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Het Wilde Genieten in een prachtig jaargetij… 

 
Er is veel gaande in de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg. Overal heerst onrust, 
onbegrip en de verbazing begint onder velen steeds meer te groeien; er gebeuren heel aparte 
dingen. 
Daar zijn we het allemaal wel over eens, maar toch willen we met ‘Het Wilde Genieten’ ons 
het liefst uitsluitend richten op al het moois dat de natuur ons schenkt en waar we volop van 
mogen en kunnen genieten en uiteraard ook gebruik van kunnen maken. 
 
Na de IJsheiligen, van 11 tot en met 15 mei, kon je de planten bijna zien groeien. 
Er leek een knop om te gaan. 
Helaas heeft een flinke nachtvorst nog even schade aangericht aan de dahlia’s die bij ons in 
de potten al flink hun best deden.  
Ik heb alles maar bij de aarde afgesneden en wonder boven wonder schoten zij al snel weer 
de grond uit. 
Op dit moment staan je alweer aardige plukken groen aan te grijnzen, dus dat komt wel goed. 
Geen vorst tot in de knollen. 
Alles groeit als kool, schiet de grond uit, dit jaar genieten we daar nog veel meer van, zo lijkt 
het wel, dan voorgaande jaren. 
 
 Vanaf dit moment hebben we deze nieuwsbrief een andere draai gegeven. Bekende rubrie-
ken zijn verdwenen zoals een terugblik op al eerder gedeelde recepten, een beschrijving van 
een plant, behandeld bij één van de studiegroepen; verandering van spijs doet eten en we 

delen vanaf nu ook recepten omtrent fermenteren, 
drogen en de diverse vormen van buiten koken 
waar wij in de komende tijd mee aan de slag gaan. 
 
Achter in de tuin staat een pizzaoven, onder de 
overkapping, die we onze ‘buitenkeuken’ noemen 
een kamado (barbecue met vele mogelijkheden), 
we hebben een stoofje, kortom: we zullen diverse 
ervaringen gaan delen in de komende maanden die 
wellicht kunnen inspireren om eens anders naar het 
bereiden van voedsel te kijken. 
 
Uiteraard blijven we ook ‘wilde’ groenten, kruiden 
en eetbare bloemen gebruiken en dus delen via de 
gefotografeerde gerechten. 
 
In deze nieuwsbrief grijpen we ook terug naar di-
verse items uit een andere nieuwsbrief van Pro-
ject7-blad, namelijk ‘onze’ Junior. 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt eveneens eens per 
maand, is ook helemaal gericht op puur natuur en 
de naam zegt het al… we wensen vele junioren te 
bereiken.  
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Inmiddels is gebleken dat dit voornamelijk verloopt via hen die aan scholen verbonden zijn, 
ouders, opa’s en oma’s en anderen die regelmatig jongeren om zich heen hebben. 
Daar zijn we ook blij mee natuurlijk.  
 
De reacties zijn leuk van de ‘niet junioren’ en bepaalde onderwerpen kunnen ook in ‘Het Wilde 
Genieten’ gedeeld worden maar dubbel plaatsen is onzin dus verwijzen we via de link naar het 
desbetreffende artikel. 
De ui bijvoorbeeld: Marja Frederiks schrijft elke maand in de Junior. Zij behandelt steeds een 
andere plant en de afgelopen keer was dat de ui. 
Daarop inspelend hebben wij nu een pot uien staan die staan te fermenteren en zowel het 
verhaal over de ui als het recept om uien te fermenteren kun je via die nieuwsbrief lezen. 
Het zal duidelijk worden dat we dat met nog een paar dingen gedaan hebben en voel je vrij 
ook de Junior te ontvangen als je dat wilt. 
Deze twee nieuwsbrieven, de Junior en ‘Het Wilde Genieten’ staan uitsluitend in het teken 
van puur natuur. 
Het is belangrijk dat we onszelf positief voeden, zowel qua voedsel dat we eten, als de onder-
werpen waar we aandacht aan schenken. 
Balans is noodzakelijk en we wensen dat we via de gedeelde onderwerpen en recepten posi-
tief mogen bijdragen aan ook vele gezellige uurtjes. 
 
Mooie weken gewenst, de natuur explodeert en zorgt voor steeds wisselende kleurenpalet-
ten. 
Je bekijkt je tuin of een stuk vrije natuur in je omgeving en een paar dagen later kan dat er 
alweer een heel ander beeld geven. 
Soms zelfs al een dag later.  
 
Geniet! 
 
Anneke 
Mei 2020 

 
 

Even een opmerking vooraf… 

 
Alles in deze Nieuwsbrief is gebaseerd op natuurlijke, biologische producten. 
Het spreekt ook voor zich, dat alle ‘wilde’ producten zorgvuldig geoogst worden. Wij overtui-
gen ons er eerst van dat er in de buurt niet met gif gespoten wordt, dat er geen mest geïn-
jecteerd is en de plek moet ook ‘doggie-proof’ zijn, met andere woorden: ze moeten niet di-
rect langs hondenuitlaatpaadjes staan. 
Als je eetbare tuinplanten wilt gebruiken dienen die het predicaat ‘biologisch’ te hebben. Bij 
de kweek van ‘gewone’ planten zijn vaak pesticiden en herbiciden gebruikt en die wil je niet 
in je lichaam hebben. Ook planten die al enkele jaren in je tuin staan kun je gebruiken. 
Als in een recept een fles of weckpot gebruikt wordt, is deze uiteraard brandschoon, liefst 
gesteriliseerd (uitgekookt tot 100 graden Celsius)!  
Wij gebruiken Keltisch zeezout, omdat dit 84 mineralen en sporenelementen bevat, maar 
liefst ongeveer 10%! Ons lichaam heeft die nodig, maar onze tuin ook! 
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Zomaar in een straat... 
 
Een paar honderd meter straat in Workum waar we recent even waren, leverde deze plaatjes 
op. 
En ik durf te beweren dat ik eigenlijk nog meer had kunnen fotograferen, maar even een se-
lectie zomaar voor het idee om te laten zien dat er zoveel eetbaars om ons heen groeit, zoveel 
in je eigen nabijheid, wellicht zelfs in je eigen tuin. 
 
De lindebomen in de straat leveren maandenlang sla. De jonge blaadjes zijn te gebruiken als 
sla. 

   
Kamille, zeker niet onbekend, kom je op vele plaatsen tegen. De bloempjes zijn ook te gebrui-
ken in een salade waar je eetbare bloemen op wilt presenteren, even als idee. 
Geraniums, de bloemen zijn fantastisch te gebruiken, los geplukt zorgen zij voor een leuke 
kleurexplosie. 

  
Kamille Geraniums 

Maar... alleen gebruiken wanneer zij puur natuur konden groeien, dus zonder gifstoffen!  
Dat is wel even een dingetje om alert op te zijn. Tuinplanten, vandaag gekocht in een wille-
keurig tuincentrum, zijn over het algemeen niet voor consumptie geschikt of er moet bij staan 
dat zij biologisch zijn. 
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Geraniums Geraniums 

 
Havikskruid, de felle oranje kleine bloemen groeiden in een plantenbak. 
 

  
Havikskruid Stokroos 

 
De eerste Oost-Indische kers in bloei gezien, 
sneller dan die bij ons in de tuin en de stokro-
zen zagen er ook prachtig uit. 
 
Stokrozen, familie van het kaasjeskruid, zijn 
eetbaar. De bloemblaadjes kun je los pluk-
ken, de bladeren zijn net als druivenbladeren 
te gebruiken om gerechten in te rollen. 
 
Deze selectie is zomaar even een klein rondje 
en met de boodschap dat er dus overal heel 
veel te scoren is. 
 
Anneke 
 

 

 
 
 

  

 
Oost-Indische kers 
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Vrolijk ontbijt… 
 
Begin de dag ook eens met een vrolijk ontbijt. 
Stralende bloempjes op je bordje, gezellig toch? 
 
Wij vinden het af en toe heerlijk om Hüttenkäse of cottage cheese te eten. 
In de natuurwinkel kopen we bakjes van 200 gram en nemen dan ieder de helft. 
 
Uit de tuin sneden we verse bieslook; ook een bloempje uit elkaar geplukt ziet mooi en 
smaakt heerlijk. 
Een paar madeliefjes en een klein rozenknopje waar je wel de blaadjes van los kunt plukken 
maakten het af. 
De tuin op je bord. 
 

  
Bieslook – (spriet)blad en bloemen Madeliefjes 

  
Een rozenknopje – bloemblaadjes losgeplukt Het eindresultaat – een heerlijk ontbijtje 

 
Anneke 
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Citroenen op water met Keltisch zeezout… 
 

Hieronder deel ik het recept zoals we dit al vele malen 
deelden tijdens diverse middagen van Project7-blad 
wanneer we met 'studiegroepen' (studie met een knip-
oog - we deelden kennis met elkaar omtrent natuurlijke 
onderwerpen), dergelijke heerlijkheden maakten. 
Vandaag heb ik het zelf iets anders gedaan: 
De citroenen in vieren gesneden in plaats van op de wijze 
zoals hieronder beschreven. 
Onderin de weckpot drie flinke eetlepels Keltisch zeezout 
gedaan met daarbij het sap van drie citroenen. 
De leeg geperste helften in tweeën gesneden en daarna 
in de pot gedaan. 
Vervolgens acht partjes citroen, een flinke lepel Keltisch 
zeezout, weer acht partjes en daarna zout en zo verder 
tot de pot vol was. 
De rest volgens onderstaande beschrijving uitgevoerd 
qua kokend water, etc. 
Bovenop de citroenen een mini glazen schaaltje omge-
keerd neergelegd. Als de deksel gesloten is dan heeft het 
schaaltje contact met het deksel en het water staat zo 
hoog als mogelijk is. 
Lees hieronder wat we al vaker deelden. 
Veel plezier met dit heerlijke recept. 

 

Citroenen op water met Keltisch zeezout… 
 
Inleiding:  
Citroenen zijn gezond en de hoogste gezondheidswaarde zit in de schil.  
Het is raadzaam de schillen van diverse fruitsoorten te benutten. Uiteraard doen we dit alleen 
als zij van biologische afkomst zijn. 
Appelmoes of appeltaart waarin de schillen mee verwerkt zijn, zijn zeer geschikt om te pre-
senteren.  
Er zijn uiteraard veel meer voorbeelden maar we blijven nu bij citroenen. 
 
Ingrediënten:  
Neem zoveel citroenen als er passen in de weckpot die je wilt gebruiken.  
Neem er twee of drie extra om uit te persen. 
Werkwijze:  
Was de citroenen grondig. 
Snijd met een scherp mes vier diepe sneden in de citroen, van boven naar beneden, zodat vier 
kwarten ontstaan.  
De citroen mag echter niet uit elkaar vallen.  
Je kunt er eventueel voor kiezen, ze aan één kant los te snijden; dan valt de citroen in vier 
parten uit elkaar maar die vier parten blijven aan één kant verbonden. 
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Vul elke snede met Keltisch zeezout, dit is even een priegelig werkje waarbij je de snede uit 
elkaar moet houden en er met een lepeltje het zout erin kunt duwen.  
Doe de citroenen dan in een brandschone, uitgekookte weckpot.  
We gaan uit van een flinke weckpot, anderhalve liter, maar naar verhouding kun je zelf bij 
minder citroenen in een kleinere maat weckpot het zout en citroensap aanpassen. 
 
Schep als alle citroenen zijn gevuld met Keltisch zeezout daar nog twee á drie eetlepels Kel-
tisch zeezout bij. 
Pers de extra citroenen uit en schenk het sap in de weckpot. 
Als laatste voeg je kokend water toe. Zorg ervoor dat de citroenen onder water staan. 
 

  
Biologische citroenen Parten citroen met Keltisch zeezout ertussen 

  
Glazen schaaltje bovenop Afvullen met pekelwater; deksel dicht 

 
Voor kleinere aantallen is een weckpot van een halve liter prima; je hebt dan drie citroenen 
nodig; twee daarvan vul je zoals beschreven met Keltisch zeezout, van nummer drie gebruik 
je het sap. De twee halve overgebleven uitgeperste schillen knijp je samen en klem je in hun 
geheel tussen glas en citroen in de pot. Ook deze schillen moeten onder water staan.  
Deze schillen dus NIET fijnsnijden, decoratief verwerken, o.i.d.. 
Sluit de weckpot en laat deze vier tot zes weken op kamertemperatuur staan. 
Wanneer je de pot opent en de citroenen gaat gebruiken moet de pot in de koelkast bewaard 
worden. 
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Deze gezouten citroenen zijn heerlijk bij veel gerechten, denk bijvoorbeeld aan pasta met 
groente. Schil en sap zijn een heerlijke combinatie bij 'van alles en nog wat'; bij Marok-
kaanse/Noord-Afrikaanse recepten kom je dit ingrediënt vaker tegen. Ook heerlijk, fijn gesne-
den in een salade. Je kunt ze met heel veel gerechten combineren. Denk ook aan vis.  
Met sinaasappels en limoenen kan dit ook en als extra kun je ook kruiden toevoegen. 
Denk aan steranijs, kruidnagel, kaneelstokjes of... Leef je uit!  
Schoon en zorgvuldig werken is het belangrijkst. 
Het kost weinig tijd om deze heerlijkheden te maken. 
 
Tip 1:  
Een weckpotje met een paar citroenen, sinaasappels of limoenen is leuk om cadeau te geven. 
Leuke strik van touw of raffia om de hals en daar een kaartje aan met het recept en het aantal 
weken dat men het moet laten staan.  
Ook vermelden dat na openen de pot in de koelkast bewaard moet worden. 
Tip 2:  
We zeggen altijd: “We hebben geen aandelen bij IKEA, maar we adviseren wel altijd om de 
weckpotten van IKEA te gebruiken!” Deze zijn sterk in het ‘hang-en-sluitwerk’, hebben dikke 
ringen, kortom: ze sluiten perfect, in tegenstelling tot die van andere leveranciers. 
Uit ervaring is ons bekend dat bij gebruik van andere potten de afsluiting soms niet helemaal 
optimaal werkt, waardoor lucht bij de inhoud kan komen, waardoor schimmel ontstaat.  
En dat is nu net iets dat we niet in ons voedsel willen hebben!  
 
Anneke Bleeker 

 
 

Zevenblad... een gezonde krachtpatser! 
 
Zevenblad kun je zowel vers als gedroogd verwerken. 
 

  
Vers geplukt zevenblad Zevenblad, gedroogd en in glazen potjes gedaan 

 
Lees verder: 
Link naar de junior van mei 2020: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JU-
NIOR-05-MEI.pdf  

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


 
11 

Water met een smaakje... 
Seringen zijn eetbare bloemen. 

 
 

 

Sering Lijsterbes Viooltjes 
Nu zal niemand een grote tros seringenbloemen presenteren, maar een enkel bloempje op 
een hapje, een paar op een ijsje of gebakje of een stuk of wat over een salade gestrooid is wat 
anders dan bloemen op je bord presenteren als hoofdgerecht. 

 
Er zijn bloemen die je als groente kunt inzetten, bijvoor-
beeld de knoppen van koolzaad, lijkt op mini broccoli en 
valt in dezelfde familiegroep.  
Maar dat ziet ook anders dan een tros seringen, een 
hand viooltjes of de bloemen van lijsterbes. 
Bloemen in azijn of op olie is eveneens een bekend ge-
geven. 
 
Een tros seringen in een kan met water helpt een andere 
smaak aan het water af te geven en staat wel super-
mooi. 
Een tijdje geleden op een prachtige zonnige dag schon-
ken we water met seringen, de bloem van lijsterbes en 
enkele viooltjes. 
Een prachtige voorjaarscompositie.  
Water met verse ingrediënten mag niet op warme da-
gen opwarmen in de zon. 
 
De ingrediënten kunnen een paar uur dienst doen, dus 
aanvullen met water is toegestaan maar let er wel op 
dat de kwaliteit mooi blijft. 
 
In koude maanden kunnen verse ingrediënten, denk aan 
kruiden in water, wel een dagje dienst doen maar denk 
erom, om op tijd voor verversing te zorgen. 
 
Bij ons verdwijnen dit soort 'afgedankte' bloemen, bla-
deren, kruiden en wellicht fruit altijd op de compostbak.  
 
Fruit, of groente, bijvoorbeeld komkommer, verliest ook 
zijn smaak en deze verse ingrediënten hebben de 
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eigenschap om wellicht achter gebleven stoffen in het water op 
te nemen, dus opeten nadat je het opruimt is niet aan te bevelen. 
 
Komkommer in water is heerlijk verfrissend, slierten, plakjes, 
grove stukken, wat je maar wilt, maar aan het einde van zijn bij-
drage is de smaak flauw en dat is logisch want het water kreeg 
een smaakje. 
 
Anneke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vaas in de tuin… 
 
 Vazen in de tuin kunnen mooie blikvangers zijn. 
Een ander leuke bijkomstigheid is dat je er bloemen in 
kunt schikken die je niet direct binnen plaatst. 
Denk aan fluitenkruid, schitterend om te zien maar in huis 
geeft het direct al rommel door vallende bloemblaadjes. 
In de tuin is dat geen punt, bovendien staat een bos bloe-
men in de warmere jaargetijden buiten langer. 
Op de foto staan er koekoeksbloemen in de vaas in onze 
tuin. De koekoeksbloem had zich afgelopen jaar aardig uit-
gezaaid en af en toe ingrijpen en wat opruimen was geen 
overbodige luxe. 
Direct op de compostbak gooien is niet nodig als je ze nog 
even een andere aanblik laat geven in een vaas. 
Deze vaas kreeg overigens ook een tweede kans, het was 
een lantaarn maar het ijzerwerk was verroest, zo ook het 
onderdeel waar de kaars in moest staan, dus ik had alles 
eraf gesloopt en de glazen pot omgedoopt tot vaas. 
Denk ook aan takken: als je groen snoeit, of kale takken in 
het voorjaar gecombineerd met bolbloemen, vele moge-
lijkheden om op een leuke plek in de tuin te presenteren. 
Komende zomer kopen we zeker zonnebloemen om even 
te laten pronken in deze vaas. 
 
Anneke 
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Tuindecoraties… 
 
In de vorige nieuwsbrief van ‘Het Wilde Genieten’ plaatsen we diverse beschrijvingen van 
tuindecoraties. 
Deze fotocompilatie laat zien hoe alles er na een maand uitziet. 

  
Plantentas Hoorn 

En… in plaats van kokosdoek ging ik met theedoeken aan de slag. 
Dit idee deel ik ook graag om aan te geven dat je op vele manieren met verschillende materi-
alen tot leuke resultaten kunt komen. 
Zelfs vaatdoekjes doen het prima voor kleine tuinkussentjes. 

  
Een andere hoorn, met andere beplanting In deze tuinkussentjes zijn vaatdoekjes verwerkt 
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Groot tuinkussen - kokosdoek Twee kleine tuinkussentjes - kokosdoek 

Hieronder de link naar de vorige versie, het aprilnummer van ‘Het Wilde Genieten’ voor wie 
de beschrijvingen snel bij de hand wil hebben in combinatie met deze foto’s. 
Veel plezier als jij je ook geïnspireerd voelt om de blik op gezellige werkzaamheden te rich-
ten. Ook leuk om met een paar personen uit te voeren, al pratend en de handen laten gaan 
kom je vaak tot heel andere gesprekken dan wanneer je ‘gewoon’ met elkaar in een ‘kringe-
tje’ zit. 

  
Groot tuinkussen - theedoek Detail van de gehaakte tas 

 
Datzelfde ervaren velen tijdens het wandelen of met elkaar in de auto zitten. De sfeer is an-
ders, je zit of staat anders tot elkaar en op de één of andere manier zijn er minder drempels 
om tot verrassende gesprekken te komen. 
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Deze ervaringen deden wij al jaren geleden op toen ik mijn eigen bedrijf had en workshops 
gaf. 
Af en toe dan bedacht ik dat het bordje ‘Maatschappelijk werkster’ nog net niet naast mijn 
deur hing. 
 
Dus… ga met vriendinnen, familieleden, met collega’s of bekenden uit andere groepen met 
elkaar aan het denken en ‘werken’. 
Goed om elkaar een luisterend oor aan te bieden, elkaar te inspireren en je werkstuk zal al-
tijd verbonden zijn met goede herinneringen welke je ook weer een positieve pep kunnen 
geven op momenten dat alles even donker ziet. 
Dergelijke creaties maken hebben meerdere functies dan alleen leuke resultaten boeken 
voor in je tuin. 

  
Gehaakte plantentas 
 

Hoorn met theedoek 

  
Decoreren in de tuin geeft mooie hoekjes Detail van de hoorn hierboven 
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Gehaakte plantentas - variant Hoorn 

 
Klik op onderstaande link: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-APRIL-WILDE-GE-
NIETEN.pdf 
 
Als de nieuwsbrief niet direct wordt geopend, dus als hij in je browser ‘blijft hangen’, se-
lecteer je de link en je klikt op ENTER. Dan moet het werken. 
 
Veel plezier gewenst. 
Anneke 

 

Natuurlijke barometer 
 
Onder de overkapping waar we graag vertoeven om buiten te kokkerellen en 
om even tot  rust te komen hebben we enkele denappels hangen. 
 
Denappels hebben de gewoonte om open te staan als het droog mooi weer is 
en zich te sluiten als er vocht in de lucht zit. 
Zo kun je precies zien wanneer er weersveranderingen optreden. 
Leuk om met kinderen te bekijken. 
 
Anneke 
 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-APRIL-WILDE-GENIETEN.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-APRIL-WILDE-GENIETEN.pdf
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OPDRACHT van mij      ...  
…voor iedereen die overal zijn of haar handen ontsmet met de middelen die daarvoor 
klaar staan:  
Onze slogan is: 'Wat je opsmeert moet je kunnen eten...'  
 
Bekijk onderstaand overzicht en neem de moeite de etiketten te lezen. De meesten lopen de 
hele dag met een mobiel in de hand dus maak maar een foto van het etiket en ga alle moei-
lijke woorden maar eens opzoeken op internet.  
Grote kans dat je acuut stopt met het gebruiken van die bende!  
Je huid is je grootste orgaan en neemt negatieve zooi snel op en zo komt het in je systeem, 
met als gevolg een overbelasting als je maar lang genoeg al deze gifbende blijft gebruiken.  
 
Daartegenover neemt het ook goede stoffen snel op. Denk bijvoorbeeld aan kokosvet; dit is 
ook antibacterieel als je dan toch in die richting wilt denken… 
 
Anneke 
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Kruidentas...  
Gezondheid bevorderend op diverse vlakken... 

 
Kruiden zijn van oudsher al gezond gebleken dus we 
kunnen er nooit te veel van om ons heen hebben. 
Met de handen bezig zijn kan een positieve invloed 
op ons hebben, beter dan 'in rondjes blijven lopen' 
en ons verbazen over de gekte om ons heen. Toch? 
En hier hebben we dan een aantal gezonde zaken bij 
elkaar. 
Met de handen bezig zijn zorgt ervoor dat je nadenkt 
bij wat je doet; je gaat creatief denken om met mooi 
materiaal iets leuks te maken. 
Maar je gedachten gaan onwillekeurig ook een an-
dere kant op dan wanneer we gericht blijven kijken 
naar onze omgeving. 
Zelf weet ik dat met de handen leuke dingen laten 
ontstaan (persoonlijke noot: ik vind het leuk ☺) heel 
goed werkt op je geest. 
 
Jaren geleden deelden wij deze ervaringen al. In die 
tijd, toen ik een eigen bedrijf had op het gebied van 
bloemschikken, huis- en tuindecoraties maken, be-
noemde ik al dat we ook wel het bordje 'Maatschap-
pelijk werkers' bij de deur konden ophangen. 
We kregen met heel veel personen te maken die 
zelfs zeer regelmatig een workshop kwamen volgen 
om 'er even uit' te zijn, de zinnen te verzetten, met 

de handen bezig te zijn en de gedachten te relativeren.  
In die jaren kregen we ook zoveel verhalen te horen die mensen spontaan deelden, want door 
met je handen bezig te zijn, iets te laten ontstaan, en daarmee blij naar huis te gaan, werkte 
dat ook een soort van helend. Kon men ook nog 'Doe-het-zelf-pakketten' bij ons kopen en 
thuis nog meer maken. 
Deze formule werkte voor velen. 

En... voor mij ook.      Als ik mij volop richt op dat wat eetbaar is om ons heen, mijn fototoestel 
in de hand neem dan 'verlies ik mijzelf' zeg ik altijd, oftewel: automatisch ga je ontspannen. 
Datzelfde ervaar ik ook met tuinieren, bloemschikken en  huis- en tuindecoraties maken. 

Het gevolg is dan dat er meteen van alles ontstaat.      Het lijkt bij ons op dit moment wel een 

klein winkeltje.      
Tuinkussens, hoorns, tassen, alles beplant met vrolijke bloeiers en kruiden. 
Steeds hetzelfde maken is geen optie, dus heb ik mijn blik verplaatst en in plaats van zoals 
vroeger met mos te werken zijn de theedoeken nu in beeld samen met touw. Kippengaas, 
wikkeldraad, touw, kokosdoek, houten knopen, vogeltjes op stokjes, kruiden, laat mij mijn 
gang maar gaan. 
Heerlijk buiten, staand aan een werktafel op goede hoogte, goed gereedschap erbij en ik ver-
maak me wel weer even. 
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Onderwijl gaan de gedachten, relativeer je zaken want alle paniek die je ziet bij de medemen-
sen komt voort uit angst. Zo, al werkend aan een object, relativeer je dit in plaats van boos te 
zijn op het gedrag om je heen. Even als klein voorbeeld. Bezig zijn met je handen kan thera-
peutisch werken voor wie daar gevoelig voor is. 
Dat kan via van alles en nog wat natuurlijk, werken met hout, papier, te veel om op te noemen, 
ik ben al snel blij met iets maken voor in de tuin. 
Dus... deel ik de beschrijving van deze tas. Vroeger verkochten wij het als 'Doe-het-zelf-pakket' 
met de beschrijving en het materiaal in een papieren tasje. 
Deze tas is een nieuw ontwerp, zaterdag 9 mei spontaan laten ontstaan. 
Zo begon ik met het haken van een lap en gaandeweg bedacht ik de andere kant van dubbel 
gaas met een theedoek te maken. 

  
Een bol sisaltouw – de voorkant De achterkant: een stuk theedoek tussen kippengaas 

De voorkant: 
30 steken met een haaknaald (nummer 5) van sisaltouw maken, 2 extra voor de hoogte van 
het eerste stokje. 
11 banen stokjes haken. 
Een theedoek in twee delen knippen. De ene helft is de hoogte van de gehaakte voorkant, de 
andere helft kan iets korter zijn maar gaat later in de tas achter het gehaakte deel. 
Het op maat geknipte deel gaat tussen dubbelgevouwen kippengaas. 
De zijkanten met doek en al omvouwen, dit komt in de tas, niemand die dat ziet. 
Werk netjes, ruitjes van de theedoek netjes recht, let op details, maar dit is grof werk, het 
geeft niet als we een stuk omvouwen en in de tas laten zitten. 

  
Onder: de voorkant, Boven: de achterkant van de tas De twee delen aan elkaar gezet 
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De afgeknipte gaaskant, de ‘stekeltjes’, kun je met een tangetje ombuigen. 
Het eindresultaat is een theedoek netjes tussen gaas verwerkt, gelet op de ruitjes (netjes 
recht) en op maat van het gehaakte deel. 
Zo zijn er twee delen van de tas ontstaan, de voor- en de achterkant. 
 
Met een stuk wikkeldraad, neem nooit hele lange stukken want dat werkt ook niet als je met 
naaigaren werkt, denk hierbij hetzelfde, als het in de knoop gaat is dat vervelend, naai je de 
onderkant eerst aan elkaar en daarna beide zijkanten dicht. Begin bij de zijkant bovenaan want 
dan komen beide delen daar netjes tegenover elkaar.  
Dik touw als afwerking en voor het hengsel. 
Meet een stuk touw af wat rond de bovenkant vastgezet wordt met extra stukken voor de 
kwast in het midden. Begin daar met vastnaaien, overhands met wikkeldraad. Prik onder het 
touw ook door de theedoek dan blijft deze keurig op zijn plaats. 
De onderkant van touw voorzien, extra nemen voor de kwasten aan de zijkanten. 
Vervolgens het hengsel afmeten en vastzetten, ook extra nemen voor de kwasten aan de on-
derkant en het staat speels een knoop in het hengsel te maken, dus neem dat mee in het 
afmeten. 
 
Met het sisaltouw van het haakwerk de hoeken netjes afgewikkeld. Doe dit naar eigen idee. 
Een paar houten knopen geplaatst op de voorkant voor de sier. 
Maar... leef je uit, je kunt zelf van alles bedenken. 
Het belangrijkste is werk netjes, let op ruitjes als je een ruitjesdoek gebruikt, werk gelijkmatig 

en secuur, verder... jouw feestje.      
Het overgebleven deel van de theedoek in de tas netjes tegen de sisalkant aanleggen. Wellicht 
even hier en daar vastzetten als jij dat handiger vind.  

Een plastic zak met een paar gaatjes onderin 
in de tas plaatsen, daar wat hydro korrels 
(kleikorrels) op voor een goede afvoer van het 
water en om te voorkomen dat de tas heel 
zwaar wordt van de aarde. 
Deze korrels zijn ook in kleine zakjes te koop 
bij tuincentrums en soms ook supermarkten. 
De kruiden netjes planten (biologische grond), 
zorg dat het plastic niet meer zichtbaar is, wat 
uitsteekt bovenaan tussen aarde en tas du-
wen. 
De foto's bij deze beschrijving van de werk-
wijze zullen veel  verduidelijken. 

Een extra theedoek speels om het hengsel heen geslagen en een pollepel eraan gehangen. 
Deze pollepel kochten wij in Georgië en was al voorzien van een gaatje maar je kunt een pol-
lepel op verschillende manieren vastzetten natuurlijk. 
En zo kun je een aantal uren je zinnen verzetten, heerlijk bezig zijn met leuk materiaal en 
creatief van alles laten ontstaan waar je ook nog voldoening aan overhoud. En... inspireer an-
deren, samen de goede energie verspreiden zal ons alleen maar helpen. 
De blik op mooie dingen mag niet verdwijnen! 
 
Anneke 



 
21 

  
Gehaakte plantentas Decoratief afgewerkt 

 

 
De achterkant van de tas, netjes afgewerkt 
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Uien laten fermenteren… 
 
Lees verder: 
Link naar de junior van mei 2020: 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JU-
NIOR-05-MEI.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kruidenkransje… 
 
Lees verder voor de beschrijving: 
Link naar de junior van mei 2020: 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JU-
NIOR-05-MEI.pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-05-MEI.pdf
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Rozenazijn... 
 
Gedroogde rozen, vorig jaar gekocht in Istanboel, zijn voor vele doeleinden te gebruiken. 
Je kunt ook zelf rozen drogen, maar pluk uitsluitend van onbespoten rozen.  
Op een goed moment bedacht ik een gezellige fles te maken. 
Biologische natuurazijn en gedroogde rozen, een stukje vershoudfolie over de fles onder de 
dop strak gespannen zodat de azijn niet tegen de dop aan komt. Bij beugelflessen of flessen 
met kurken hoeft dat niet maar voor de zekerheid heb ik het bij deze fles wel even gedaan. 

  
Gedroogde rozen – vacuum bewaard De azijn kleur heel snel 

Gedroogde rozen kunnen in de azijn blijven; verse rozenblaadjes na een week of twee ver-
wijderen door de azijn te zeven. 

  
Net in de fles… kleurt nu al Mooi afgewerkt cadeautje 
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Dat kan natuurlijk ook, verse ingrediënten zoals bloemen en/of kruiden gebruiken maar zeef 
de azijn dan na een week of twee. 
Zie je hoe snel de azijn kleurt van deze prachtige rozen? 
Als extra idee even een strik en vlindertje om de hals gedaan, altijd leuk als je dergelijke fles-
jes cadeau geeft. 
Vandaag ook twee flesjes met verse kruiden gevuld om morgen cadeau te geven. De datum 
van vandaag erop gezet en ik zal vermelden dat de dames de flesjes na twee weken mogen 
zeven. 
 
Dit soort leuke klusjes is zo klaar, je oogst er leuke reacties mee en azijn kan bij zoveel ge-
rechten gebruikt worden, super om een paar verschillende smaken te creëren.  
De flesjes die wij zelf hebben staan, staan buiten onder een overkapping, niet in de zon. 
Na het zeven gaan ze in de koelkast. 
De rozenazijn blijft intact want de gedroogde rozen doen ons terugdenken aan onze reis in 
2019 via diverse landen naar Georgië en weer terug. 
Weemoedig zeggen we nu... We zijn nu nog niet eens welkom op een Waddeneiland, maar 
we gaan er maar vanuit dat er weer andere tijden komen en ondertussen valt er genoeg te 
doen en te genieten op ons eigen 'stekje' tussen onze eigen bloemen. 
 

Rozen uit Istanboel in Friesland in de natuurazijn!      
 
Anneke 

 
 

Paprika en pepers fermenteren... 
 
Paprika's en pepers zijn ideaal om te laten fermenteren en op gezette tijden toe te voegen 
aan diverse warme of koude gerechten. 
Je kunt er voor kiezen ze in hun geheel in potten te plaatsen, dan is het zaak dat ze rechtop 
staan. Prik er na het goed wassen van deze groenten voldoende gaten in zodat het pekelwater 
in de paprika's of pepers kan doordringen. 

  
Rode puntpaprika’s In stukken gesneden in een weckpot 

De groene steeltjes staan wel leuk in een pot, leuk voor het oog, maar een andere optie is de 
bovenkantjes eraf te snijden zodat het water automatisch in de pepers komt. 
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Paprika's in hun geheel verwerken kan uiteraard wel als je grote potten hebt maar voor het 
gebruik in de praktijk zullen kleinere stukken handiger zijn in het gebruik. 
Wij sneden bij de pepers de boven kantjes eraf en paprika's gingen zonder de zaadlijsten in 
grove stukken. Wel hielden we een paar grotere stukken achter om als 'deksel' te gebruiken 
waar een omgekeerd glaasje op ging voor het deksel van de weckpot dicht ging. 
Over de bovenkanten van de pepers ging ook een omgekeerd glazen schaaltje.  
Werk altijd met schoon gereedschap, dus snijplanken (liefst hout, plastic haalt de energie-
waarde omlaag, houten planken kun je af en toe insmeren met kokosvet als extra ontsmet-
tingsmethode), messen, aanrechtdoekjes en alles wat om je handen ligt wat je je beet pakt 
tijdens het bereiden. Schoon werken is essentieel.  

  
Rode pepers. 
  

Steeltjes en topje van de pepers afgesneden – het 
pekelwater kan zo beter worden opgenomen. 

  
De paprika’s De rode pepers 
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De pepers staan mooi rechtop in de weckpot en de paprika's gingen lukraak in de pot. 
De pot vullen met pekelwater. 
Dat maak je als volgt: je neemt een goede kwaliteit grof zout dat onbewerkt is, bijvoorbeeld 
Keltisch zeezout. 
Voor dit gerecht namen we 30 gram op 1 liter water. 
Doe het zout met ongeveer een kwart liter vrij warm water in een kan en roer dit goed door 
elkaar zodat het zout oplost. 
Vervolgens kan de rest van het water er koud bij. 
Maak je meteen twee liter dan een halve liter warm (redelijk heet) water met 60 gram zout 
door elkaar roeren. 
De potten moeten vol met pekelwater zo hoog als kan. 
Het kan zijn dat je nog wat moet bijvullen, zeker bij de pepers kan dat het geval zijn omdat 
deze vol lopen en dan verdwijnt er weer water 'in hoek en gaten'.  
Er mogen geen luchtbelletjes meer omhoog komen. 
De potten mogen twee weken blijven staan om te fermenteren. 
Bij de uitleg van de uien schreven wij nog dat we de pot in een emmertje hadden geplaatst 
met een zak erom heen om te voorkomen dat eventuele spetters tijdens het fermentatiepro-
ces in het rond vliegen. 
Inmiddels staan alle potten, de uien, de pepers en paprika's, citroenen op zout en zuurkool in 
een ouderwetse zinken weckketel. 
Het deksel ligt er los op met een flinke kier. 
Deze ketel samen met een soortgenoot ooit gekocht als decoratie in de tuin dus de ketels 
hebben al diverse gezichten gekend. 
Nu zijn het prachtige ketels voor de weckpotten die een bepaalde periode moeten blijven 
staan voor zij in de koelkast kunnen. 
Peters en paprika's zijn na ongeveer twee weken te gebruiken en mogen dan in de koelkast. 
Experimenteer, bij deze potten voegden we niets toe aan kruiden, maar je kunt je van harte 
lust uitleven en door zelf je gedachten de vrije loop te laten gaan kom je wellicht tot leuke 
resultaten. 
Blijf alleen altijd alert op de kwaliteit. Als het een keer mis gaat en het proces is verstoord 
geweest door... vaak niet te achterhalen feiten, dan de hele inhoud weggooien. We mogen 
nooit schimmel in onze voeding krijgen. 
En geloof mij... er gaat overal wel eens wat mis. 
Enkele jaren geleden bedacht ik van zelf geplukte zeekool zuurkool te maken. 
Kool is toch kool? 
Hmmmm.... het resultaat was weerzinwekkend. Een niet te omschrijven nare lucht en smaak. 
Kan zeekool niet gebruikt worden om te fermenteren? 

Ik denk het wel, maar de zin is eraf om dat nogmaals te ondernemen.       
De resultaten zijn vaker heerlijk dan niet dus we gaan in de komende tijden nog van alles ma-
ken en uitproberen en jullie laten meegenieten middels foto's en uitleg. 
 
Wanneer je pekelwater over hebt kan dat op je composthoop/-bak. Het is heel goed af en toe 
Keltisch zeezout toe te voegen aan compost in wording, net zoals lagen (schoon) karton. 
Met karton dat schoon is bedoelen we geen zware gekleurde delen, tekst is niet erg maar geen 
enorme inktvlakken en verwijder alle plakband. 
Een goede composthoop bestaat uit organisch materiaal zoals groente- en fruitafval, groen uit 
de tuin, koffiezakjes, eierenschalen, karton maar mineralen toevoegen is ook niet verkeerd. 
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Zelfs een laagje potgrond is goed. Denk dan aan grond uit potten die je leegmaakt, gebruikte 
grond. 
Karton, af en toe een doos uit elkaar getrokken is aan te bevelen. De rollen van toilet- en 
keukenpapier, eierendozen, van alles kun je toevoegen. 
Een andere keer zullen we eens laten zien hoe wij een compostbak hebben, maar mocht je 
daarover beschikken en pekelwater over hebben... denk eens aan deze tip. 
 
Anneke 
 

  
Even voor het idee: de potten kunnen bijvoorbeeld in een oude weckteil worden gezet, om 
te voorkomen dat het pekelwater een ondergrond beschadigt. 

 

Zaaien in de tuin en zaaien in huis... 
Zaaien, zaaien, zaaien... we doen niets anders.      
We delen van alles wat we zaaien noemen maar 
ondertussen zijn we ook actief in en om het  
huis. 
Puur natuur is wat je blij maakt en daarom deel ik 
graag deze foto's met mooie producten van Na-
tuurvol Wonen in Workum. 
Donderdag 28 mei namen we het er even van, een 
grote tegel gekocht in Bolsward als blad op een 
zelfgemaakte tafel in de tuin. Daarna in Workum 
naar de natuurwinkel en uiteraard even naar Na-
tuurvol Wonen waar we weer heel veel leuke 
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dingen zagen. Uiteraard omdat we dit adres al langer kennen. We kochten drie potten heer-
lijke pindakaas met verschillende smaken en het assortiment zaden op deze foto's. De glazen 
potjes zijn afgewassen en kregen hun eerste schep zaden. 
 
Gezonde kiemen gewoon in eigen huis gekweekt in 
de komende dagen op ons bord. 
Ben je nieuwsgierig naar het assortiment in de 
leuke winkel? Voor wie in Friesland woont een aan-
rader en wie verder weg woont, zij hebben ook een 
website. 
Waar ze ook sterk in zijn is veel bamboe servies en 
andere puur natuurlijke producten. 
Enne... ik heb geen aandelen maar dit soort winkels 
moeten wel blijven bestaan voor ieders gezond-
heid: www.natuurvol.nl  
 
Dergelijk producten zijn uiteraard ook elders te 
koop, maar even de aandacht op deze manier van 
kiemen zaaien is niet verkeerd. Hoe vers wil je oog-
sten? Vers vanaf je eigen aanrecht op je bord. 
En... kiemen zijn heel gezond. 
 
Anneke 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zaden nog geen 24 uur later... 

 

 
 

 

http://www.natuurvol.nl/
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Zelf zuurkool maken…  
Je kunt voor het zelf maken van zuurkool biologische witte kool of 
spitskool, maar ook rode kool gebruiken. Wij gebruikten in dit geval 

spitskool. Deze kool is wat zachter dan 
witte of rode kool en kneedt makkelijker. 
  
Gebruik voor een kilogram zuurkool een weckpot 
van één liter.  
Advies: koop weckpotten bij IKEA. De prijs/kwali-
teitverhouding van de pot en het sluitwerk is uit-
stekend! 
 
Bewaar het buitenste blad van de kool, snijd de 
nerf er uit en leg het in koud water; dan blijft het 
vers totdat het opgevouwen kan worden.  
(Deze tip is meer voor thuisgebruik dan wanneer 
we met een groep werken). 
  
Voeg per kilogram zeer fijn gesneden witte kool, 
spitskool of rode kool 20 gram Keltisch toe.  
 
Kneed dan de kool tot er vocht vrij komt en doe 
deze dan in een weckglas. Duw heel goed aan. Je 
kunt er als je dit wilt, kruiden tussen doen, bij-
voorbeeld: laurierblad, kurkuma, peper(korrels), 
kummel of jeneverbessen.  
  
Vul het weckglas. Leg een opgevouwen koolblad 
op de zuurkool en zet daarop de stamper (dit kan 
een keramisch, porseleinen of glazen eierdopje of 

een dik borrelglaasje zonder voetje zijn). Maak de rand van het weckglas heel goed schoon, 
doe een schone ring om het deksel heen en sluit het glas af met het deksel en de klem.  
 
Tijdens het fermentatieproces kan onder vrij hoge druk vocht tussen de ring door naar buiten 
komen. Door ervaring wijs geworden kan dit gedurende de eerste week best veel zijn. Het 
spettert ook. Daarom zetten wij de potten zuurkool-in-wording in een koelbox, met het deksel 
erop de eerste week in een warme omgeving.  
Daarna kunnen de potten koeler staan. 
 
Als de kool heel goed gekneed is, is deze na ongeveer drie weken genoeg gefermenteerd en 
geschikt voor consumptie. De zuurkool wordt steeds lekkerder naarmate je hem langer laat 
staan. Dit kan best vijf tot zes weken zijn. Het is daarom aan te raden om een paar keer een 
pot of drie te maken voor de winterperiode. 
  
Veel succes en smakelijk eten.   
Foto’s: © Anneke Bleeker www.project7-blad.nl  

http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
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Het gehele proces in beeld gebracht: 
 

  
Begin met het snijden van de spitskool. Bewaar van 
elke kool een of twee buitenste bladeren. Des te fij-
ner gesneden, des te beter te verwerken. 

Snijd de dikke kern en de grove nerven uit de kool. 
Deze zijn moeilijk te kneden. 
 

  
De buitenste bladeren worden in koud water be-
waard. 

Kneed kool en Keltisch zeezout goed dooreen. Kne-
den maakt de kool zachter en het zout start het fer-
mentatieproces. Bewaar het zoute water voor later, 
voor het afvullen van de weckpot. 

  
Gebruik in dit geval een plastic (afwas)teiltje.  
Fermenteren houdt niet van roestvrij staal. 

Je ziet steeds meer vocht ontstaan naarmate je lan-
ger kneedt. 
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Doe de kool in een glazen weckpot.  Leg een aantal stukken van het buitenste koolblad 

op de zuurkool-in-wording en klem de bladeren vast 
onder de nek van de weckpot. 

  
Zet nu een borrelglaasje of eierdopje zonder voetje 
op de koolbladeren en duw alles goed aan. 
 Het zoute water moet tot aan de rand van de pot 
worden afgevuld. Maak de rand van de pot schoon. 

Doe het deksel op het glaasje en duw alles goed aan.  

 

Laat nu de pot minstens drie weken fermenteren. 
Langer is geen probleem, de zuurkool wordt alleen 
maar lekkerder. 
 
Vooral de eerste anderhalve week kan er behoorlijk 
wat water ‘ontsnappen’.  
Zet de pot dus niet zomaar weg.  
Ons advies is: zet ‘m in een emmer o.i.d.; je wilt niet 
dat dit (pekel)water op een, bijvoorbeeld, houten 
ondergrond loopt.  
Het zout zal zich in het hout vreten en flinke kringen 
achterlaten.  
 
Veel succes! 

Het water zal tot te rand komen; alles in de pot staat 
onder water. Sluit de pot met de vergrendeling. 
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Kruidenazijn... 
 

Azijn, een ingrediënt dat we niet kunnen wegdenken 
uit de keuken. 
Een gekruide azijn leent zich voor vele gerechten en met 
de zomer in aantocht is het helemaal een feestje om zelf 
azijn te kruiden. 
Verse kruiden laat je twee weken trekken in biologische 
natuurazijn of wijnazijn. 
Na twee weken zeven en de azijn koel bewaren. 
 
Gedroogde kruiden mogen in de azijnfles blijven zitten, het 
verschil zit hem in het feit dat je op moet passen dat verse 
ingrediënten niet gaan schimmelen. 
Vele soorten en variaties zijn te bedenken en het leukste is 
als je kruiden in je tuin hebt gewoon op je gevoel een sa-
menstelling te maken. 
Bij dit voorbeeld gebruikten we rozemarijn, kerrieplant, 
laurierblad, twee soorten tijm en een peper. 
Alle kruiden kwamen uit eigen tuin en de peper uit de na-
tuurwinkel. 
 
Een peper kun je ook in zijn geheel verwerken, dat staat 
ook heel leuk, maar dan dien je wel met een schone, bij-
voorbeeld satéprikker diverse gaatjes in de peper te prik-
ken zodat de peper zijn smaak kan afgeven aan de azijn. 
De peper in ringen snijden is ook een optie. 
 
Na twee weken gingen de kruiden op de compostbak en de 
peper in het vriesvak om op een goed moment eens in een 
pan soep of ander gerecht te verdwijnen. 
 
Anneke 
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Biologische azijn met verschillende kruiden… nu ongeveer 14 dagen trekken… 
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Buiten kokkerellen... 
 

Even een blik in onze overkapping die we recent hebben 
aangepakt zodat we in de komende maanden daar heerlijk 
kunnen werken. 
Een aantal jaren geleden kochten we bij de kringloop een 
ouderwets eiken wandmeubel. Statig, met vitrinekast op 
het onderstel. 
Een kast die er robuust uitzag en voor ons geschikt was on-
der de overkapping. 
Als je een kast voor buiten zoekt dan zijn je wensen anders 
en wij zeiden... Hij is mooi van lelijkheid maar functioneel. 
De kast diende voor het opbergen van allerlei spullen die 
je bij de hand wilt hebben als je buiten bezig bent met kok-
kerellen. 
In de vitrine stonden borden, schalen, kopjes en andere 
spullen 'te pronken', maar toch afgesloten tegen weer en 
wind. 
Want in de afgelopen jaren mocht ik graag struinen in 
kringloopwinkels met als goed excuus dat het zo leuk is 
voor de foto's als ik verschillende sfeertjes kan creëren. 
Borden, kopjes, schalen, in kringloopwinkels of andere 
tweedehands verkooppunten kun je enkele euro's soms al 
zakken vol bij elkaar scharrelen dus je kunt begrijpen dat 
een extra kast, naast een kast in de schuur geen overbo-
dige luxe was. 
Inmiddels ben ik maar gestopt met het aanvoeren van bor-

den en de rest        
Er bestaan ernstigere verslavingen, toch?  
  
Maar goed, op een bepaald moment in de afgelopen 
maanden zijn we aan het opruimen geslagen, wat opge-
ruimd en in dozen opgeborgen, kortom; er ontstond in de 
schuur en onder de overkapping een kleine verhuizing. 
De vitrinekast was al aardig kaal geworden in de loop der 
tijd van het buiten staan ondanks dat ik wel eens een pot 
wrijfwas ter hand had genomen. 
Weg dat ding! 
De bovenkant, de vitrine sloopten we uit elkaar, degelijke 
makelij dus dat ging niet zomaar, maar dat deel voerden 
we af naar de gemeentewerf. 
De onderkant zouden we later uit elkaar halen, dat had 
niet direct haast. 
Gelukkig maar, want we kwamen op andere ideeën. 
We kochten een grenen blad bij een bouwmarkt en 
schroefden deze op het onderstel. 

Mahoniekleur beits er overheen en we hebben een pronkstuk. 

 
Een blik in de tuin 

 
Schuurtje en overkapping 
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Het vooraanzicht Paadje langs de schuur 

  
In de overkapping – links de kast Klaar voor de arbeid… 

Het onderstel had ik helemaal schoon gemaakt en weer opnieuw in de was gezet. Een vol-
gende stap is ook daar beits overheen, maar volgend jaar moet er weer wat te klussen zijn. 

      
De was dringt zo in het eikenhout, we zullen er geen last van hebben dat de beits niet wil 
hechten. Maar we hebben er nu een prachtig werkblad aan. 
In de laatjes ligt van alles wat handig is om voor de greep te hebben, denk ook aan snoeischa-
ren, draadtangetjes, mesjes en dergelijk voor tuinieren en het maken van decoraties. 
Er liggen theedoeken in om te kunnen gebruiken met fotograferen, als ondergrondje. 
Achter de deurtjes staan grote mengkommen die in de keukenkastjes onhandig zijn maar wel 
heel fijn om te hebben bij het mengen van gedroogde kruiden voor theemengsels of andere 
klussen waarbij veel volume een puntje is als je geen grote kommen hebt. 
We beitsten de wandjes, deze schemeren zo hier en daar nog een beetje vaag door maar dat 
geeft een 'oude look'. 
Wat ook opgeknapt is zijn de wandjes die we van Douglasplanken maakten waar de wilgente-
nen wandjes weer tegenaan zijn geschroefd. 
Vanaf buiten zie je hout wat in de loop van de tijd gaat verkleuren en aan de binnenkant kijken 
we tegen de wilgentenen aan. 
De stukken die van een aantal planken gezaagd moesten worden hebben we met kleine steun-
tjes aan de wanden geschroefd. 
De droogoven staat op een oud tafeltje van kaasplanken gemaakt. 
Als dat tafeltje kon spreken... het stond begin jaren 2000 al in mijn winkel die ik toen had. 
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Enkele decoraties Twee goedwerkende oliestellen 

  
Nog wat decoraties Rechts: de droogoven 

De luiken, hele oude luiken, ooit veelvuldig in mijn winkel gebruikt als decoratie en afschei-
dingswandjes, kregen een plekje aan de buitenkant. 
De kamado (barbecue) staat nu op een stevige tafel gemaakt van beton bielzen die bij de bu-
ren over waren. 
Zij wilden er heel graag van af en op een goed moment bedacht ik een tafeltje te maken van 
stenen waarop Frank zei... bij de buren liggen stenen die zij graag willen lozen. 
En toen was 1 plus 1 al snel 2. 
We maakten een tafeltje voor de kamado en buiten eentje voor de pizzaoven. 
Broodplanken, pannen, van alles hangt aan haken zo voor de greep. 
 
Deze zomer kan ons buitenleven niet meer stuk want we zijn zeer tevreden over alle verande-
ringen en wat we nog in het hoofd hebben gaan we in de komende tijden uitvoeren. 
We gaan kokkerellen op het stoofje, in de pizzaoven en in de kamado. 
Door dit te delen en de sfeer van onze 'buitenkeuken' te delen brengen we wellicht anderen 
ook op eigen ideeën en kijk je misschien anders  aan tegen een oud meubelstuk om praktisch 
in te zetten. 
De emmer waar 'aardappelen' op staat met bijpassende schaal komen bij mijn opa en oma 
vandaan. Deze zijn al hele oud maar passen ook nu weer helemaal in de sfeer van onze 'bui-
tenkeuken'. 
Nostalgisch en praktisch komen bij elkaar en hier kan ik gekke dingen doen die je binnen niet 
zo snel ten uitvoer brengt. 
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Allerlei kookgerei voor de greep… …en in de kastjes 

 
We moeten het ons thuis gezellig maken want we kunnen niet op reis met eigen auto zoals 
vorig jaar naar Georgië, wat we afgelopen april weer op de agenda hadden staan. 
Het heeft geen zin om daarover te gaan zitten kniezen dus pakten we de tuin aan en rolden 
we van de ene in de andere klus en ondertussen heeft alles een metamorfose ondergaan. 
En... dat bracht mij op het idee de invulling van 'Het Wilde Genieten' ook te veranderen en 
daarom gaan we in de komende tijden onze belevenissen en recepten delen waardoor er een 

stimulans blijft steeds aan jullie te denken want een maand is zo weer voorbij.       
 
O ja, er staan ook nog twee rode oliestellen in de 'buitenkeuken', een grote en een kleine. 
En we gaan nog achter een gasbrander aan zodat we nog beter buiten kunnen kokkerellen. 

  
Klein handgereedschap Detail… 
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Een gezellig stukje achtertuin Ons pizzaoventje 

Dit was even een kijkje in ons buitenleven, wij richten ons hier de komende tijden op in het 
mooie Gaasterland waar we nu veel meer tijd doorbrengen omdat onze studiegroepen stil 
liggen, er niets aan is om stadjes te bezoeken, maar elk nadeel heeft zijn voordeel en zo moe-
ten we wel denken met z'n allen willen we geestelijk en lichamelijk sterk blijven. 
De wereld is bizar om te aanschouwen op dit moment, velen zullen inmiddels al veel langer 
begrijpen dat er veel meer achter zit dan alleen een virus, zelfs wie er in het begin heilig in 
geloofde zal, al is het inwendig, inmiddels wel anders denken. 
Het is belangrijk dat we ons positief blijven voeden en door samen te zaaien bereiken we vele 
mensen en je bent vrij om deze nieuwsbrief dan ook te delen met wie je maar wilt. 

   
Samen zaaien is samen oogsten en al maken we maar weer iemand blij die opeens bedenkt 
thuis een hoek te creëren om lekker met de handen aan de slag te gaan. 
Wij blijven graag van alles delen. En... maak maar lekker het recept met de citroenen op zout 
want Vitamine C is superbelangrijk! Zevenblad als krachtpatser moet ook veel meer ingezet 
worden en als we meer naar de natuur kijken en leren begrijpen dan vinden we daar vele 
oplossingen en antwoorden. 
Een mooie culinaire zomer gewenst!  Anneke 
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Kokkerellen op een stoofje 
 

Een aantal jaren geleden hebben wij een stoofje gekocht, 
een Envirofit Rocket Stove G-3300. 
Hij heeft bij ons een hele poos ongebruikt gestaan, maar 
komende zomer gaan we hem, zo is het plan, meer 
gebruiken, om allerlei gerechten op te bereiden. Een 
rocket stove is een klein houtkacheltje waarop je op 
vrijwel iedere plek je maaltje kunt koken.  
 
Envirofit is een Amerikaanse organisatie die zich richt op 
het ontwikkelen van non-food producten met een lage 
milieubelasting.  
Hun doel? Wereldwijd een beter leefklimaat creëren. Met 
die gedachten heeft Envirofit onder andere kook- en 
verwarmingssystemen ontworpen met een minimale 
uitstoot van schadelijke gassen.  
 
Wij zijn er heel blij mee. Afgelopen week hebben we onze 
wok erop ingebrand (met kokosolie) en dat ging 
voortreffelijk. Daarna hebben we er een ‘leftover’ van de 
vorige dag in opgewarmd, met prima resultaat.  
Meer informatie: website www.tuinkoken.nl  
 
Volgende week gaan we eens nasi proberen…  
 

Het stoofje brandt zeer schoon en is qua temperatuur 
goed te regelen. Dankzij de trekking blijft het hout 
prima gloeien. Het is beter dat het gloeit, dan dat het 
echt brandt. 

 

 
Opwarmen van het stoofje 

 
Gebruik van een wok 

http://www.tuinkoken.nl/
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Kokkerellen in een pizzaoventje 
 

Dit wordt helemaal nieuw voor ons! We hebben enkele ja-
ren geleden ook een pizzaoventje aangeschaft, maar daar 
hebben we tot nu toe, mede wegens tijdgebrek, niets mee 
gedaan. 
 
Kortgeleden hebben we een robuuste tafel gemaakt, waar 
hij nu op staat. Tijd voor nieuwe experimenten! 
 
We gaan eerst maar eens flink speuren naar gebruik en re-
cepten, maar het moet lukken. 
 
Wij kregen een boek met Georgische recepten, waarin ook 
een recept voor diverse Georgische broden die op deze 
wijze gebakken kunnen worden.  
We gaan het zien en beleven.  
 
Stoken lukt in ieder geval wel! Nu de rest nog. 
 
Meer informatie: https://www.pitebaoven.com/nl/  
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