpen, Woudfries en Kleifries: Hynljip-
pen) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. De 
stad was tot 1984 een zelfstandige gemeente. 
 
Hindeloopen ligt ten zuidwesten van Workum, ten noordwesten van Koudum en ten noorden 
van Molkwerum. De stadskern ligt direct aan het IJsselmeer, aan De Zijlroete en Indijk. 
De stad heeft een grote jachthaven in het noorden met wat vakantiehuizen, en in het zuiden 
een groter vakantiepark en enkele campings.  
De kleinere oude gemeente-vissershaven is later een passantenhaven van de Vereniging Hylper 
Haven. 
 
In 2021 telde de stad 850 inwoners, waarvan ruim 70 in het relatief groot buitengebied van de 
stad wonen. De stad is na Sloten de kleinste van de Friese elf steden. 
 
Anneke 
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Onze perzikboom 
Vorig jaar kocht Anneke een tweetal kersenboompjes. Althans, dat dacht zij.  
Volgens de labels van het tuincentrum zouden het allebei kersenboompjes moeten zijn.  
Het ene boompje stond al snel te zieltogen en ondanks terugsnoeien en een goede verzorging, 
ging deze al snel dood.  
De andere boom begon echter vrolijk te groeien, en te groeien, en nog meer te groeien. Hij 
had het kennelijk erg naar de zin. 
Alleen… het blad leek heel anders van vorm dan dat van een kersenboom. Was het er nu wel 
of geen een? 
 
Afgelopen voorjaar begon hij te bloeien.  
Prachtige roze bloesems. Daarna verschenen er vruchtjes.  
Heel even vroegen we ons af, wat het zou gaan worden. Maar na verloop van tijd werd het 
duidelijk: we hebben een perzikboom in de tuin, met acht vruchten erin!  
En nu, medio augustus, hebben we de eerste perzik kunnen oogsten: mooi oranjerood en met 
een echt perzikhuidje. 
 

Wat zegt Wikipedia over de perzik? 
De perzik (Prunus persica) is een boomsoort en een vrucht.  
De vrucht bevat een harde houtachtige pit, net als de abrikoos, de pruim en de kers.  
Technisch zijn dit alle steenvruchten. De perzik is zelffertiel, en kan dus zichzelf bevruchten. 
 
De perzik wordt voornamelijk gekweekt in Iran en de omgeving van de Middellandse Zee.  
Het Latijnse woord persicus (-a, -um) betekent Perzisch.  
Perziken komen oorspronkelijk uit het Chinees Keizerrijk, maar zijn via Perzië in Europa te-
rechtgekomen. 
 
De schil van de vrucht voelt een beetje pluizig aan. Een vorm zonder deze pluizige schil heet 
nectarine.  
Een nectarine is geen kruising tussen een perzik en een pruim, want, behoudens de schil, be-
staat er geen wezenlijk verschil tussen perziken en nectarines. 
 
Binnen de rassen wordt wel onderscheid gemaakt naar de kleur van het vruchtvlees: wit, geel 
of rood.  
Veel witvlezige rassen staan erom bekend dat ze beter smaken dan de geelvlezige, maar een 
nadeel is dat ze dikwijls slechter tegen transport kunnen. 
 
De nectarine is een gemuteerde variant van de perzik. 
In Nederland werden vroeger perziken onder glas geteeld. Deze teelt is nagenoeg verdwenen, 
omdat de Nederlandse kasperziken qua prijs niet konden concurreren met de perziken die in 
Zuid-Europa gewoon buiten groeiden. 
Ook buiten een kas is teelt in Nederland wel mogelijk, zeker als de boom op een beschutte 
plaats staat (bijvoorbeeld tegen een zuidmuur). De voorkeur wordt gegeven aan geventileerde 
leemgrond. De boom kan er aldus gemakkelijk water aan onttrekken. Men moet een kalkrijke 
bodem vermijden. Perziken bloeien in Nederland buiten al vroeg (in april), waardoor er een 
serieus risico bestaat van bevriezing van de bloemen door nachtvorst. Daardoor kan de oogst 
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van buitenperziken wisselvallig zijn. Als de bloemen niet door nachtvorst beschadigd worden, 
kan de vruchtzetting zeer overvloedig worden. Ruime vruchtdunning is dan noodzakelijk, zo-
dat de overblijvende vruchten voldoende gelegenheid krijgen om volledig uit te groeien.  
Alleen dan zullen ze een goede kwaliteit krijgen. 
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Cursus het Wilde Genieten…  
Een wekelijkse cursus met een heel gezellig ‘addertje onder het gras’… 
 

Een maandje geleden deelden we een oproep of er per-
sonen waren met belangstelling voor een cursus per 
mail gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 
Op deze vraag kwamen al snel positieve reacties en nu 
een paar weken verder kunnen we aangeven dat we 
succesvol van start zijn gegaan met een hele leuke basis 
aan deelnemers, die zich gestaag aan het uitbreiden is. 
De deelnemers betalen aan Project7-blad een jaarbe-
drag waarvoor zij wekelijks een mail krijgen met in de 
bijlage de blik op een plant, bloem, kruid, struik of 
boom. 
Wij benaderen alles vanuit de culinaire kant bekeken. 
Wat niet wil zeggen dat er wanneer dat belangrijk is of 
toch wel handig om te delen er geen hint naar de medi-
sche kant benoemd zal worden maar de focus ligt op 
kokkerellen. 
Laat voeding je medicijn zijn! 
Op voorhand datgene nuttigen wat goed voor ons is. 
De eerste les ging over de Oost-Indische kers en daar 
kwam wel aan bod dat je een tinctuur kunt maken van 
Oost-Indische kers. Proost, op je gezondheid! 
Dus zo kan er wel wat voorbijkomen maar toch zal de 
hoofdmoot gericht zijn op de blik vanuit de keuken, van-
uit potten, pannen, schalen en van alles wat we maar 
kunnen gebruiken in plaats van denkend vanuit een me-
dicijnkastje. 
We delen hieronder graag de eerste lessen. 
De Oost-Indische kers en de brandnetel, en een extra 
bijdrage, nagezonden in het weekend toen iedereen de 
brandnetel kreeg. 
Als je op onderstaande linken klikt dan kun je zien hoe 
de eerste lessen werden gepresenteerd. 
 
Project7-blad wil ook graag, heel graag, helpen met het 
ondersteunen van leuke, goede initiatieven. Denk aan 
kinderprojecten, voedselbossen, etc. 
Om dat te kunnen uitvoeren zijn er nu eenmaal centjes 
nodig. Klinkende munten of digitaal met cijfertjes, of als 
er een ander systeem mocht komen dan via die route 
maar we zullen toch altijd wel een middel nodig hebben 
om producten en diensten aan te schaffen. 
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Project7-blad kan ook niet toveren ondanks dat het ze-
venblad als plant zich snel kan verspreiden, helaas zo 
werkt de bankrekening van Project7-blad niet. 
Via deze cursussen zal een deel opgespaard worden 
voor dit soort ideeën. 
 

En wie wil kan boeken en/of kaarten sparen… 
Wie meedoet met de cursus kan 1 van de 4 boeken uit 
de serie ‘Het ‘wilde’ genieten cadeau krijgen als hij of zij 
iemand anders enthousiast krijgt die ook mee gaat 
doen. 
Zodra die persoon aan de stichting heeft voldaan mag 
de persoon die hem of haar heeft aangedragen 1 van de 
4 boeken uitkiezen of 2 pakjes ansichtkaarten. In 1 
pakje zitten 10 kaarten van A5-formaat. 
Wie alles al heeft kan op deze wijze cadeautjes op voor-
raad sparen, altijd handig om in huis te hebben. Boven-
dien komen er steeds nieuwe kaarten bij. En we zijn ook 
bezig met een nieuw boek, niet dik, maar wel leuk den-
ken wij, alleen dat kan nog even duren. 
 

Want… In het Engels… 
Want de cursus kan ook in het Engels aangevraagd wor-
den. 
De eerste delen zijn klaar. Mocht je Engelstalige vrien-
den, familieleden of anderen kennen, je weet ons te 
vinden en via het mailadres admin@project7-blad.nl 
kan er nadere info opgevraagd worden. 
 

Nu het leuke ‘addertje onder het gras’ voor Ne-
derland en België…  
We bouwen met de deelnemers in Nederland en België 
een netwerk op. Allen die de wekelijkse cursus ontvan-
gen en aangeven dat ze op de lijst willen staan, komen 
met hun naam, mailadres en woonplaats op de lijst. 
Een landelijke lijst maar onderverdeeld in de provincies.  
Zo ook van België, alles op één lijst. 
Op deze wijze kan men onderling contact met elkaar op-
nemen. 
Samen wandelen en kijken wat er zoals groeit en bloeit, 
samen kokkerellen heb ik ook al in een mail gelezen, el-

kaar van dienst zijn. Dit laatste kan voor vele doeleinden dienen. 
Wie een bepaalde plant overdadig in de tuin heeft en wel wat missen kan, kan wellicht iemand 
in de regio weer blij maken. Of samen planten/zaden ruilen, met elkaar meerijden naar een 
punt waar er meerdere samenkomen om te wandelen, bedenk het allemaal maar. 
Het idee is dat er een onderlinge inspiratieflow opgang komt. 
En ook dat zien we ontstaan aan de reacties in de mail als men zich opgeeft voor de lijst. 

 
 

 

mailto:admin@project7-blad.nl
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Nogmaals op deze lijst komen alleen deelnemers en de lijst gaat ook alleen naar de deelne-
mers. Wie het eerste jaar heeft meegedaan en het tweede jaar graag weer mee verder wil 
blijft op de lijst. Zo ontstaat er een soort van internnetwerk wat behoorlijk verder kan groeien. 

 
Wandelingen… 
Een aantal deelnemers heeft al aangegeven dat zij graag met anderen aan de wandel gaan. 
Via Barbera en mij, beiden wonend in Friesland, delen we ook datums. 
Deze wandelingen zijn gratis voor de deelnemers, op wellicht de consumpties na als we ergens 
verzamelen. Ook dat organiseren we, alleen kunnen wij niet overal verschijnen en daarom zijn 
we blij met anderen die dit ook gaan neerzetten.  
De persoon die het initiatief neemt hoeft helemaal geen kennis van de ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen te hebben. Het gaat om de gelegenheid samen te komen en vervol-
gens kan een groepje samen leren, kijken, boeken erbij en genieten maar. 
 

Dus… 
Het is niet alleen de wekelijkse mail met bijlage maar ook helpt de deelnemer Project7-blad 
ondersteunen, doet hij of zij mee in het netwerk en kunnen er leuke waardevolle contacten 
ontstaan. Interesse? Kwestie van de volledige uitleg opvragen bij mij. 
anneke@project7-blad.nl  
Hieronder de linken naar de eerste bijdragen die allen over de afgelopen twee weken kregen. 
Geniet ervan en voel je welkom om aan te haken. 
We wensen in deze zeer bijzondere tijden door dit initiatief een handreiking te geven om nu 
toch heel echt het zevenblad, de brandnetel, de paardenbloem en alle andere heerlijke eet-
bare gewassen nu eens echt in de keuken te verwerken samen met de overbekende groente-
soorten. De maaltijden compleet maken en gebruik maken van gezonden gewassen met een 
hoge energiewaarde. Want we weten helemaal niet wat zich allemaal zal gaan ontvouwen en 
het is meer dan handig om te weten dat als je veldkers in je tuin hebt staan en deze plantjes 
altijd als ‘onkruid’ hebt bekeken dat zij een hoog vitamine C gehalte hebben en dus superge-
zond zijn, familie zijn van de tuinkers, de waterkers, alle koolsoorten en nog veel meer fami-
lieleden. Spelenderwijs en samen met anderen als je daarvoor openstaat en op de lijst wilt 
staan kom je verder en inspireer je elkaar. 
Doe je ook mee? Welkom. Nog een keer: anneke@project7-blad.nl  
 
Hartelijke groet,  
Anneke Bleeker 

 
Oost-Indische kers: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GE-
NIETEN-01-OI-KERS.pdf 
 

Brandnetel: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GE-
NIETEN-02-BRANDNETEL.pdf 
 

Een 'Azerbeidzjaantje': 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GE-
NIETEN-03-Een-Azerbeidjaantje.pdf 

mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-02-BRANDNETEL.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-02-BRANDNETEL.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-03-Een-Azerbeidjaantje.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-03-Een-Azerbeidjaantje.pdf
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Cursus Het ‘wilde’ genieten – resultaten 
 
Toen wij aan de deelnemers van de cursus vroegen om enkele foto’s van resultaten na de 
eerste cursusbrief over de Oost-Indische kers, kregen wij een aantal inzendingen van en-
thousiaste mensen.  
 
Hieronder een overzichtje: 

 
Salade met Oost-Indische kersbloe-
men en bloemen van het komkom-
merkruid. 
 
 
Dank aan Rita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto links: 
 
Courgette-Brandnetelsoep 
 
Foto rechts: 
 
De nieuwe bloementrent 2.0 
(Een bos prachtige brandnetels in 
een vaas in huis – ode aan de 
brandnetel!) 
 
 
Dank aan Ruth. 
 
 
 
 
 
 

 



 
14 

Barbera liet zich, met spullen uit de 
moestuin, inspireren door een fami-
lie uit Azerbeidzjaan. 
 
Groenten in zoetzuur. 
 
 
Dank aan Barbera. 
 
 
 
 
 
 

 
Oost-Indische kers tinctuur in de maak. 
Het staat hier in een goed afgesloten weckpot te trek-
ken. 
 
 
Dank aan Gabrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb vanmiddag tomaten-brandnetelsoep gemaakt. Is erg lekker. Met kruiden uit eigen 
tuin.  
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De zaadjes van de brandnetel liggen nu te drogen. Ben benieuwd.  
De cashewnoten die je ziet staan daar maak ik een dressing voor door de sla mee. 
Heb ik uit het boek de 5 blue zones. 
 
 
Dank aan Liza 
 
 

 
Een ode aan de Oost-Indische kers: een kleurrijke collage van zonnige foto’s.  
Knoppen, bloemen, blad, zaden, alles zie je in deze collage. 
 
 
Dank aan José 
 
 



 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto linksboven: 
 
Oost-Indische kers tinctuur in de maak. 
 
Foto rechtsboven: 
 
Een ideale plek om brandnetels te drogen. 
 
Foto links: 
 
Het drogen van brandnetelzaden 
 
 
 
Dank aan Marian. 
 
 
 
 
 

 

Ben je geïnspireerd? Wil je jouw resultaten ook tonen? Stuur dan van jouw werk ook eens 
foto’s naar ons. Wij publiceren ze dan in de nieuwsbrief.  
Wellicht geef je een ander zo ook een duwtje in de rug om aan de slag te gaan met ‘wilde’ 
groenten, kruiden, vruchten, noten, en wat dies meer zij. 
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De taak voor deze week is de brandnetel. 
Woensdag er op uit om brandnetel te zoeken. 
Ze staan wel overal maar hoe zien ze eruit. Dus mijn best gedaan om mooie te vinden. 
Wat ik ervan gemaakt heb is: een emmer voor gier, dus daar ga ik nog even mijn best voor 
doen, dat is niet zomaar klaar. Regelmatig met een stok doorroeren, dan moet het goed 
komen.  
Thee van brandnetel en venkel. 

  
  

 

Pastasaus:  
 
1kg tomaten ontveld 
2 uien 
2 tenen knoflook gehakt 
Tijm, oregano, salie, duizendblad, brandne-
tel, rozemarijn. 
Rood pepertje waarvan je de zaadjes eruit 
kan halen als je niet van pittig houdt. 
 

 
Olie in de pan, gesnipperde ui en knoflook erbij.  
Zachtjes bakken zodat het glazig wordt. 
Dan tijm, oregano, salie, rozemarijn erbij. Even laten meebakken.  
Dan de tomaten, ontveld en heel erbij. Voorzichtig met roeren zodat de tomaten heel blij-
ven. Als de tomaten heel blijven dan wordt de saus zoeter; maak je ze stuk dan wordt het 
zuurder.  
Je laat dit onder regelmatig roeren inkoken tot je de helft over hebt. 
Een bouillonblokje of zelfgemaakte bouillon erbij. 
 
Tot slot de brandnetel, duizendblad en het fijngehakte pepertje toevoegen. 
Wanneer je het pepertje mee bakt dan wordt het gerecht heel pittig. 
Als het bijna klaar is een scheut goede olijfolie en balsamico azijn erdoor. 
Proef of je het zo lekker vindt en anders ben je vast vindingrijk genoeg om er nog iets aan 
toe te voegen. 
 
Eet smakelijk, Fred en Ria 
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Naar aanleiding van een wandeling in Vatrop en Den Oever op donderdag 19 augustus. 
Wilde groenten, kruiden en eetbare bloemen.  
 
Vanmiddag geplukt en nu op het bord. (Het gaat hier om de zeekraal, die buitendijks in 
grote hoeveelheden groeit). 
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Paar maanden geleden heb ik de ingemaakte citroenen gemaakt en wat is dat een toevoe-
ging in de keuken, zalig, wordt elke dag gebruikt! 
En mijn kookkunsten worden nog meer gewaardeerd. 
 
En gisteren dan de kappertjes ingemaakt. Leuk om te vertellen dat ik ergens bij een stalletje 
waar ik honing haal een bult Oost-Indische kers zag groeien. 
Gevraagd of ik de zaden mocht plukken! Voor vele potten aan zaden waren er.  
 
Ik had superleuk contact met de eigenaren van 80 jaar (hij is imker en zij moestuinierster), 
heb 2 kilo bramen mogen plukken (die hele grote dikke versie) en heb nu dus ook bramen-
jam gemaakt onverwacht.  
En gezellig samen theegedronken op de boerderij uit het jaar 0 en een heel levensverhaal 
gehoord. Dus ik heb goed gescoord ;-). 
 
Bijgaand een foto van mijn trotsen: de kappertjes en een foto van een maaltijd die ik dins-
dagavond maakte, je ziet, je enthousiasme is overgeslagen ;-), maar dat is sinds ik met je 
ging wandelen. 
De Anastasia in mij komt verder tot leven, zeg ik vaak hier in huis. 
 
Dank aan Mirjam 
 

  
 
 
En hieronder de bijdrage van Elsucarla. 
Zij is enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een Oost-Indische kers tinctuur en 
ze heeft het blad van de Oost-Indische kers gedroogd in haar droogoven: 
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Tinctuur in wording Blad van de Oost-Indische kers 

 
 
Dank aan Elsucarla 
 
 

De bijdrage van Anja: 
 
Van alle kanten courgettes aangeboden uit 
moestuinen dus dat wil ik toch echt allemaal 
goed, lekker en voedzaam verwerken...  
 
Mijn voorbereidingen voor 2 maaltijden gedaan. 
Één courgette brandnetelsoep en een saus met 
courgettes en brandnetel met tomaten.... 
 
Deze maaltijden gaan helemaal goed komen... 

weet het zeker ...        

 

 
Dank aan Anja 
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Brood met Italiaanse kruiden uit de kamado 
 
Af en toe bakken we ons eigen brood. Hiervoor gebruiken we een recept uit een Georgisch 
kookboek. We maakten een brooddeeg op basis van tarwebloem. Het brood werd gebakken 
in de kamado. 
 
Ingrediënten: 

• een kilo extra kwaliteit tarwebloem (uiteraard biologisch) 

• zeventien gram gedroogde gistkorreltjes 

• twee eetlepels agavesiroop 

• tien gram Keltisch zeezout 

• vierhonderdvijftig milliliter heet kraanwater (hoeft niet gekookt) 

• vijftig gram boter 

• veertig milliliter plantaardige olie 

• een hand oregano 

• een hand rozemarijn 
 
Werkwijze: 
Doe de bloem in een flinke (roestvrijstalen) schaal. Maak een kuiltje in het midden. 
Los de boter, de gist, het zout en de agavesiroop op in het hete water.  
Giet het vocht in het kuiltje in de bloem. 
Meng nu vanaf de zijkanten de bloem bij het vocht en kneed alles tot een homogene bal.  
Als het deeg te droog is, voeg je nog wat water toe, als het iets te veel kleeft, voeg je nog 
wat bloem toe. Doe uiteindelijk als laatste de olie erbij en kneed nog even flink door.  
Strooi wat bloem in de mengkom en leg dan de deegbal in de kom, op de bloem. 
Dek de kom met het deeg daarna af met een schone, vochtige theedoek en laat het deeg 
een klein half uur rijzen op een warme plaats. Dit kan binnen boven de verwarming zijn, 
maar wij hadden de schaal gewoon buiten in de zon staan.  
Verwarm de oven alvast tot ongeveer honderdtachtig graden. 
 
Snijd tijdens het rijzen van het deeg de oregano en de rozemarijn ragfijn. Verwijder eerst de 
dikkere en harde steeltjes. Meng de kruiden goed dooreen en ‘parkeer’ ze even, totdat het 
brood weer gekneed moet worden. 
Haal na de rijstijd het deeg uit de kom en rol het uit tot een platte schijf. 
Strooi de gesneden kruiden over het deeg. Verspreid ze goed. 
Rol dan het deeg op. Rol het nogmaals op in de lengterichting tot je weer een soort bol 
krijgt. Kneed daarna het deeg goed dooreen en zet het weer warm weg.  
 
Haal, na nog eens een half uur rijzen, het deeg uit de kom en snijd de bol in twee gelijke 
stukken. Leg de stukken deeg ieder in een glazen cakevorm. 
Zet dan de beide vormen nogmaals in de warmte en laat het deeg nog een minuut of twintig 
rijzen. Je zult zien dat het ‘de pan uitrijst’.  
Zet dan de vormen in de kamado (of oven) en bak het brood ongeveer 20 à 25 minuten. Kijk 
voor het bakken in een oven even in je eigen instructieboekje.  
De baktijd zal niet veel verschillen, maar je kunt het maar beter voorkomen dat je bijvoor-
beeld een keiharde bodem krijgt. 
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Oregano Rozemarijn Een indruk van de hoeveelheden 

   
Na één keer rijzen: deeg uitrollen en 
kruiden erover uitstrooien 

De kruiden erbij en weer gekneed Vochtige doek erover: klaar om te rij-
zen 

   
Lekker in het zonnetje Mooi luchtig deeg Uit de kom, voor het snijden 

   
Twee cakevormen vullen Tijdens het bakken, even een ‘kiekje’ Het brood is gaar 

   
Mooi gelukt  Boterhammen snijden 
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Fuchsia (bellenplant), bloemen En bessen Vlijtig liesje - bloempjes 
   

   
Begonia - bloempjes   

 

 
 

Een ‘wilde’ zelfgebakken boterham  
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Even voorstellen: Marijke de Bruijn 
 

Hallo, ik ben Marijke de Bruijn, 47 jaar, getrouwd met 
Marc, moeder van 3 kinderen en oma van 3 kleinkinderen. 
Ik woon sinds 2 jaar op de prachtige bosrijke Veluwe en 
doe de opleiding voor herborist bij de Sprenk (in Brabant).   
 
Een herborist is een kruidenkundige die een opleiding 
heeft afgerond waarbij is geleerd om kruiden toe te pas-
sen op gezondheid, welzijn van mens en dier, persoonlijke 
verzorging en voeding. In deze opleiding leer ik inzicht in 
en bereidingen van de kruiden. Ik leer over de nieuwe 
(wetenschappelijke) opvattingen maar er worden ook 
eeuwenoude toepassingen en gebruiken behandeld.  
 
Eigenlijk is het best grappig dat dit alternatieve genees-
kunde wordt genoemd.  

De kruidengeneeskunde is namelijk veel ouder dan de farmaceutische geneeskunde die we nu 
kennen. Bovendien wordt deze geneeskunde zelfs wereldwijd meer toegepast dan de mo-
derne farmacie.   
Maar goed, ik dwaal af. 
 
Ik ben zelf erg blij met de nieuwsbrieven van Anneke en het project en haar missie om mensen 
met de natuur vertrouwd te laten raken. 
Vanaf nu mag ik aanvullend een maandelijkse blog schrijven waarin ik je meeneem in mijn 
wereld van de kruiden.   
Ik wens je veel plezier bij het samen ontdekken van de wondere kruidenwereld. 
 

Iedere plant heeft zijn eigen verhaal 
Het is een regenachtige zomer. Om deze reden trakteerde ik mezelf maar eens op een kwali-
tatief goede poncho, zodat ik mijn dagelijkse wandelingen zelfs in de regen kan blijven doen. 
De bomen houden gelukkig al heel wat tegen, maar niet alles.  
 
Voor mijn studie wil ik wilde planten leren herkennen vanaf het moment dat ze hun eerste 
blaadjes krijgen en dit leer ik het beste door het hele jaar door te wandelen en bepaalde routes 
te herhalen. Hierdoor leer ik waar bepaalde planten groeien en ze al vroeg te herkennen.  
In het begin is dat best lastig.  Bij elke bloem of kruid die ik niet meteen herken stop ik, bekijk 
hem aandachtig.  Dan probeer ik te achterhalen via een plantenapp, een boek of via mijn klas-
genoten om welke bloem of kruid het gaat.  Vooral als een bloem of kruid net begint te bloeien 
zijn ze lastig te herkennen maar hoe langer die groeit… hoe herkenbaarder die wordt. 
  
Ik merk dat deze manier van wandelen ook een ander voordeel heeft.  Hierdoor krijg ik name-
lijk ook veel meer verbondenheid en eigenheid met de omgeving waar ik woon.   
Juist het geduld om de planten te leren herkennen geven je meer en meer de echte kennis om 
je niet te vergissen met welke plant je te maken hebt en onderscheid te maken.  
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Want dat is waar ik zie dat veel mensen tegenaan lopen. Ze willen dolgraag, maar ze durven 
niet. Mijn tip is dan ook om jezelf de tijd te geven en de lat niet te hoog te leggen. 
 
Wat helpt bij het identificeren van een plant is om de gehele plant te bekijken. Dus blaadjes 
en bloemen en soms ook hoe de stengel aanvoelt. Bepaalde planten hebben zo’n kenmer-
kende geur, dat het gewoon niet kan missen, zoals de kamille, de citroenverbena en de munt.  
Dit deel van identificeren door te ruiken doe je door een blaadje te plukken en deze even 
tussen je vingers te wrijven zodat de aroma’s vrijkomen.   
Ook bekijk ik de structuur van een blad. Elk bloem of kruid heeft een herkenbaar blad, Som-
mige bladeren hebben een gezaagd blad, sommige bladeren zijn juist heel glad en sommige 
bladeren voelen heel zacht aan (zoals die van de smeerwortel).  Soms lijken bloemen van be-
paalde planten heel erg op elkaar.  Maar als je dan kijkt naar de blaadjes, kan het zomaar zijn 
dat ze er heel anders uitzien dan van de plant die je dacht te zien en te herkennen.  
Zo ga je langzamerhand merken dat je de plant steeds beter leert kennen. 
Zelf breng ik bepaalde (on)kruiden in mijn eigen tuin. Kruiden waarvan ik weet dat ik ze wil 
gaan gebruiken. Hier kan je speciale plekken voor reserveren in je tuin, zodat je ze niet per 
ongeluk weghaalt bij het wieden. Hierdoor weet je dat je het goede kruid hebt. En je oogst 
“schoon”. Er hebben hier geen dieren over geplast en er zijn geen uitlaatgassen vlakbij. En je 
kan hierdoor heel goed de groei in de gaten houden. Dit is bijzonder leerzaam om de plant te 
leren (her)kennen. 
Als ik nu naar buiten kijk zie ik in mijn tuin prachtige paarse bloemen. 
Deze zijn van de Dropplant (Agastache foeniculum). Ik heb maar 1 plantje gekocht bij de Kruid-
hof in Buitenpost en hij is inmiddels flink gegroeid en rijk om van te oogsten. 
De plant is eetbaar en de blaadjes en de bloeiende toppen smaken naar anijs/drop. Vandaar 
dus de naam Dropplant. 
Ze zijn erg lekker in de thee en je kan ze vers en gedroogd gebruiken, ook al is vers wel lekker-
der en sterker van smaak.  Bij gedroogde kruiden is het nadeel dat er een deel van het aroma 
vervliegt.   
Momenteel droog ik zelf de bloeiende toppen/bloemen. En deze doe ik “heel” in een potje als 
ze genoeg gedroogd zijn. Waarna ik ze vlak voor het gebruik voor thee nog even door de vijzel 

haal.  
Ook kunnen ze in een salade gebruikt wor-
den.  En eerlijk is eerlijk… de bloemen zijn 
prachtig als garnering bij een gerecht.   
 
Zelf zette ik er een thee van die werkt op de 
luchtwegen.  De kruiden kun je gedroogd of 
vers toevoegen maar zoals ik al eerder 
schreef, verse kruiden zijn smakelijker als ze 
voorhanden zijn. 
Naast de dropplant heb ik tijm, kamille en 
munt toegevoegd. 
 
Bij Tijm kunnen de blaadjes en bloeiende 
toppen gebruikt worden. Tijm werkt spijsver-
teringsbevorderend, is antibacterieel en 
slijmoplossend.  

Dropplant 
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Het staat dan ook bekend als een klassiek middel tegen verkoudheid (denk maar aan de tijm-
siroop). 
Van kamille gebruik ik alleen de bloemetjes. Kamille 
is licht ontstekingsremmend en rustgevend.  
Van munt gebruik ik de bladeren en eventueel de 
bloeiende toppen.  Die voeg ik toe voor de smaak 
omdat het zo goed combineert met de smaak van de 
dropplant.  Munt heeft als positieve eigenschap dat 
het goed werkt op de spijsvertering.   
 
De vers geplukte en gedroogde kruiden deed ik in 
mijn theepot en daar schonk ik heet water (niet ko-
kend) op.  Ik liet het deksel op de theepot zodat de 
aroma’s niet vervliegen en liet het 10 minuten staan 
voor dat ik het inschonk.  Ik gebruik zelf een thee-
zeefje bij het inschenken van mijn kruidentheeën om 
te voorkomen dat er losse kruiden in mijn theekopje 
komen.   
 
En zo heb je een heerlijke en gezonde theedrank ge-
maakt uit je eigen tuin.  
 
Marijke de Bruijn 
 
 
 

 

Gezelligheid kan snel gecreëerd zijn... 
 

Een bakje sla. Niets mis mee. Toch? Dit kun je zo op tafel zetten, niemand zal daar over vallen 
en zeggen dat het niet compleet is. Maar... Hoe leuk is het als er een paar bloempjes op liggen, 
de kleur ook nog aangepast aan het schaaltje? Drie bloempjes van het komkommerkruid en 
de bloemblaadjes van het juffertje in het groen. Het oog wil ook wat en met dergelijke creaties 
voeden we onze ogen. Een beetje gezelligheid is zo geregeld en grote kans dat je medetafel-
genoten anders naar hun bord en de schalen gaan kijken. Wie alleen woont: je mag jezelf ook 
trakteren!  Zeg het met bloemen... 
 

Anneke 
 

   
Bloemen van komkommerkruid Bloemen van juffertje in ‘t groen Een schaaltje ‘kale’ sla 

Een heerlijke thee 
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Veel aantrekkelijker/gezelliger toch? 

 
 

BijenBlogje – door Ad Loermans:  
WAAROM HONING ETEN GEEN GOED IDEE IS <3  
  

Met trots mag ik (Ad Loermans) 
mezelf biodynamisch imker 
noemen met een aantal eigen 
bijenvolken in de tuin. In deze 
BijenBlogjes vertel ik je graag 
meer over het fascinerende le-
ven van de bijen en het behou-
den van deze o zo belangrijke 
insecten voor de wereld. 
 
Als mensen horen of lezen dat 
ik imker ben, stellen ze nogal 
eens de vraag wanneer ze een 
potje honing kunnen komen ha-
len. Da’s heel simpel: niet.  
Ik imker voor het behoud van 

de bijen en natuur, niet om de honing waar ze zo hard voor werken af te pakken.  
Om je een beeld te geven: voor een kleine theelepel honing is één bij haar hele leven bezig.  
Dat gaat als volgt: Ze bezoekt vele honderden bloemen om er nectar uit te halen. 
Tijdens het vliegen bewaart ze dat in een nectarzakje van haar lichaam. 
In de bijenkast geeft ze het door aan andere bijen. Die gaan er uitgebreid op kauwen om het 
te verteren en voegen er enzymen aan toe. 
Als de nectar half verteerd is stoppen de bijen het mengsel in de cel. 
Ze wapperen net zo lang met hun vleugels tot het water verdampt is, en er honing ontstaat. 
Een cel met honing maken ze dicht met een was dekseltje. Als ze het zelf nodig hebben om te 
eten, knagen ze dat open. 
Honing afnemen betekent dat er voor de bijen geen voedsel is om te overleven. Om de winter 
door te komen, hebben ze al snel 20 kilo nodig.  
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En natuurlijk gedurende de rest van het jaar ook nog flink wat, maar dan kunnen ze steeds 
verse nectar bijhalen. In de winter blijven ze in de kast dus hebben ze enkel de voorraad die 
ze in de zomer maken. 
 
Het effect op bijen van honing eten 
Honinggerichte imkers halen de honingraten weg en geven er suiker opgelost in water voor 
terug. De bijen moeten nu opnieuw het proces door om daar honing van te maken.  
Een gigantische klus, ook omdat ze suiker niet goed verteren.  
Doordat er essentiële voedingsstoffen missen die wel in nectar zitten, vergroot het bovendien 
de kans op verzwakking van de gezondheid met bijensterfte als risico.  
 
En er zijn nog wat akelige randjes aan honing: 
Om honingimkers zo veel mogelijk opbrengst te laten krijgen willen ze sterke Koninginnen die 
veel bijen voortbrengen die weer veel honing maken.  
Daarom bestellen ze soms nieuwe Koninginnen, die kunstmatig geïnsemineerd worden 
(Google even voor wat foto’s) en de darren ofwel mannenbijen worden daarvoor letterlijk 
fijngeknepen om het zaad te verkrijgen.  
Bestellen? Yep, die worden gewoon per post verstuurd in een klein kooitje. 
 
Om te voorkomen dat een volk zich op natuurlijk wijze splitst door te gaan zwermen in het 
voorjaar, knippen deze imkers de vleugels van de Koningin af.  
Ze kan dan niet mee vliegen en het volk blijft in de kast, inclusief de honing die ze anders 
zouden meenemen om als zwerm te blijven leven.  
Er zijn ook imkers die niet knippen.  
Zij voorkomen zwermen door het doden van de jonge Koninginnen die nog in hun cel zitten 
en bijna uitkomen. 
 
Imkers zijn er in vele soorten en maten, het is zelden zwart-wit.  
Er zijn biodynamische imkers die erg goed voor de bijen zijn en voor eigen gebruik kleine hoe-
veelheden honing afnemen.  
Zolang ze niet hoeven bijvoeren met suikerwater hebben de dieren er het minste last van. Feit 
blijft dat bijen honing maken om als volk te overleven, niet voor de mens. 
 
Weetje:  
Biologische honing geeft enkel weer dat er nectar en stuifmeel is gehaald van bloemen die 
niet met pesticiden zijn bespoten. Alle bovenstaande zaken komen daar ook voor. Dus nee, 
honing is niet iets wat mensen die natuur en dierenwelzijn belangrijk vinden willen eten.  
Neem dadelstroop of een andere zoetstof voor de thee of taart en je hebt hetzelfde effect. 
Bovendien gaat bij het verwarmen van honing alle voedingswaarde eruit en houd je gewoon 
suiker over. 
 
https://www.facebook.com/100007863784641/posts/3006987219573375/ 
 
Foto: bijenkorf van de Blauwe Stip door Anneke Bleeker© 
 

 
 

https://www.facebook.com/100007863784641/posts/3006987219573375/
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Zeg het met bloemen en een lichtje 
 
Neem een emaillen schaal en zet daar een glazen vaas in en strooi daar heel kleine steentjes 
(ook wel: decoratiezand genoemd) in. In plaats van steentjes kun je ook vogelzand of koffie-
bonen gebruiken. En wellicht kom je zelf ook nog op andere ideeën. 
De kaars staat zo een beetje hoger en het geeft een leuk effect. De gebruikte bloemen en 
bladeren komen allemaal uit de tuin. Uiteraard moet er een laag water in de schaal en je be-
gint van groot naar klein het groen en de bloemen te verwerken. 
Altijd soort voor soort dan verdeel je het ook gelijkmatig. 
Veel plezier en zeg het met bloemen en een lichtje.   
Leuk voor binnen en/of buiten. Met warm weer blijft het geheel buiten mooier. 
 
Wel zetten wij dergelijke arrangementen onder de overkapping, onze buitenkeuken, en niet 
te dicht bij waar eventueel regen naar binnen kan slaan als we er niet zijn of zodra we naar 
binnen gaan.  
 
Anneke 
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Een boeket in een emmer... 
 
Het oog wil ook wat.  
We genieten ook wanneer we blij worden van mooie bloemen. 
Onze ogen voeden is ook belangrijk en je kunt prachtige boeketten maken en in de tuin 
plaatsen op plekken waar je op deze wijze een blikvanger creëert. 
Deze oude emmer mocht wel eens even pronken. Maar er zitten een paar gaatjes in de rand 
bij de bodem, dus water erin zal niet gaan. 
Voor alles is een oplossing, dus een kleiner plastic emmertje genomen en in de emmer ge-
zet. Niemand die dat ziet. 
 

Dahlia's, guldenroede en lampionnetjes door elkaar gemengd en zo ontstond dit zomerboe-
ket. Toevallig wel allemaal eetbare bloemen. 
Of liever gezegd, eigenlijk helemaal niet toevallig want het is zo leuk om bloemen op twee 
manieren te presenteren: als eetbaar en in de vaas.  
Dit boeket was een bewuste keus. 
De dahlia’s werden onderweg geplukt op een locatie waar je geld in een houten kistje doet 
en de snoeischaar die er hangt gebruikt. Wij hebben dit jaar niet veel dahlia's dus was het 
leuk even een bos te plukken.  
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De rest kwam uit eigen tuin; we hebben er geruime tijd van genoten. 
En de hommels ook. 
Denk er wel om dergelijke arrangementen bij te vullen met water, zeker de eerste dag drin-
ken zij veel. 
 
Anneke 
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Met stip!  
Een aanrader: bezoek Blauwe Stip… Waarom? Daarom! Lees maar! 
 
Een aanrader om je bij mij op te geven zodat je op een lijst komt. 
Wanneer er weer een middag op de agenda komt bij Blauwe Stip in Friesland geef ik die datum 
door aan iedereen die op de lijst staat. 
Kun je wel, dan ga je die middag heen, kun je niet geef je dat ook even aan mij door. Dan blijft 
je mailadres staan tot een volgende datum. 
 
Waarom zou je belangstelling ‘moeten’ hebben voor deze middagen? 
Nu kan ik heel enthousiast gaan uitleggen waarom naar mijn idee dat zo goed en leuk is, maar 
ik geef graag het woord aan een drietal dames die op 3 augustus naar Blauwe Stip zijn geweest 
en mij deelgenoot hebben gemaakt van hun ervaringen. 
Hoe leuk is dat? 
 
Interesse? 
Mail mij en zet even in het onderwerp ‘Blauwe Stip’. 
anneke@project7-blad.nl  
 
Geniet van onderstaande ervaringen… 
 
Hartelijke groeten, 
  
Anneke Bleeker 
 

  
Alles is in harmonie 

  
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Bezoek aan De Blauwe Stip 
Met een heerlijk zonnetje werden we hartelijk ontvangen door 
gastheer Wytse van Familiedomein De blauwe Stip. Ik was heel 
nieuwsgierig naar dit familiedomein zoals beschreven in de boe-
kenserie van Anastasia. Een stuk land van een hectare dat door 
een gezin met liefde wordt bewerkt en bewoond, van generatie 
op generatie. Als mensen dit idee zouden oppakken zal dit zich 
over de hele aarde kunnen verspreiden als een groene lappende-
ken en zodoende de mens-God verhouding en het welzijn van de 
aarde naar oorsprong herstellen. 
 
Wytse is een echte Fries, groot, blond en blauwe ogen. Maar heel 
verrassend, geboren in Vietnam en getogen in Afrika vanwege 
het beroep van zijn vader die wereldwijd fabrieken oprichtte voor 
Friesland-Campina. Door zijn boerenafkomst heeft hij zijn levens-
reis gemaakt op het gebied van veeteelt op vele plekken in de 
wereld en is zijn bewustzijn tot anders boeren gevormd. Mede 
door de boeken van Anastasia is de prioriteit van bodemherstel 
zijn doelstelling geworden. Ook door zijn persoonlijke ervaring. 
Hij heeft gezien dat de broers en zussen van moeders kant alle-
maal zijn overleden aan de ziekte van Parkinson door gebruik van 

het giftige glyfosaat op hun boerenbedrijven. 
 
Goede voeding voor de aarde begint dus bij goede bemesting. Wytse vertelt als voorbeeld dat 
rondtrekkende bizons, door het achterlaten van hun mest, hoogwaardige voeding gaven aan 
de gebieden waar zij langskwamen.   
Het gevarieerde dieet van grassen, kruiden en vruchten maakten dat de mest optimaal was 
voor de kringloop van het herstel van het afgegraasde land. 
Het Savory Institute dat als doelstelling heeft op deze wijze graslanden wereldwijd te herstel-
len ontvangt van Wytse daarom een deel van de opbrengst van de verkochte producten. 
 

Zijn eigen koeien krijgen dan ook een top-
dieet. Verse klavers en grassen als ze buiten 
zelf grazen, aangevuld met oerhavers en lijn-
zaad. Deze mest heeft niet de penetrante geur 
van “gewone” mest, maar ruikt heerlijk, een 
oergeur. 
Verder worden de zwart-wit gevlekte dames 
nog extra verwend met enorme ventilatoren 
in de stal, omdat ze niet van felle zon en 
warmte houden. Op deze zonnige warme 
middag liggen de dames dan ook heel relaxed 
binnen op het stro in de koelte van de stal. 
Van lijnzaad vertelt Wytse nog, dat de energe-

tische trilling hoger is dan die van licht. Als voorbeeld vertelt hij dat Jezus alleen linnen kon 
dragen (linnen is gemaakt van lijnzaad) vanwege zijn hoge lichaamsfrequentie.  
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Voor de verwerking van de koeienmest gebruikt 
Wytse aangeleverd stro, dat feitelijk opgeslagen 
zonlicht is, en houtsnippers van fruitbomen. Dit 
wordt gemengd door een machine waarvan er op 
dit moment maar één bestaat. Dit prototype is 
door Wytse in gebruik. Binnen twee maanden is 
deze hoogwaardige mest klaar voor gebruik en 
wordt vervolgens geleverd aan kleinschalige be-
drijven.  
Wytse wijst een stuk land aan waar deze bemes-
ting haar resultaat laat zien. Het land is hoger dan 
de plek waar wij staan. Door de goede voeding 
verrijkt de bodem zodanig dat er zichtbaar meer grond is ontstaan. Wormen en vele andere 
micro-organismen zorgen dat de grond het vocht beter vasthoudt en met de juiste beplanting 
stijgt de bodemkwaliteit dermate dat al na een paar jaar bemesting niet meer nodig is. 
 
De kleine bedrijven waar Wytse mee samenwerkt vormen samen een community waaraan 
ieder zijn eigen unieke bijdrage levert. Zodoende versterken zij elkaar. Het delen van kennis is 
belangrijker dan de opschaling van het bedrijf. Dat zou alleen maar extra werk en stress ver-
oorzaken. Werken moet leuk blijven en geen must worden. Communicatie geschiedt voorna-
melijk door regelmatig bij elkaar langs te gaan, zo min mogelijk via elektronische apparatuur. 
 
Ook de kinderen van het gezin hebben hun eigen projecten. Ondernemerschap wordt op die 
manier gestimuleerd. Zo heeft een van de zonen op eigen initiatief geïnvesteerd in een zelf-
bedacht project voor het houden een bijzonder kippenras als aanvulling op onze voedselke-
ten. 
De kinderen gaan gewoon naar school, voor zolang dat nog goed gaat. Het niet op zak hebben 
van een mobiele telefoon wordt op school inmiddels als onacceptabel beschouwd. “Je hebt 
geen leven”, beweren medeleerlingen en zelfs de leraar van de HAVO. 
 
Wat enorme indruk op mij heeft gemaakt zijn gebeurtenissen die daar op het familiedomein 
hebben plaatsgevonden, die ik alleen uit de Anastasiaboeken ken. Zoals de geconcentreerde 
“vuurbol” van liefdesenergie die zich daar heeft laten zien. En de oprijzing van de regenboog 
op het land vlak voor hun neus, waardoor de familie midden in die energie van kleuren kon 
gaan staan. Nog los van alle andere natuur elementalen waarmee wordt gecommuniceerd en 
samengewerkt. 
Ook de toepassing van de gulden snede, de goddelijke verhouding van balans, harmonie en 
natuurlijke schoonheid zijn op dit familiedomein de leidraad voor de inrichting van het land 

en de productvorming. 
De lieflijke sfeer op het domein is duidelijk voelbaar, een subtiele 
zachte en rustige omgeving. Omringd door bomen, waarvan vele 
nieuw aangeplant en een prachtige plompenblad-vormige vijver 
(Pompeblêd, zoals afgebeeld op de Friese vlag) met daar omheen 
een aantal bijenkasten die er uitzien als grote afgezaagde potloden.  
Natuurlijk gemaakt volgens de aanwijzingen uit de Anastasiaboeken. 
De honing blijft van de bijen en wordt niet afgegapt. 
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De bijen zijn dan ook totaal niet agressief en we kunnen er gewoon vlak naast gaan staan.  Het 
bouwen van nieuwe bijenkasten start binnenkort en worden wijder in de omgeving geplaatst. 
 
Dan gaan we met z’n allen (14 mensen) naar de kantine waar we worden verwend met pro-
ducten van De Blauwe Stip. Heerlijke kazen, verrukkelijk brood, lekkere romige melk-kefir van 
rauwe melk en ijs. Vooral de roquefort is een engel op de tong. Daar nemen we dus een flink 
stuk van mee samen met wat biefstukjes en na een hartelijke omhelzing nemen we afscheid 
van Wytse. 
 
Het was een zeer indrukwekkende middag. Fantastisch om het gedachtegoed van Anastasia 
hier in Nederland gerealiseerd te zien. Ik heb slechts een fractie van de kennis en interessante 
verhalen van Wytse kunnen weergeven. Ik wil iedereen van harte aanbevelen eens rond te 
kijken op zijn website voor meer informatie. En zeker als de gelegenheid zich voordoet eens 
kennis te maken met de leef- en werkwijze op dit prachtige familiedomein, dat pas vier jaar in 
ontwikkeling is. Dit belooft een paradijs te worden. Ik hoop dat dit het begin is van de groene 
lappendeken die zich uitspreidt over heel Nederland. En zeker doen: lees de boeken van Ana-
stasia! 
 
Dankjewel Anneke voor dit initiatief en Wytse voor je gastvrijheid. 
Ingrid 
 

 
 

Familie Domein De Blauwe Stip 
 
Dinsdag 2 augustus 2021 

Wat heb ik genoten van deze dag.  
De zon scheen en er is een fijne sfeer op het 
familie domein.  
                       
Een fijne groep en Wytse die ons van alles 
vertelt.  
De bijenkorven van Anastasia met daarin de 
bijen en ook daarbuiten. De aarde die om-
hoog groeit door de wormen en de schim-
mels en van alles.  Hier kan het.  
De zelfvoorzienendheid, met zonnepanelen 
en de grote opvangbak van regenwater die 
wordt gevitaliseerd. De verbondenheid van 

de boeren met dezelfde visie. Maar ook het gevecht wat is geleverd om zover te komen om 
de kans te krijgen om te laten zien hoe de grond moet worden gevoed aan andere boeren.  
 
Heel mooi om te zien hoe de stront wordt gecomposteerd. En die stront stinkt niet, je ruikt 
hem nauwelijks. Maar ook mooi om te horen dat de koeien meer eten dan alleen maar gras 
en dat dat zelfs beter voor ze is.  De koeien liggen erbij als prinsesjes.  
En de kennis mag gedeeld worden. Heel graag zelfs.   
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De kinderen die de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en zelf kippen hebben gekocht. 
Maar ook dat het belangrijk is te werken met de familie en niet met personeel. Want die wer-
ken voor geld. En dan is de energie anders.  
Het is me duidelijk geworden dat het belangrijk is de familie-energie te bewaken. Zodat de 
fijne energie die er is niet te veel wordt verstoord. Kortom, een geweldige leerzame dag in een 
mooie omgeving. 
 
Dankjewel Wytse. 
 
Thea 
 

 
 

De rondleiding op "de Blauwe Stip" 
 
Wat ben ik blij dat we konden deelnemen aan de rondleiding op "de Blauwe Stip". 
Ooit in een ver verleden al eens wat boeken over Anastasia gelezen maar daar is t bij gebleven. 
Wytse heeft de interesse weer opgerakeld en ik ga ze zeker opnieuw lezen. 
Wat mij trof bij deze rondleiding was alleréérst het enthousiasme en de bezieling waarmee hij 
vertelde.  
Maar ook hoe ik vanuit verschillende invalshoeken herkenning en zeker inspiratie voelde. 
 
De Veda's oeroude wijsheid uit India mij zo dierbaar vanuit mijn yoga achtergrond. 
De Deva's werken met de geesten van het land. Ja ik ga daar goed op. 
‘k Ben niet voor niks een Kruiden heks há! 
 
De energie van Zon Maan en Planeten… Kennis mee gemaakt vanuit de Antroposofie. 
Alles valt hier zo samen. 

De serene energie zo voel-
baar dat zelf mijn (zieke) man 
er rustig van werd. 
 
En dan de proeverij... 
Wat ‘n heerlijke kazen (heb 
ook ‘n hele Roquefort mee 

naar huis genomen        ) 
De oerbroden... de melkke-
fir... en niet te vergeten het 
ijs! Wat is het toch ‘n fijne er-
varing om met mensen, met 
Passie voor Moeder Aarde, 
kennis te kunnen maken. 
En jij bent daar zeker ook één 
van, Anneke. Dank dat je me 

telkens weer zo inspireert. 
Magische groet, José 
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Tinctuur van Oost-Indische kers 
 
Ook dit jaar maak ik weer tinctuur van Oost-Indische kers. 
Er staat een grote pot in huis die een week of twee geleden is gevuld en de pot op deze foto 
heb ik afgelopen dinsdag gevuld. 
De Oost-Indische kers zag er bij ons niet meer uit. En dan komt er een moment... opruimen 
die zooi! 
De goede delen, stelen met bladeren, bloemen, zaden verzameld en deze weckpot gevuld. 
Hoe verder? Waarom deze actie? 
Dat kun je lezen in de eerste les die alle deelnemers kregen van 'Cursus het Wilde Genieten'. 
Hieronder de link. 
Alleen over de maand augustus delen we deze lessen via deze weg. In september krijgen jullie 
de volgende die in augustus volgen. 
Daarna is het over met de geit en krijgen alleen de deelnemers de info via de wekelijkse mail. 
Die info komt niet zo uitgebreid in deze nieuwsbrief omdat een nieuwsbrief toch een andere 
invulling heeft.  
 
Anneke 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GE-
NIETEN-01-OI-KERS.pdf  
 
 

 
 

 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
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Woordzoeker groente en fruit 
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Bami op de kamado  
We hadden laatst iets te 
vieren. 
Wij zouden voor de maal-
tijd zorgen en dat deden 
we in de vorm van een 
bami maaltijd, maar dan 
ietsje anders. 
De lezer kent ons misschien 
inmiddels wel een beetje… 
het gaat altijd iets anders 
dan de ‘reguliere’ keuken 
dicteert. 
 
Nasi of bami werd altijd ge-
geten omdat er restjes 
moesten worden opge-
maakt. Dit gerecht was oor-
spronkelijk nooit hetzelfde. 
Wij lieten onze fantasie dus 
gaan…  
 

  
Eeuwig moes Shiitake en oesterzwammen 

  
Preiringen Gedroogde knoflook 

 
 

Ingrediënten: • blad van het eeuwig moes (een koolsoort uit eigen tuin) 

• drie stelen prei 

• vier à vijf uien 

• twee courgettes 

• gedroogde shiitake 
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• gedroogde oesterzwammetjes 

• twee verse knolletjes kurkuma 

• twee kleine groene pepertjes (inclusief de zaadlijsten) 

• een klein handje gedroogde knoflookschijfjes 

• Keltisch zeezout in het kookwater van de mie 

• kokosvet om in te wokken 

• twee pakken noedels (bami) 

 
 

  
Groene pepertjes, uienreepjes, kurkuma Courgette 

 

 
Eeuwig moes gesneden 

 

Kamado starten met een verfbrander Gloeiende houtskool met daarboven de 
triangel 
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Werkwijze: 
Controleer de bladen van het eeuwig moes (Brassica oleracea var. 'Ramosa') op eventuele 
rupsen. Koolwitjes zijn gek op eeuwig moes. Dit is een koolsoort. De naam KOOLwitjes zegt 
het al: witte vlinders die hun eitjes leggen op koolbladeren. Rupsen 'vreten' zich vol aan de 
koolbladeren en gaan daarna (buikje dik en rond) verpoppen tot vlinders. Verwijder dus 
eventuele eitjes en rupsen, voordat je het blad gaat wassen en snijden. 
 
Snijd het blad in smalle reepjes. Als het blad te lang is, zet je het mes een- of tweemaal in de 
lengte over de bladreepjes. 
Snijd de prei in smalle ringen. Was daarna de ringen om eventueel zand te verwijderen. 
Zet de gedroogde paddenstoelen in een laagje water. Zo krijgen zij hun originele textuur 
weer terug. 
Hak de knoflook in kleine stukjes. Deze kunnen gewoon later in de wok worden gevoegd. 
Maak de uien schoon en snijd deze in twee helften. Snijd daarna elke helft in smalle reepjes. 
Was de courgettes en snijd ze in tweeën. Snijd dan iedere helft nogmaals doormidden en 
snijd er dan smalle partjes van. 
Snijd de pepertjes in ragfijne stukjes. Wij laten de zaadlijsten gewoon zitten. 
Schil de verse kurkumaknolletjes en snijd ze ook ragfijn. 
 
Wij wokken graag op de kamado. Op een van de foto's zie je de triangel boven de gloeiende 
houtskool. De wok past perfect in de triangel.  
Uiteraard kies je zelf voor jouw manier van wokken.  
Bij onze wok werd een ring meegeleverd die op een gasfornuis past, maar onze wok is groot 
genoeg zodat hij ook op een wok pit past van een gaskookplaat. 
 
Als je gebruik maakt van een kamado: 
Vul de keramische kuip met houtskool (in een kamado mag je alleen houtskool gebruiken, 
geen briketten). Gebruik hiervoor een goede houtskool (bijvoorbeeld: de horeca-houtskool 
met grote brokken). Wij hebben goede ervaringen met de horeca-houtskool van Welkoop - 
nee, geen aandelen. 
 
Men adviseert om (bio) aanmaakblokjes te gebruiken. Geen lampolie of spiritus, of iets der-
gelijks. 
Onze ervaring is, dat die blokjes zorgen voor een behoorlijke rookontwikkeling. De hele 
buurt geniet mee, als jij je barbecue aansteekt en dat willen wij dus niet!  
Wij hadden ergens gelezen dat je je barbecue ook kunt starten met een verfbrander. Eén 
keer geprobeerd, en we willen niet anders meer! In no-time heb je een prachtig gloeiend 
houtskool bed, bijna zonder rook. Een perfecte tip dus.  
Begin met verwarmen op stand één - 1500 Watt. Later kun je teruggaan naar stand twee.  
Onze verfbrander produceert op stand één 500 graden, op stand twee 300 graden. 
 
Zet de wok op de warmtebron en doe er een flinke schep kokosvet in. 
Schuif daar de gesneden uien, de kurkuma, de knoflook en de fijngesneden pepertjes in. 
Fruit alles even tot de uien glazig zien. 
Doe dan het eeuwig moes erbij. Schep alles goed dooreen en laat alles dan even garen.  
Doe daarna de prei erbij, roer weer goed dooreen. 
Voeg als laatste de courgette-partjes erbij.  
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Blijf steeds goed omscheppen. 
 
Je kunt eventueel nog wat chilivlokken en/of oosterse kruiden en wat Keltisch zeezout toe-
voegen. 
 
Kook intussen de bami tot deze beetgaar is. Dit kan ook op de kamado. Haal de wok dan 
even van de triangel en leg het grillrooster erop. 
Zet een pan met ruim water op de triangel.  
Verhit het water tot het kookt, doe er een flinke schep Keltisch zeezout in en voeg de mie 
toe. 
Als de mie beetgaar is, giet je deze af en laat het even betijen. Plaats de wok terug, voeg de 
mie aan de groente toe en schep alles goed dooreen. 
Laat alles dan nog even doorwarmen. 
 
Wij maakten deze bami op een zaterdagavond, voor een etentje op zondagavond. Toen alles 
naar ons idee klaar was, hebben de de wok, afgedekt, laten afkoelen en was het op zondag 
alleen nog een kwestie van opwarmen. We serveerden er een zelfgemaakte satésaus bij. Je 
kunt er ook een spiegelei bij serveren. 
 
Bijgerechten kunnen zijn: zelfgemaakte seroendeng en zelfgemaakte atjar van paprika's, ui, 
knoflook en komkommer of courgette. 
 

 

  
De groenten worden gewokt. Steeds blijven doorscheppen 
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De mie wordt beetgaar gekookt.  

 
 Mix de mie door de groenten mix 
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De scheurkalender van Gardeners’ World 
Dit jaar hebben wij een ontzettend leuke scheurkalender in huis: die van Gardeners’ World. 
Gardeners’ World is een populair programma van de BBC in Groot-Brittannië.  
Op een luchtige wijze worden allerlei tips en ‘tricks’ van het tuinieren, zowel in de bloemen- 
als de moestuin, door deskundige presentatoren in een tv-programma verwerkt. Geen moei-
lijke theorie, neen, gewoon de praktijk in beeld. Wij hebben er enkele jaren met veel plezier 
naar gekeken. Iedere maand tonen we hier enkele van die bladzijden uit de kalender. 
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Omdat er in de zomermaanden zoveel gebeurt in de tuin, hieronder nog vier tips: 
 

  
  

  
 
Iedere dag geeft men weer nieuwe tuintips, er worden vragen beantwoord en je vindt af 
en toe ook recepten met ingrediënten uit de (moes)tuin. 
Leuk om te lezen, handig om toe te passen.  
Een schat aan informatie, gericht op de juiste tijd van het jaar. 
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Gladiool 
 
Gladiolen zijn eigenlijk hele mooie bloemen. Zoals zij in de tuin kunnen staan zwalken kan mij 
niet bekoren maar als je goed naar de bloemen kijkt zijn ze prachtig. Dit jaar kocht ik biolo-
gische gladiolenbollen en heb deze over verschillende potten geplant. Mooie groene ijzeren 
plantensteunen, van die halve bogen, om de stelen gezet, in de aarde van de pot geprikt. Wat 
een kleurenpracht! Natuurlijk had ik dit bewust gedaan. Niet meer dan tien bollen per kleur, 
dan krijg je een grote verscheidenheid als je ze wilt gebruiken op zomerse gerechten. 
De bloemen zijn namelijk eetbaar en inderdaad alleen van biologisch geteelde bollen.  
De bloemblaadjes, zijn ook heerlijk knapperig, kun je verwerken. 
Afgelopen week heb ik een pot stoofperen van vorig jaar gepakt en daar kon voor het oog wel 
even een bloempje bij. De bloem die intact is, ligt daar op deze wijze voor de sier. We eten de 
stampers en meeldraden niet op. Maar hoe leuk is dit? Er zijn zoveel bloemen die eetbaar zijn. 
 
Anneke 
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Wie het kleine niet eert... 
 
Hoe leuk is dit? 
Dagelijks oogsten we een beetje. 
Frambozen, bramen, mini tomaatjes, wichters en de eerste perzik is van de boom. 
Het bakje met de drie vakjes gaven we als aardigheidje weg.  
Wat geeft dat toch leuk, alleen al het gevoel dat het uit eigen tuin komt. 
Even toelichten wat betreft wichters. 
Wichters zijn kleine ronde mini pruimpjes, een oud ras dat is Friesland wel bekendheid geniet. 
Moeder Natuur gaat onverstoorbaar haar gang en wij zijn nog lang niet uit geoogst. 
Nog zeven perziken te gaan, nog meer tomaatjes, frambozen en dit jaar heel veel bramen. 
Al een paar keer het fruit (op de perzik na) mee verwerkt in warme gerechten, op het laatst 
toegevoegd. 
De minipruimpjes wel even ontpitten, dat zou je bijna vergeten omdat ze de grote van kleine 
tomaatjes hebben. 
Wie het kleine niet eert qua porties en grootte... 
Superleuk. 
 
Anneke 
 

  
Even wat voorbeelden van eigen oogst. En ja, ook de perzik kwam van eigen boom 
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Weer zuurkool gemaakt 
 
We hebben weer een paar potten zuurkool gemaakt. Dit is zo makkelijk, en als je zelfge-
maakte zuurkool eet, is dit zo lekker! 
 
Wij gebruikten vroeger als basis de ‘gewone’ witte kool. Tegenwoordig gebruiken we liever 
spitskool. Deze is minder stug bij het verwerken – het kneden van de kool – en dus ook pret-
tiger te eten. Deze keer mengden we ook wat kruiden mee: chilivlokken, mosterdzaad en 
zelf gedroogde gemalen paprika. 
Even een tip: Vergeet niet om een aantal van de buitenste bladeren van de kool te bewaren, 
om daarmee, als de zuurkool in wording in de glazen potten zit, de bovenkant van de zuur-
kool af te dekken, zodat alle kool onder het pekelwater blijft.  
 
Hieronder even een indruk. De beschrijving voor het zelf maken van zuurkool staat in de 
nieuwsbrief Het ‘wilde’ genieten van de maand MEI 2020, op bladzijde 29. 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-7-
BLAD-08-MEI.pdf  
 

   
Gesneden spitskool Chilivlokken, mosterdzaad en papri-

kapoeder 
Buitenste koolbladeren om de potten 
mee af te dichten 

   
Geknede spitskool De kruiden erop Even van dichtbij 

   
De kruiden zijn goed door de gesne-
den kool gemengd 

Je ziet de chilivlokken kleuren Totale ‘oogst’: drie potten zuurkool in 
wording 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-7-BLAD-08-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-7-BLAD-08-MEI.pdf


 
49 

 
 
De drie potten zuurkool staan, omdat 
er een fermentatieproces bezig gaat, 
in een grote plastic ton, om te voorko-
men dat de vrijkomende gassen het 
vocht uit de weckpotten alle kanten 
uit laat spetteren. 
Er staat ook nog een vijf-liter pot in de 
ton, waarin allerlei groenten en krui-
den staan te fermenteren.  
Een voorraadje voor de wintermaan-
den. 

  
Het deksel ligt er losjes overheen 

 

 
 

Stamppot drie groenten 
 

Een stamppotje van rauwe fijngesneden groenten is altijd weer een traktatie. 
Raapsteeltjes en spinazie van eigen teelt leverden niet veel op, deze beiden samengevoegd 

en aangevuld met zevenblad. Het zevenblad is ook eigen teelt.       
 

Werkwijze: 
Kook de aardappelen. Was de groenten, om het zand te verwijderen. Laat de groenten goed 
uitlekken en snijd ze daarna fijn. Meng de groenten dooreen, alvorens zij door de aardappelen 
te mengen. Doe de groenten bij de aardappelen in de pan en meng alles goed dooreen. Doe 
er een klontje roomboter bij, een scheutje azijn, wellicht wat olie. Doe dit zoals jij het lekker 
vindt. Een beetje peper erdoor doet het ook altijd goed. 
 

Bij dergelijke stamppotjes smaken uitgebakken spekjes heerlijk maar omdat varkensvlees voor 
ons mensen niet je-van-het is, vinden wij voor de smaak en sfeer de gerookte speckjes van de 
Vegetarische slager een leuk alternatief. De bloem en het blad van Oost-Indische kers en de 
bloemblaadjes van goudsbloem geven een zomerse sfeer aan deze stamppot. 
 
 

   
Raapsteeltjes Spinazie Zevenblad 
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Oost-Indische kers bloemen 

 
Goudsbloemen 
Van deze bloem werden de bloem-
blaadjes los geplukt 

Aardappelen Vegetarische ‘Speckjes’ 

  
De groenten, goed dooreengemengd Het resultaat 

 
Close-up 
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Workshop fruittaart met eetbare bloemen maken 
 
Tijdens de zomervakantie worden er op vele plaatsen activiteiten georganiseerd voor kin-
deren. Zo ook in Harkstede, een dorp in de gemeente Midden-Groningen.  
 
De workshop is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Hark-
stede. Er deden 8 kinderen mee afgelopen woensdag.  
De locatie was Cosis Ons Hertenkamp in Harkstede.  
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Dank aan Jacolien voor het insturen van de foto’s en de collage.  
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, verschijnt er nu ook ieder seizoen een boek. 
Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie 
dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn inmiddels: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
Ze zijn er dus nu allemaal! 
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek be-
staat uit recepten.  

Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handrei-
kingen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ 
groenten, kruiden, bloemen en vruchten kunt 
gebruiken in de keuken. 
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot 
heel lekkere maaltijden, maar je wordt ook uit-
gedaagd om zelf ervaring op te doen met deze 
zaken. 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzend-
kosten. Voor adressen buiten Nederland vra-
gen wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze 
kan variëren. PostNL rekent diverse tarieven 
voor verschillende landen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog steeds besteld worden! 
 
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen. 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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