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Wens 
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Winter, donker, maar de dagen gaan weer lengen… 
 
De dagen gaan weer lengen, we hebben de kortste dag weer gehad. 
Winter, of we nog kou, sneeuw, ijs of andere passende weerstaferelen over ons krijgen uit-
gestort moeten we maar afwachten. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het rede-
lijk zacht voor de tijd van het jaar. 
Toch zijn de vogels bij ons in de omgeving heel blij dat we hen uitbundig trakteren en jullie 
laten we meegenieten in deze nieuwsbrief om inspiratie op te doen. 
 
Eerlijk gezegd besteden we deze maand heel veel aandacht aan het voederen van onze ge-
vleugelde vrienden. 
Bedenk dat deze leuke klusjes ook uitstekend geschikt zijn om met kinderen te ondernemen. 
Wel oppassen bij het smelten van het vet, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar 
gesmolten vet is loeiheet dus daar mogen geen ongelukken mee gebeuren. 
Voorzichtigheid voor alles. Wel is het heel belangrijk om de goede vetten te gebruiken, maar 
daar lees je meer over verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Het dagboek van een dame uit 1906 inspireerde mij om 
een creatief werkstuk te maken en ook daar tref je foto’s 
van aan. Ook dat is wellicht een idee om met kinderen te 
ondernemen, zeker nu zij gedwongen veel langer thuis 
moeten verblijven en niet na de kerstvakantie weer nor-
maal naar school kunnen. 
Maak het dan gezellig met hen, bovendien is het nog 
leerzaam ook om op deze wijze aandacht aan de vogels 
te besteden. Meteen een mooie gelegenheid om eens te 
bekijken welke soorten het vaakst je vogelrestaurant ko-
men bezoeken. 
 
Enkele bijdragen van andere dames delen we ook met 
veel plezier met jullie en Marja laat je weer meegenieten 
van een culinaire bezigheid op haar kamado. 
We zijn van mening dat we jullie weer genoeg lekker-
nijen aanbieden en wensen iedereen dan ook hele fijne 
ontspannen feestdagen ondanks deze bizarre tijden. 

 
Het is heel belangrijk dat we onze energie hoog houden, als we dat doen zijn we blijer, voe-
len we ons automatisch lichamelijk beter waardoor we minder vatbaar voor ongemakken en 
ziekten zijn. 
Lekker wandelen, genieten van wat je in de natuur ziet gebeuren, want het zal niet lang du-
ren, dan zien we de boomknoppen alweer zwellen. 
Het eerste speenkruidblad zal eerdaags wel weer waargenomen worden want dat is in de 
tweede helft van december, begin januari helemaal niet zo vreemd. 
 
Het zien van het eerste speenkruidblad voelt voor mij altijd feestelijk en het is ook nog su-
pergezond, het zit boordevol vitamine C.  
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We kunnen er wel vanuit gaan dat we in de volgende 
nieuwsbrief met de eerste voorbeelden komen, ’t zal mij 
niets verbazen. 
Wat ook feestelijk voelt is het verschijnen van het derde 
boek in de serie ‘Het ‘wilde’ genieten’ en wel de najaars-
versie. 
 
Het deel gericht op de winter is in de maak en als dat ook 
uitgegeven kan worden hebben wij onze eerste mijlpaal 
bereikt, namelijk alle vier seizoenen, elk een eigen boek 
en iedereen die alle vier boeken heeft, heeft naar ons 
idee dan een complete ‘cursus wildplukken’ in handen. 
In elk geval genoeg om het hele jaar door te kunnen ge-
nieten van heel veel soorten in de vrije natuur en/of de 
tuin. 

 
Het derde boek is via ons te bestellen, evenals de eerste twee. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. 
Maak er wat moois van met de feestdagen en we gaan in 2021 met een frisse start beginnen 
aan de volgende twaalf nieuwsbrieven van ‘Het Wilde Genieten’. 
Wij, Frank en Anneke Bleeker wensen iedereen het allerbeste voor 2021. 
Het roodborstje is het vogeltje van de hoop.  
We stellen je bij deze even voor aan ons tuinvriendje. 
 
Anneke 
Gaasterland, 23 december 2020 
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Boerenjongens en boerenmeisjes... 
 

Precies op tijd voor de kerst...      
Timing! 

Wie te laat is... Oudejaarsavond komt er ook nog aan...      

Lukt dat ook niet? Geen nood, dit soort lekkernijen is in de winterse koude maanden ook 
nog heerlijk. 
 
Boerenjongens en boerenmeisjes, een fluitje van een cent om te maken. 

 

Men neme: 
Rozijnen voor de boerenjongens en abrikozen 
voor de boerenmeisjes. 
Citroenbrandewijn, appeldiksap, schil van ci-
troen en kaneelstokje. 
De rozijnen en abrikozen een nacht laten we-
ken, goed uit laten lekken en in een weckpot 
doen. 
 
Op een zak van 750 gram nam ik 200 ml ap-
peldiksap (op de gok, aan de hand van de in-
houd op de fles). 
Steek de citroenschil en het kaneelstokje tus-
sen de vruchten en vul de pot met de ap-
peldiksap en daarna met de citroenbrandewijn. 
Deze volgorde omdat je met de brandewijn zo-
ver kunt doorschenken tot net onder de rand 
van de weckpot. 
 
Uiteraard gebruiken we biologische ingrediën-
ten, want citroenschil, rozijnen en abrikozen 

zijn niet biologisch behoorlijk giftig. 
 
Wat betreft de boerenmeisjes even een extra noot: Wanneer we boerenmeisjes kant en 
klaar kopen zijn zij mooi geel/oranje van kleur. Helaas dat gaat op verantwoorde wijze niet 
lukken omdat wij ongezwavelde abrikozen gebruiken. 
 
De potten staan nu in de schuur waar ook een verwarming zachtjes aan staat.  
Zij kunnen daar dus mooi veertien dagen staan trekken om de smaak ten goede te laten ko-
men. 
Af en toe zal ik de potten even 'omschudden'.  
 
Waar serveer je dit op of bij? 
Gewoon ouderwets, puur in een glaasje en lepelen maar. 
Bij ijs, gebak of bepaalde gerechten waar dergelijk fruit goed bij combineert.  
Denk aan cranberries bij winterse gerechten, zo kun je dit natuurlijk ook serveren. 
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Proost! 
We maken er wat van deze maand. 
December is een maand die bij uitstek geschikt is voor dergelijke gezellige eenvoudige kar-
weitjes. 
 

  
Abgrikozen voor de boerenmeisjes Rozijnen voor de boerenjongens 

  
De ingrediënten  Weckpot gevuld met abrikozen 

  
Stukje citroenschil en een kaneelstokje erbij Idem voor de boerenjongens 

 
Vorige maand inspireerde Tine de Groot ons in de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ met een 
recept van boerenjongens en daarop voortbordurend kwamen deze boerenjongens en boe-
renmeisjes tot stand.  
 
Anneke 
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Een anders dan anders thee 
…tijdens leuke creatieve werkzaamheden... 

 
Lekker bezig zijn met groen, bessen, appeltjes, kerstballen, linten, touw, vogelvoer en andere 
aan december gerelateerde materialen levert ook kansen op, jezelf eens te verwennen met 
een 'anders dan anders thee'. 
Wanneer je samen of alleen lekker bezig bent, verhoogt dat de sfeer, passend in de tijd voor 
kerst. 
 

  
De ingrediënten Alles in een pan met water 

  
Sfeervolle theepot  Gezellig bij het kerst-knutselen 

 

 

  

De thee in dit voorbeeld bevatte: een grapefruit, 3 kleine appels, een rode paprika, steranijs, 
kaneelstokje, venkelzaden en gedroogde goudsbloemen. 
Alle ingrediënten, op de goudsbloemen na, gingen in een pan met water. 
Het fruit en de paprika gewassen en in grove stukken gesneden.  
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Een kaneelstokje, wat steranijs en venkelzaden op ge-
voel toegevoegd en het geheel in royaal water aan de 
kook gebracht en rond een minuut of 20 laten sudderen. 
Daarna gedroogde goudsbloemen toegevoegd. 
 
De pan met het deksel erop nog even zonder vuur laten 
staan. 
Grapefruit geeft wel een typisch bittertje, dat grapefruit 
zo eigen is. 
 
Met dit recept kun je eindeloos variëren. 
Denk aan rode pepers, citroenen en laat bepaalde ingre-
diënten uit dit voorbeeld weg. 
 
Experimenteer! 
 
Anneke 
 

 

 
 

Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
 
Met gepaste trots kunnen we melden dat het derde boek in de Het ‘wilde’ genieten-serie in-

middels gereed is. Het kan vanaf NU besteld worden. 
 
Ook dit boek bevat weer 155 bladzijden, met informatie 
over hoe je ‘wilde’ groenten, kruiden, vruchten en bloe-
men kunt toepassen in je dagelijkse maaltijd. 
Het boek bevat weer een aantal pagina’s algemene infor-
matie, en ook weer heel veel recepten met ‘wilde’ ingre-
diënten. 
 
We zeggen steeds: “Dit boek is niet als kookboek bedoeld 
maar als inspiratiebron om dat wat we kunnen ‘scoren’ in 
de vrije natuur en/of in onze tuin toe te voegen aan de 
maaltijd. 
Het is bedoeld om jou als lezer zelf combinaties te laten 
bedenken. Je mag natuurlijk alles exact namaken, maar 

het is belangrijk dat je zelf ook op leuke ideeën komt. 
De recepten zijn ook heel eenvoudig uit te voeren; iedereen kan hiermee uit de voeten.  
Dat is juist het leuke: we hoeven geen Hogere Hotelschool te doorlopen om, met datgene 
wat Moeder Natuur ons schenkt, een fantastische maaltijd op tafel te toveren, gezellige hap-
jes te presenteren, of heerlijke watertjes met een smaakje te laten ontstaan.” 
Je kunt het boek (€ 24,95 inclusief verzendkosten binnen Nederland + € 5,00 extra binnen 
Europa) bestellen via: anneke@project7-blad.nl, o.v.v. Wilde genieten - Najaarsboek. 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Vorige keer een pizza, deze keer een pannenkoek! 
 

Ik ben even mijn foto’s langsgegaan en warempel, ik heb nog een idee voor iets lekkers, en 

dan wel gemaakt in de Guru natuurlijk. Veel woorden hoef ik er niet aan te wijden denk ik, 

dit recept heb ik niet op een briefje.  

Ik doe altijd maar wat en kijk naar de eters die ik heb, meestal kleinkinderen, of hoeveel trek 

ik zelf heb. Daar pas ik de hoeveelheid meel op aan. De ene keer 200 gram bloem de andere 

keer 300 gram of nog een beetje erbij. Wel handig vind ik het om eerst het meel in de kom 

te doen, dan het vocht, melk en wat water of iets anders. Roeren met de garde tot de ge-

wenste dikte en dan pas de eieren toevoegen, wanneer het meel een mooi gladde substan-

tie is dus.  

Knikker je de eieren er eerder in dan is het echt lastig om een beslag zonder klonten te krij-

gen, dat is mijn ervaring. O ja, en nog een handige is om een klont boter in de koekenpan te 

laten smelten en deze gesmolten boter door je beslag te klutsen, ook met de garde.  

Voor de eerste pannenkoek is je pan dan wel een beetje vettig maar voor de rest hoef je 

geen boter meer in de pan te doen, superhandig.  

Tja, en dan maar variëren, een simpele pannenkoek is ook heel lekker, maar met appel, kaas, 

uitje of paprika en champignonnetjes vind ik ook niet te versmaden; leef je uit zou ik zeggen 

☺. 

Laatst heb ik pannenkoekjes van kastanjemeel gemaakt, ook lekker.  

Ze smaken van zichzelf zoetig.  

Het beslag heb ik wel wat dikker gehouden dan ‘normaal’ want ze vallen sneller uit elkaar.  

 

Marja Frederiks 
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Chocoladebrownies met fudgetopping (via: Geertje Swart) 

 

 
 
Recept via: Geertje Swart 
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Een paar aanvullende opmerkingen van Geertje: 
 
Een halve courgette is ongeveer de 100 gram die je nodig hebt in het recept. 
 
Als je de topping wilt maken dan zou ik kokosmelk in het recept gebruiken. 
 
Dan heb ik nog een tip om gebak te laten rijzen en dat het luchtig wordt als je geen zuivel ge-
bruikt en dus ook geen eieren:  
Doe een theelepel appelazijn door de sojamelk, kokosmelk of wat je ook gebruikt.  
Laat dat even staan, dat kan gerust een nachtje zijn.  
Dan gaat het schiften en dat is oké. 
Roer dat door je beslag.  
Dit is een tip die ik gezien heb in een BBC-serie: Dirty Vegan. 
 

 

Ook in de winter kun je de kamado lekker gebruiken 
 

Al is het alleen maar om aardappeltjes te bakken… 
Dat is natuurlijk onzin, je kunt natuurlijk veel meer met zo’n keramische barbecue. 
Maar aardappels bakken gaat echt als een tierelier! En je krijgt ze zo mooi! 
Door het constante omscheppen bakken ze ook niet aan en je krijgt geen verbrande, zwarte 
plekken. Wel een mooi goudbruin korstje. 
 

 

 
Voortdurend omscheppen geeft een mooi 
korstje 

 

De wok op de triangel van de kamado Het resultaat… 
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December-ontbijt met groenten uit mei  
 

Wie wat bewaart heeft 
wat… 
 
Geplukte groenten in mei, 
gegeten in december.  
Als je dat zo vertelt zal me-
nigeen je aankijken alsof je 
niet lekker bent. 
 
Wij droogden o.a. zeven-
blad en brandnetels in 
onze droogoven en in deze 
maanden is het heerlijk uit 
eigen voorraad te kunnen 
putten. 
 

 
 
Zodra de verse blaadjes weer verschijnen lonken zij natuurlijk weer.  
Ter overbrugging en op momenten dat je weinig tijd hebt is het ideaal om van alles in de voorraad-
kast te hebben staan wat jezelf hebt gedroogd.  
Van champignons tot courgette, van pompoen tot...  
Bedenk het maar. 
 

  
Gedroogd zevenblad en brandnetels Enkele tomaatjes 

  
Alles in de pan Zachtjes laten garen 
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Ingrediënten: • zes eitjes 

• drie tomaatjes 

• gedroogd zevenblad 

• gedroogde brandnetel 

• kruidenzout 

• een klontje roomboter om in te bakken 
 
ter decoratie: 

• een paar blaadjes jong zevenblad 

• een bloem van het viooltje 

• drie besjes van de bergthee (gaultheria procumbens) 
 

De vruchten van de gaultheria zijn eetbaar. Het kan verstandig zijn te wachten totdat de vorst erover 
heen is gegaan, dan smaken ze beter. Als de vogels de bessen niet opeten blijven ze hangen tot aan 
het voorjaar. De vruchten kunnen ook verwerkt worden in taart en er kan jam van worden gemaakt. 
 

Werkwijze: 
Snijd het gedroogde zevenblad en de brandnetelbladeren, voor zover nodig fijn.  
(Als wij gedroogde bladeren opbergen in glazen potten, doen we dat zo grof mogelijk. Pas als we het 
gaan verwerken wordt het blad fijner gemaakt.) 
Kluts dan de eieren, het fijngemaakte blad en kruidenzout naar smaak goed door elkaar.  
Doe een klontje roomboter in een koekenpan, laat het even smelten en giet dan het eimengsel in de 
pan.  
Snijd de tomaten in plakjes en doe die ook in de pan. Laat alles op een zacht pitje garen. 
 

Over de decoratie: 
Uit de tuin konden we nog een paar blaadjes zevenblad scoren, een oranje viooltje dat lonkte om ge-
plukt te worden en enkele besjes van de bergthee (gaultheria). Deze besjes kunnen dus wel gegeten 
worden, maar lagen nu alleen ter decoratie op het bord om de decembersfeer te verhogen.  
We leggen nooit iets ter decoratie op een bord als het niet eetbaar zou zijn. Ze ruiken en smaken 
muntachtig. 
 
Hoe gezellig kun je in donkere maanden op een maandagmorgen, eind december, je dag starten? 

Zo dus!     , met groenten geplukt in mei.      
 
Anneke 
 

  
Een mooi begin van de dag  

 

 
  



 

 
15 

Hartige hazelnoot-amandelbrood (van/via: Barbera Smit) 
Recept uit het boek Oersterk koken, Jolanda Doorenbos en drs. Richard de Leth 
 
Benodigdheden: 

• 200 gr hazelnoten, ongebrand, grof gehakt 

• 200 gram amandelen, ongebrand 

• 2 uien, fijngesneden 

• 2 teentjes knoflook, fijngesneden 

• 2 eetlepels koudgeperste olijfolie 

• 3 eieren losgeklopt 

• 1 takje salie of 1 theelepel gedroogde salie 

• 1 bosje peterselie 

• Zout en peper 

• Ik voeg er ook een theelepel baking soda 
aan toe 

 
Bereiding: 

- Verwarm de oven voor op 175 graden 
- Verhit de pan en bak de uien ongeveer 3 minuten zonder olie, schep af en toe om 
- Doe de knoflook met de olie erbij en bak de uien op laag vuur glazig 
- Maal de amandelen in de keukenmachine fijn 
- Doe de salieblaadjes erbij, knip de peterselie erboven in grove stukken 
- Doe de hazelnoten bij de amandelen en maal ze niet helemaal fijn 
- Meng de losgeklopte eieren door het ui-knoflookmengsel en door het notenmengsel 
- Breng het geheel met peper en zout op smaak 
- Bekleed een cakevorm met bakpapier of (wat ik zelf doe) vet een glazen cakevorm in 

met roomboter 
- Schep het notenmengsel erin en dek het af met aluminiumfolie, ik gebruik zelf bakpa-

pier 
- Zet het brood in de voorverwarmde oven en bak het in ongeveer 45 minuten gaar 
- Verwijder na 25 minuten de aluminiumfolie of het bakpapier 
- Het brood is gaar als het stevig aanvoelt en een erin gestoken satéstokje er droog uit-

komt 
- Dit brood kan zowel koud als warm worden gegeten. 

 
Je kunt er ca 20 plakjes brood uit halen. Lekker met bijvoorbeeld roomboter en kaas. 
Ik snij zelf ook wel hele dunne plakjes en gebruik het brood tijdens verjaardagen als toastjes.  
 
 
Recept van/via: 
 

Barbera Smit 
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Pompoentaart (van/via: Winnie Sixma) 

 

 
 
Ingrediënten: 
4 eieren 
140 milliliter olijfolie 
250 gram volkoren speltmeel 
55 gram kokosrasp 
100 gram palm- of kokosbloesemsuiker 
3 theelepels bakpoeder 
100 gram rozijnen 
100 gram grof gehakte noten 
2 theelepels kaneel 
1 theelepel gemberpoeder 
½ theelepel kruidnagel 
½ theelepel nootmuskaat 
½ theelepel kardemom 
½ theelepel zout 
± 600 gram grof geraspte pompoen 
1-2 bananen, pureren met staafmixer 
15 ml water 
 
Benodigdheden: 
Spingvorm ø26 cm 
Bakpapier 
Keukenmachine  
Oven (voorverwarmen op 165’C) 
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Bereidingswijze: 
Oven voorverwarmen op 165°C. 
Leg op de bodem van de springvorm een vel bakpapier. 
Klop de eieren met de olijfolie een paar minuten luchtig met een garde met de keukenma-
chine. 
Meng in een aparte kom alle droge ingrediënten (behalve het zout en de noten). 
Pureer de banaan met een staafmixer. 
Voeg dan eerst de gepureerde banaan toe aan het ei-oliemengsel en voeg daarna geleidelijk 
ook de droge ingrediënten toe, terwijl je de keukenmachine zacht laat draaien.  
Voeg vervolgens het zout toe. 
Spatel dan de geraspte pompoen en de gehakte noten met een beetje water er doorheen 
totdat het goed gemengd is. 
Doe het beslag in de springvorm en doe de taart ±45 minuten in de oven. 
Eet smakelijk! 

Mini Quiches zonder bladerdeeg (van/via: Kea van der Werf) 
  
Ingrediënten: 

• 4 eieren 

• ¾ bekertje crème fraîche (bekertje 
van 125 g) 

• 100 gram geraspte kaas (pittig/bele-
gen) 

• Een paar bosuitjes in ringetjes gesne-
den 

• Een paar kastanjechampignons in 
kleine stukjes 

• Keltisch zeezout 

• Zwarte peper 
 
Eieren met de crème fraîche loskloppen en vervolgens de rest toevoegen. 
Aardewerk schaaltjes/bekers heel goed invetten. In elk schaaltje één juslepel vulling. 
Bakken op ongeveer 165 gr in voorverwarmde oven, alleen met onder warmte, gedurende 
25 minuten. 
Voor 17 quiches heb ik 1 ½ maal de ingrediënten gedaan.  
 
Voor een hele quiche mét bladerdeeg: 
Ronde vorm invetten. 
Deze bekleed je met vier (ontdooide) plakken roomboterbladerdeeg, een beetje "knippen en 
plakken" zodat ook de opstaande rand bekleed is. 
Vervolgens de vulling erin. 
De quiche 30 minuten bakken in een voorverwarmde oven van 180 graden, ook even boven-
warmte aan. 
Voor vleesliefhebbers kunnen de champignons ook vervangen worden door 100 gram in 
kleine stukjes gesneden ham. 

Recept van/via: Kea van der Werf 
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Zelf verantwoord vogelvoer maken 

 
Als we weten dat wij zeer 
op onze hoede moeten zijn 
bij het kopen van kant-en-
klaar producten voor de 
mens, hoe is het dan met 
het vogelvoer gesteld? 
 
Welke vetten worden ge-
bruikt bij de productie van 
vetbollen, -taartjes en der-
gelijke?  
 
Vaak gebruikt men voor de 
commerciële productie 
van vetbollen, die je bij-
voorbeeld in de tuincentra 
kunt kopen, (gedeeltelijk) 
gehydrogeneerde vetten.  
 

 

 

Welke vetten worden gebruikt bij de productie van vetbollen, -taartjes en dergelijke?  
Vaak gebruikt men voor de commerciële productie van vetbollen (die je bijvoorbeeld in de tuincentra 
kunt kopen) gedeeltelijk gehydrogeneerde vetten. Kort door de bocht kun je zeggen dat deze vetten 
slecht zijn voor de gezondheid van de mens. Zij kunnen bijdragen aan allerlei (ernstige) lichamelijke 
klachten. Maar kunnen vogels deze vetten dan wel aan? 
 

 

  
Vet, geheel verzadigd met strooizaad Aangepast aan het jaargetijde 
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Een stokje tegenover her oor van de mok Opgehangen in de leibomen; dankbare mezen 

Puur natuur voor onze vogelvrienden. 
Wij gebruiken biologisch kokosvet, NIET de ontgeurde versie, maar gewoon het geurende kokosvet. 
Wat ook een uitstekend vet is voor vogelvoer, is biologisch ossewit. Dit is gesmolten niervet van run-
deren. Je kunt dit vet overigens ook prima gebruiken om in te frituren. 
Je kunt dit product online bestellen bij: https://www.kaasenworst.nl/biologische-ossewit.html.  
 

Ingrediënten: • biologisch kokosvet of ossewit 

• strooizaad (aanvullend diervoeder voor tuinvogels) 

• stokjes, takjes  
 

verder zijn nodig: 
 

• mokken, saus- of juskommen, thee- of koffiekopjes, of letterlijk al-
les wat een oor heeft 

• stukjes touw om de voerhouders mee op te hangen 

 
Werkwijze: 
Aangeraden wordt om deze actie buiten of in de schuur uit te voeren. 
Smelt het kokosvet of de ossewit langzaam. Het mag beslist niet borrelen of pruttelen.  
Gebruik bijvoorbeeld een elektrisch kookplaatje op stand twee of tweeënhalf.  
 

Er zijn twee manieren om de houders te vullen: 
1. je voegt de zaden toe aan het gesmolten vet. Voeg zoveel zaad toe totdat het vet geheel ver-

zadigd is, of 
2. je doet het zaad in de bekers, mokken en dergelijke en je voegt het gesmolten vet toe, terwijl 

je met een stokje in het vogelzaad roert om het vet er goed tussen te laten stromen. 
 
Als je de eerste methode volgt, schep je het zaad-/vetmengsel met een soeplepel in de kop, mok of 
kom en vult deze tot de rand. Steek dan direct een stokje of takje in het mengsel, recht tegenover 
het oor. De vogels kunnen hierop landen en zich eraan vasthouden tijdens het eten. We zeggen wel 
eens gekkende weg: ‘Hang je servies in de wilgen.’ 
Kies je voor de tweede methode, dan vul je de kop of mok direct met strooizaad en je giet er dan het 
gesmolten vet op. Door met een stokje in het zaad te roeren, verspreidt het vet zich als vanzelf tus-
sen het zaad. 
Je kunt een en ander uitproberen en voor jezelf bepalen welke methode jij het prettigst en gemakke-
lijkst vindt. 
Daarna zet je alles op een koele plaats, zodat het vet kan stollen. Omdat het een winterklusje is, zal 
dat al gauw gebeuren. Daarna kun je alles ‘in de bomen’ hangen. 
 

Aanvullende informatie over de vetten: 
Voor wat betreft het kokosvet:  
Gebruik uitsluitend NIET ontgeurd, biologisch kokosvet. Ontgeurd kokosvet heeft een bewerkings-
proces ondergaan. Dit kan een hittebehandeling met stoom, of een chemische behandeling met on-
der andere hexaan zijn. Hexaan is schadelijk voor onze gezondheid. Ook de chemische methode 
maakt gebruik van hoge temperaturen. 
De geur verdwijnt niet alleen, de structuur verandert ook. Niet ontgeurd kokosvet heeft een gemar-
merde structuur, ontgeurd kokosvet is egaal wit. Bovendien veel van de voedingswaarde verloren. 
Bovendien is bekend dat men voor ontgeurd kokosvet oude partijen kokosnoten gebruikt, die al ran-
zig zijn.  

https://www.kaasenworst.nl/biologische-ossewit.html
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Op internet is veel informatie beschikbaar over kokosolie/kokosvet1. 
Ook over ossewit een opmerking: 
In veel verpakkingen ossewit die je in de supermarkt kunt kopen, is een antischuimmiddel verwerkt. 
Dit wordt gedaan, om het schuimen en borrelen bij het inhangen van een netje friet in de friteuse 
tegen te gaan. Leuk bedacht, maar dit antischuimmiddel kan E900: Dimethyl-polysiloxaan2, oftewel: 
siliconenolie zijn.  
E900 is een slecht E-nummer. Het is een hulpmiddel voor glansmiddelen en geeft groot risico op or-
gaanaandoeningen, schade aan het zenuwstelsel en allergieën.  
Ook zou het kankerverwekkend zijn. Dit wil je jouw gevederde vriendjes niet aandoen. 
Een proef op de som bewijst het: in een tuin hingen zowel de ‘standaard’ vetbollen als een mok met 
verantwoord, zelfgemaakt vogelvoer.  
Het was heel stil rond de standaardbol, terwijl rond de mok met zelfgemaakt en verantwoord voer 
een kleine revolutie uitbrak onder de mezen. Ze weten echt wel wat lekker en goed is! 
 
Hieronder tonen we nog enkele voorbeelden van mogelijkheden die je kunt maken met verantwoord 
vet: 
 

  
Biologisch ossewit van grasgevoerde runderen Heel langzaam laten smelten 

 
Je kunt het gesmolten vet in combinatie met strooizaad op allerlei manieren gebruiken als onder-
steunend voer voor vogels. Vogels hebben in de winter zowel zaden als vet nodig om perioden van 
kou te overleven.  

 
1 https://moniquevandervloed.nl/waarom-beter-geen-ontgeurde-kokosolie-moet-kopen/  
2 http://www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e900-dimethylpolysiloxaan-siliconenolie/  

https://moniquevandervloed.nl/waarom-beter-geen-ontgeurde-kokosolie-moet-kopen/
http://www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e900-dimethylpolysiloxaan-siliconenolie/
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Kleine terracotta potjes vul je als onderdeel 
van een winterse buitendecoratie 

(Eiken)blad als bodem in de terracotta potjes 

  
Doe wat strooizaad in de potjes als bodem.  Maak er zoveel je wilt voor decoraties 

 

 
Een detail van de decoratie 

 

Kransje met een voederpotje - kerst Het resultaat: vet en voer in een bloempotje 
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Korte werkwijze: 
Voordat je begint, laat je het vet langzaam smelten. Het mag beslist niet bakken of pruttelen.  
Gewoon vloeibaar laten worden is genoeg. 
Steek een stukje dun ijzerdraad van ongeveer dertig centimeter lengte door het gaatje in de bodem 
van het bloempotje, vouw het doormidden en draai beide delen aan de buitenkant met een of twee 
slagen om elkaar heen vast. 
Leg aan de binnenkant van het bloempotje een boomblaadje strak over het gaatje in de bodem. 
Strooi daaroverheen wat strooizaad. Schep nu met een jus- of sauslepel een schepje vet op het zaad. 
Het vet ‘loopt’ tussen het zaad. Zorg ervoor dat er niet te veel vet door het gaatje in de bodem weg-
loopt. Je zou de potjes met hun bodem in wat zandbakzand kunnen zetten. 
Laat het bodempje vet/zaad nu stollen.  
Vul dan het potje verder met zaad en schep er voldoende vet bij dat alles tot de rand gevuld is. Prik 
een stokje tussen het zaad om het vet goed door te laten dringen tot onderaan. 
Steek dan een takje of stokje in het vet, tegenover de ijzerdraad. Daarop kunnen de vogels staan ter-
wijl zij zich tegoed doen aan hun maaltijd. 
 

Grote kerstklok 
 

 

 
Een stuk touw, met enkele knopen erin aan de 
binnenzijde van de pot, om aan op te hangen 

 

Grote kerstklok met vogelvoer en vet Een uitgebloeide kaardenbolbloem als klepel 
 
Je kunt dit uiteraard ook met grotere bloempotten doen. Dan wordt het een zelfstandig ornament. 
De werkwijze is hetzelfde als bij de kleine potjes. De uitgebloeide kaardenbolbloem wordt met een 
stukje binddraad aan de knoop bevestigd. De ‘klok’ kan worden opgesierd met wat kerstgroen, een 
strik van raffia en een paar kerstballen. Gebruik dan bij voorkeur plastic ballen. Deze zijn stootbe-
stendig. 
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Een variant op de grote kerstklok  Netjes afwerken; het oog wil ook wat 
 

Vogelvoer cadeau geven 
Hoe leuk is het om zelfgemaakt vogelvoer cadeau te geven? Dat is heel leuk.  
Het geeft voldoening en is leuk om te verzorgen. Ambachtelijk werk met liefde gemaakt.  
Je kunt er kopjes, mokken of ander servies voor gebruiken wat je over hebt, wat je in een kringloop-
winkel hebt gekocht of gewoon in de winkel. Let op aanbiedingen en je kunt de leukste creaties ma-
ken.  
Het hoeft niet het duurste servies te zijn, voor weinig kun je al hele leuke mokken vinden. 
Neem een doosje, doe daar een mooi stuk papier, stof, jute of ander materiaal in, en leg daarna 
voorzichtig de objecten erin. Een doosje vol verschillende voedermogelijkheden zal door velen met 
een tuin of balkon gewaardeerd worden. 
In december kun je jouw cadeautje aanpassen aan de decembersfeer. Succes verzekerd! 
 

  
‘Hang je servies in de wilgen’ Voermokken en een voedertaartje 
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De vogelhoreca floreert als nooit tevoren... 
 
Druk, druk, druk... 
Geen reserveringen, ze vliegen gewoon af en aan.  
Gelukkig hoeven wij geen bestellingen op te nemen, ze eten maar wat de pot schaft! 
Biologisch ossewit langzaam gesmolten en verzadigd met voer in taartvormen (gewone springvor-
men). 
Geserveerd met zaden, zonnepitten en pinda's als garnering. 
 

  
Mokken, kopjes, sauskommen, alles kan De bak met strooivoer 

  
Gevuld met strooivoer  Takjes knippen 

  
Klaar om te vullen met vet  Vet gestold, landingsplek ‘gezekerd’ 

 

Even als herinnering… 
 
Werk altijd georganiseerd. Zorg dat je alles bij de hand hebt dat je wilt gebruiken. 
Smelt eerst het ossewit.  
Knip de takjes waarop de vogeltjes tijdens het eten kunnen zitten. 
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Zet de mokken, kommen en ander servies klaar. Dit kan uiteraard meer dan eens gebruikt worden. 
Berg het schoon op als het leeg is. Was het ook even af voordat het in hetzelfde seizoen meerdere 
malen gebruikt wordt. 
Leg een stuk karton op je werkplek. Het maakt dan niet uit als je een beetje vet morst. 
Bevestig nadat alle serviesstukken gevuld zijn een touwtje aan het oor en 'klaar is Kees'. 
De dames en heren vogels zijn weer welkom bij 'Restaurant Bleeker'. 
We zijn gewoon geopend en kennen geen speciale regels. 
 

  
Voldoende voorraad  Ophangen in de tuin 

  
  

Voedertaartjes 

 
Wat je met kommen, mokken en kopjes kunt doen, kan ook worden gedaan met springvormen van 
verschillende afmetingen en vormen: 
 

  
Springvormen en tulbandvorm gevuld met 
strooizaad 

Gesmolten vet bijgevoegd 
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Elke springvorm kan worden gebruikt   

  
Afgevuld met vet Een taartje, gedecoreerd met pinda’s en zaad 

van zonnebloemen  

  
Taartje in de vorm van een hart; koolmezen 
halen hun hart op 

Een tractatie voor het roodborstje  

  
Maar ook voor de zanglijster Ook leuk als cadeautje  
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Eikenboom draagt dennenappels... 
 
De wereld is toch al van de rel, de eikenboom bij ons doet mee. 

Deze draagt 'opeens' dennenappels. Moet kunnen!      
 
Doe het strooivoer in een bak of grote schaal 
Voorzie de dennenappels eerst van een schroefoogje aan de platte kant van de kegel.  
Bevestig een touwtje of een stukje raffia aan het oogje. 
Dompel ze dan in gesmolten biologisch ossewit en rol ze door het strooivoer. Duw het voer goed in 
de ruimtes tussen de schubben van de dennenappel.  
Zo vullen de openingen zich met het voer. Laat het vet even stollen en… klaar! 
Eet smakelijk, vogels. 
 

 

 
Voorzie de kegels van een schroefoogje 

 
 

Biologisch ossewit van grasgevoerde runderen In vet gedompeld door het zaad rollen 

 
En zo hangen er dennenappels in een eikenboom 
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Vogelvoeder 'wigwam'... 
 

Tijdens de donkere dagen voor kerst liet ik mij inspireren 
door het dagboek uit 1906 van een Engelse dame... 
 
Er stonden gesnoeide takken tegen de schuur te wach-
ten op een tweede leven. Wat dat tweede leven ging 
worden hing af van wat wij ermee bedachten. 
Al bladerend in het boek met oude informatie kreeg ik 
een idee bij het zien van de 'wigwam' voor vogelvoer. 
De takken hoefden niet verder ingekort te worden, ge-
woon een kwestie van een beetje kijken hoe alles uit-
kwam. 
 
Met sisaltouw werden de punten waar de takken tegen 
elkaar kwamen heel stevig vastgezet. 
Toen alle punten vastzaten werd daar gekleurd koord 
omheen gewikkeld. Een lang koord, dat al jaren nieuw in 
de kast lag maar nooit een bestemming kreeg.  
Het koord was ooit ergens langs de weg gekocht voor 
‘een appel en een ei’, met de gedachte: leuk om eens te 
verwerken. 
Omdat het kokostouw op was kwam dit koord prima van 
pas en het is precies op. 
 
Het groen werd op een paar plaatsen met stukjes ijzer-
draad vastgezet. Alles moest wel heel secuur vastge-
maakt worden want buiten moet alles tegen ‘een 
stootje’ kunnen. 
De kerstballen zijn bedoeld om buiten te gebruiken dus 
kunnen ook tegen ‘weer en wind’, de kleur zal er niet af-
regenen. 
De strikken zijn van organza gemaakt. (Organza is een 
decoratiestof maar je kunt daar van alles voor beden-
ken. Dikke plukken raffia, kokostouw, jute, maar net wat 
je voorhanden hebt). 
De houten figuren geven extra decembersfeer. Een kaar-
denbol was uit de tuin geplukt; die past ook bij het voe-
deren van vogels want puttertjes zijn gek op de zaden 
van de kaardenbol. 
Twaalf kopjes (symbolisch voor de twaalf maanden van 
het jaar) werden gevuld met biologisch ossewit en vogel-
voer, en verdeeld over de 'wigwam'; onze gevleugelde 
vrienden en vriendinnen mogen zich tegoed doen. 

De oortjes met sisaltouw vastgestrikt. 
Deze constructie leent zich de komende tijden voor vogelvoer. 
In het voorjaar zie ik we al kleine potjes aan bevestigd met bollen. 
Je zult de ‘wigwam’ vast wel weer een keer op andere wijze versierd langs zien komen. 
Tegen de vogeltjes zeiden wij… “Eet smakelijk!” 
Het is een gefladder van jewelste bij ons op het erf. 
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Bind eerst de drie staanders in 
de top vast 

Hier omwikkeld met het ge-
kleurde touw 

Drie takken stevig vastgezet  

   
Versier dan de liggers met 
groen en ornamentjes 

Close-up van een van de ver-
bindingen 

De strikken in de top 

   
Versieringen in kerstsfeer Vogelvoer in kopjes  
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Dankbare eters 
Tot slot nog enkele foto’s van de eindresultaten van ons ‘zwoegen’, na een paar dagen: 
 

  
  

  
  

We hopen je met deze pagina’s inspiratie te hebben opgedaan om onze gevederde vriendjes en 
vriendinnetjes de winter door te helpen.  
De praktijk is, dat ze niet alleen zaadjes, maar ook vet nodig hebben. Vogels verbranden veel vet, dus 
dat moet aangevuld worden. 
 
Veel plezier! 
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In december profiteren van eerdere culinaire activitei-

ten... 
 
 Wat doe je met... ? 
We krijgen weleens de vraag 
wat je met ingemaakte eieren 
kunt doen, met citroenen op 
zout, met ingemaakte papri-
ka's, met 'van alles en nog 
wat' wat we eerder deelden 
in deze nieuwsbrief. 
Ingemaakte eieren zijn heer-
lijk om als een hapje te pre-
senteren maar op of door een 
salade doen zij het ook niet 
verkeerd. 
Citroenen op zout, de helft 

van een partje fijngesneden door een salade voor twee personen is heerlijk, je past de hoe-
veelheid naar eigen smaak aan. 
In de afgelopen maanden deelden we verschillende van dergelijke recepten en nu in decem-
ber pakte ik verschillende van deze lekkernijen voor een salade. 
Sla is geen winterse groenten maar soms zwicht ik voor een prachtige krop als ik in de na-
tuurwinkel ben.  
Vandaag, 23 december was zo'n dag. 
Het regende, bar ongezellig weer, ik wilde nog een aantal klussen voor de kerst afmaken en 
alles bij elkaar gaf me niet de zin en inspiratie een bijzondere maaltijd op tafel te toveren. 
De natuurwinkel had nog een paar heerlijke broden dus ik koos er eentje en dat in combina-
tie met een mooie krop sla en diverse kleuren tomaatjes gaf me voor dat moment een tevre-
den gevoel. De pot met ingemaakte eieren op zout bevatte ook uienringen, deze kwamen 
ook van pas. Een stukje citroen op zout, ingemaakte paprika's met een restantje ingemaakte 
komkommer, een zelfgemaakte dressing, samen met een vijftal oranje viooltjes uit de tuin... 

Feestje in december.       
Kijk, dat doen we o.a. met van alles en nog wat wat we eerder maakten en met jullie deel-
den. 
Gewoon even als voorbeeld. 
Het is wellicht de moeite waard om op www.project7-blad.nl eens te kijken bij de nieuws-
brieven van 'Het Wilde Genieten' en deze eens opnieuw door te bladeren. 
Je komt zeker weten van alles tegen wat ook nu weer actueel is, wat over een maand weer 
leuk is, over een aantal maanden, want deze nieuwsbrief gaat per januari zijn derde seizoen 
in dus elk jaargetij hebben we al tweemaal voorbij zien komen. 
Wat we vorig jaar in december deelden is ook nu weer te gebruiken. Zo kom je ook aan meer 
ideeën om te kopiëren. Wie inspiratie wil opdoen kan gerust 'oude' nummers weer bekijken. 
Zo kom je vanzelf ook weer bij de recepten om citroenen op zout te zetten, eieren inmaken 
en veel meer. Wij genoten van de salade in december met eerder gemaakte ingrediënten. 
 
Anneke 
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Kersttak met vogelvoer 
 

Een flinke sparrentak werd als basis geno-
men. Met wikkeldraad daar verschillende 
soorten groen aan vast gewikkeld.  Denk 
aan hulst, conifeer, takjes met bessen, 
van alles is mogelijk en vaak heb je in ei-
gen omgeving meer voorhanden dan je in 
eerste instantie bedenkt. Aan de boven-
kant van 'het boeket', want eigenlijk is 
het een soort wandboeket, een sisal-
touwtje als ophang lus gebonden. 
Een pluk raffia voor een strik geeft een 
'losse' sfeer, maar ook daar kun je van al-
les voor gebruiken. 
Kerstballen bestemd voor buiten met een 
stukje wikkeldraad vastgezet. 
 
Drie terracotta potjes met vet en vogel-
voer zorgen ervoor, dat deze kersttak de 
vogeltjes die bijzondere kerstsfeer bezor-
gen, die zo passend is in de maand de-
cember. 
Dit soort decoraties doen het leuk aan 
schuttingen, aan deuren waar je niet 
steeds gebruik van moet maken, aan wil-
gentenen afscheidingen, bedenk zelf een 
plek in je tuin.  
Nog leuker is het als je er vanuit huis ple-
zier van hebt. Het is handig om voor der-
gelijke creatieve uitspattingen een klosje 
wikkeldraad in huis te hebben en wat 

binddraad. Dit is verkrijgbaar bij de bloemist. 
 

  
 

Anneke 
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mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

