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Voorwoord: Onstuimige weken, maar met positieve 

flow… 
 
Onstuimige weken. 
Op alle fronten. 
Het weer kan flink van zich laten spreken; dan is het prachtig najaarsweer met een zonnetje 
zo heerlijk dat je het liefst de hele dag buiten zou willen zijn, dan klettert de regen recht langs 
de ramen en lijkt het alsof er brandweermannen met hevige stralen op je dak staan te spuiten. 
 
Afgelopen donderdag stond er een laatste wandeling in onze agenda om met deelnemers van 
‘Cursus het Wilde Genieten’ een mooie herfstwandeling te maken in het prachtige Rijsterbos 
in Gaasterland. 
Helaas, we moesten dit cancelen, dat ging bijna met ‘het tellen van knopen, ja, nee, ja, nee’, 
maar we waren o zo blij dat we voor ja hadden gekozen en hebben afgezegd. 
Want op het bewuste uur dat we in de buurt van een klif bij het IJsselmeer zouden wachten 
op de deelnemers, stroomde de regen langs de ramen en waaide het niet te zuinig. 
Goede beslissing, maar jammer. 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf schijnt de zon, is het prach-
tig weer. Gelukkig, want daar is iedereen weer blij mee. 
Maar… grillig, onstuimig. 
 Onstuimig in mijn mailbox. Vele vragen, verzoeken, van 
alles en nog wat. 
Positief onstuimig bij Projet7-blad.  
Veranderingen. 
Met het bestuur hebben we gekozen om alles wat we in 
het verleden organiseerden los te laten. Geweest, kijken 
we leuk op terug en moeten we niet meer opnieuw willen 
‘optuigen’. 
Geen locaties meer via onze agenda waar maandelijks een 
lezing op de agenda staat. 
Geen studiegroepen meer die minimaal zesmaal per jaar 
een middag samenkomen. 
Geen ‘wandelende’ studiegroepen meer die minimaal zes-
maal vanaf het voorjaar tot in het najaar samen komen er-
gens in de eigen provincie op een plek die met elkaar de 
keer ervoor was afgesproken. Wandelen, genieten en de 
rode draad door de dag vanaf 11.00 uur waren de ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
 

Door het verplichte stil leggen van alles waar we ons best voor deden te ondersteunen, te 
laten groeien, zijn wij anders gaan denken en hebben we de balans opgemaakt. 
Eind juli is ‘Cursus het Wilde Genieten’ ontstaan, een spontane actie.  
Ik zei… ‘Ik heb een idee’. 
De complete uitleg omtrent dit idee kun je in deze nieuwsbrief terugvinden.  
Maar deze cursus is zich tegelijkertijd breder gaan ontvouwen. 
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 En zoals bezoekers van lezingen 
en studiegroepen in het verleden 
altijd tien euro betaalden voor 
elke lezing of elke middag of lan-
gere dag, betalen de deelnemers 
nu een vast bedrag per jaar voor 
de cursus maar zijn alle nevenacti-
viteiten gratis. 
Gratis, behalve het vergoeden van 
materiaal/ingrediënten, maar dat 
moge helder zijn. 
Daarom zijn wij, Barbera en ik, nu 
middagen aan het opzetten onder 
deelnemers om te laten zien wat 
allemaal mogelijk is. 

En als er deelnemers zijn die dat ook weer oppikken kunnen we landelijk hele leuke middagen 
beleven met kleine groepjes en samen kennis delen, het gezellig hebben en het leuke is: we 
hebben nergens met workshopprijzen te maken. 
De bijdrage aan de cursus zal in verhouding steeds kleiner worden naarmate je openstaat voor 
leuke zaken die je met elkaar als deelnemers kunt organiseren. 
Hoe dat allemaal kan lees je in deze nieuwsbrief. 
Wij, Barbera en ik, hebben in elk geval leuke middagen in het verschiet! We maken er overal 

een feestje van.       
Want we moeten onze eigen ‘feestjes’ organiseren, positieve informatie delen, elkaar inspire-
ren en aanmoedigen, een ander doet het niet. 
Als iedereen zo gaat denken dan kunnen we veel meer genieten van alles wat de natuur ons 
schenkt, wat om ons heen groeit en goed voor ons is, wat ons kan helen, ondersteunen en blij 
kan maken. 
Hoe leuk is het om samen met een stel anderen een leuke middag te hebben en met een 
weckpot zuurkool in wording naar huis te gaan? 
Of om samen een grote voorraad groentebouillon te maken en vervolgens thuis wekenlang 
daarvan te kunnen genieten in vele gerechten? 
Dat is leuk! 
En wij bieden deze mogelijkheden. 
Het enige is dat we dit uitsluitend ondernemen met de deelnemers en geen middagen orga-
niseren waar niet-deelnemers dan ‘maar’ voor betalen. 
Daar beginnen we niet aan. 
 
Even een extra noot. 
Wie over de cursus leest en graag mee wil doen maar echt niet in één keer het bedrag kan 
voldoen… 
Wij zijn niet zwart/wit, je kunt mij evengoed mailen en dan komen we tot een oplossing. 
Alleen promoten wij dit niet breeduit omdat het omgekeerd niet zo moet zijn dat wie daar 
geen moeite mee heeft daar gebruik van gaat maken. 
Dan krijgt onze penningmeester er zoveel werk bij, dat is niet het idee. 
Maar weet dat we zeer oplossingsgericht denken. 
Alles komt goed! 



 
6 

Dank aan de deelnemers die leuke bijdragen stuurden voor deze nieuwsbrief… 
Dank aan allen die ons foto’s stuurden, een paar woorden deelden, dank aan allemaal want 
het is zo leuk om de sfeer te delen juist vanuit het veld. 

Want Anneke zegt natuurlijk altijd dat iets leuk is.       

Daarom is het van groot belang dat er reacties en foto’s als ‘bewijs’       worden aangeleverd 
om met iedereen te delen. 
Superleuk. 
 

 Project7-blad is dus eigenlijk heel spon-
taan een totaal ander pad ingeslagen en 
ook dat zijn onstuimige acties maar met 
een enorme positieve flow. 
Want nu krijgen we heel veel vitamient-
jes van blije mensen in onze mailbox. 
In het voorjaar gaan we ook weer wan-
delen met deelnemers die dat wensen. 
Wij plannen dan wel weer een aantal da-
tums op verschillende locaties, maar nu 
richten we ons op binnen-activiteiten. 
In het komende voorjaar kunnen we ook 
gebruik maken van een buitenlocatie 
waar we dan gaan kokkerellen met hek-

senketel, stoofje en wellicht andere mogelijkheden. 
Als we daar beginnen weet ik zeker dat er meer mogelijkheden komen. 
In deze nieuwsbrief even aandacht voor de stoofjes die we met een groepje maakten en een 
mud-oven (klei-/leem oven) die we daarna van de grond tilden. 
De deelnemers aan de cursus krijgen over een tijdje deze info uitgebreid aangereikt in een 
cursusbrief. 
Ook dat delen we. Dat alles uitwerken voor deze nieuwsbrief is te veel, dan is het geen nieuws-
brief meer. Maar ook dat waren onstuimige momenten. 
Samen met Barbera klei mogen scheppen bij een kleifabriek. Dan sta je opeens in een grote 
container met klei. Lachen, wie had dat ooit bedacht? 
Ik niet, hoewel ik wel de aanstichter van dat project was. Het leven kan verrassend zijn.  
En Mirjam laat in deze nieuwsbrief ook zien hoe het stoofje dat zij als deelneemster binnen 
het groepje waarmee we dit ondernomen hadden thuis lekker fikte. En ook Mirjam is zich al 
aan het voorbereiden op een mud-oven. De foto’s zijn het bewijs in deze nieuwsbrief. 
Leuk om te delen, inspirerend om je aan te zetten tot creatieve leuke onderwerpen waar je 
mogelijk veel plezier van kan beleven als de tijd dat ons verplicht. 
We weten niet wat ons allemaal nog boven het hoofd hangt maar wij doen ons best om na-
tuurlijke info breed te delen. 
 
Geniet van deze nieuwsbrief. Tot volgende maand. 
We houden de vuurtjes brandend van wat allemaal aan het ontstaan is en soms… brandt een 

vuur onstuimig!       
 
Anneke 
Gaasterland, 24 oktober 2021  
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Als je toch eens werkelijk zou weten 
 

Als je toch eens werkelijk zou weten hoe fantastisch we als mens zijn. 
 

Welke krachten je bezit en hoe je die ten goede van de mensheid kunt inzetten, 
zou je weten en voelen dat je alles in huis hebt om door deze chaos te gaan. 

 
Wat je ziet in de wereld is de ontkenning van je kracht, de angst voor jouw 

kracht en er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je dat niet ziet van 
jezelf, door je mee te trekken in die frequentie van angst. 

Zodat je niet ziet hoe geweldig de mensheid is wanneer ze in liefde leeft. 
 

In deze tijd zou je tegen de algemene stroom in mogen zwemmen. 
Door jezelf iedere dag in de energie van liefde neer te zetten. 

 
Liefde voor het leven, liefde voor je medemens, liefde voor de aarde, liefde voor 

de natuur. 
En natuurlijk het belangrijkste: Liefde voor jezelf. 

 
Onze grootste kracht is de kracht van liefde. 

De hoogste frequentie is de energie van liefde. 
En liefde is de meest onbegrepen kracht, omdat we er opzettelijk al generaties 

van weg worden gehouden. 
 

En toch duikt de liefde steeds weer op. 
Iedere generatie ontdekt de liefde als innerlijke kracht. 

 
Dat komt omdat onze ziel uit liefde bestaat. 

Ze zal altijd weer haar weg vinden om zich op een of andere wijze te uiten. 
 

Stel vandaag je liefde eens centraal. 
 

Via Lichtflits 
 

Aangeleverd door Hanneke Reitsma 
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We beleefden een topmiddag tussen de jeneverbes-

sen... 
 
Dinsdagmiddag 5 oktober verzamelden we met een leuke groep bij het Mantingerzand. 
Deze groep bestond voor het overgrote deel uit deelnemers van de wekelijkse 'Cursus het 
Wilde Genieten' die wij per mail delen. Wandelingen plannen we voor de liefhebbers en sa-
men genieten van de mooie natuur is niet alleen leuk, maar ook waardevol en inspirerend.  
De jeneverbes komt nooit in beeld wanneer we spreken over 'wilde' groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. Daarom des te leuker om hier eens 100% naar te kijken en ondertussen ook 
andere planten, bomen en struiken waar te nemen. 
 
De middag begon met een heerlijk zelfgemaakt drankje, bestaand uit bietjes, appels, perensap 
en een beetje gember. Meegenomen door een koppel die de inwendige mens vertroetelde 
met ook nog heerlijke zelfgemaakte, zeer verantwoorde koek uit een trommel 'Even bijklet-
sen'. Dat gebeurde zeker want diverse personen hadden elkaar al eerder ontmoet tijdens wan-
delingen elders afgesproken. Dan ga je 'bijkletsen'. 
Er kwam een moment, even na enen, dat we toch echt aan de wandel gingen en de rode pijlen 
gingen volgen langs de jeneverbessen en vele andere mooie natuurlijke bezienswaardigheden. 
Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd, de blik was op 'wat eetbaar is', de sfeer gezellig 
en het weer werkte 100% mee. Terug op de plek waar we gestart waren ging het koppel dat 
met het heerlijke sap begon koffie te zetten. Wat een verwennerij. Zij waren met hun kam-

peerbus en van alle gemakken voorzien. Een 'foodtruck'.         Zo is er voor alles een oplossing! 
Geweldig! We hebben genoten. We danken alle deelnemers en het lekkers uit de 'foodtruck' 
was wel de kers op de taart! 
 

Hartelijk dank. 
 

Anneke 
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Mueslikoekjes 
 
Ria Slooves leverde ons dit recept na de wandeling te Mantingerzand met deelnemers van 
de cursus. Ria en Fred presenteerden daar deze heerlijke koekjes. 
 

Ingrediënten: 
150 gram havervlokken 
1 eetlepel gebroken lijnzaad (zat er bij mij niet in) 
1 eetlepel grof gehakte noten 
1 eetlepel  gehakte zonnepit of pompoenpitten 
2 eetlepel kokosrasp 
3   gedroogde abrikozen, pruimen, of dadels 
1 handje rozijnen of cranberries 
3 eetlepels  agavesiroop of ahornsiroop of honing 
5 eetlepels walnootolie of een andere olie die je lekker vindt 
 

Werkwijze: 
Meng eerst de droge ingrediënten door elkaar, dan de olie en de siroop.  
Alles goed door elkaar mengen tot het een plakkerig geheel is. 
Pak een bakplaat en leg er een vel bakpapier op. Stort het mengsel erop en maak er een plak 
van. Strijk het glad met een natte spatel. 
Verwarm de oven voor op 180 graden, doe dan het bakblik erin en bak voor 25 - 30 minuten.  
Laat het afkoelen en snijd het dan in repen of in vierkanten. 
 
Veel bakplezier,  
 
Groeten, Fred en Ria Slooves 

 

Een stoofje en een mud-oven 
 

   
Een stoofje Een mud-oven (klei/leem) De brand erin (de oven) 
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We zijn lekker zoet geweest. 
Met een groepje maakten we een stoofje zodat je daarop buiten kunt kokkerellen. 
Oude tijden herleven, want in vroegere tijden was het in deze streken ook heel gewoon om 
buiten je maaltijd klaar te maken. 
Tegenwoordig zien de meesten het als ontspanning tijdens vrije dagen, maar terugdenkend in 
de tijd was het must.  
 
Er zijn landen waar men nog veelvuldig gebruik maakt van dergelijke mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld in Azerbeidzjaan.  
Wij zijn hier veel meer gericht op luxe buiten stook attributen, kijk eens in tuincentrums, bij 
andere verkooppunten. Al snel kom je tot de conclusie dat je voor een beetje een knappe 
kookgelegenheid van formaat wel wat neer mag tellen. Kijken we naar andere landen dan 
maken ze op eenvoudige wijze zelf hun stookplaatsen, stoofjes en het is geweldig om te zien 
hoe simpel dit eigenlijk kan. 
 
En zo lieten wij ons inspireren en ontstonden er stoofjes van zinken emmers en volgde met 
een aantal al snel een nog groter project, namelijk: een heuse buitenoven maken. 
We lieten ons ook daarbij inspireren door personen uit Azerbeidzjaan maar voegden wel een 
stukje Hollandse ‘eigenwijsheid’ in de goede zin van het woord toe. 
 
De oven is nu in een fase dat deze gebruikt kan worden maar we gaan er toch nog weer mee 
aan de slag, want dit is niet zomaar even in een dag klaar. 
We zijn twee dagen zoet en van de straat geweest met vier vrouw sterk met de helpende hand 
van één man om te boren, en ijzer te buigen en te zagen. 
 
We gaan weer klei mengen met stro en weer een laag aanbrengen, maar we zijn al heel trots 
op het resultaat dat tot heden tot stand is gekomen. 
En op het stoofje gaan we thuis eerdaags aardappeltjes bakken. 
Gaaf toch? 
 
Wat we ook gaan doen is alles uitwerken en goed beschrijven zodat we die info weer kunnen 
delen met de deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Dat soort uitgebreide beschrijvingen horen niet in deze nieuwsbrief, dan beslaat dat al een 
maand de nieuwsbrief. 
Maar wie met de wekelijkse cursus meedoet zal eerdaags, kan nog heel even duren, verrast 
worden. 
 
Buiten kokkerellen, het is helemaal niet verkeerd je daarop te richten in de bijzondere tijden 
waarin we leven. 
En het is zoooooooooooooooo leuk om dit met een stel beet te pakken. 
 
Wij hebben genoten ondanks dat het niet bepaald een lichte klus was. 
 
Anneke 
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Boekverloting 
 

 
 
 
In deze nieuwsbrief van september (vorige maand dus), 
mochten wij van Uitgeverij Samsara in Amsterdam een 
boek verloten:  
De magie van planten - Praktische gids voor kruidenge-
neeskunde, geschreven door Christine Buckley. 
 
Petra Bom-de Bruijn heeft dit boek gewonnen… het is in-
middels naar haar toegezonden. 
 
Wij bedanken Jasmine Gunther van Uitgeverij Samsara 
voor dit ontzettend leuke initiatief en we wensen Petra 
heel veel plezier met dit boek. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Jasmine Gunther / Online Marketing  

jasmine@samsarabooks.com 
Werkzaam op: ma t/m vrijdag 

UITGEVERIJ SAMSARA  

www.samsarabooks.com   

Volg ons op   &  
 
SAMSARA BOOKS & ART 

Books, Art, Gifts and more… 
www.samsarabooks.shop 
Volg ons op Facebook & Instagram 

http://www.samsarabooks.shop/
mailto:jasmine@samsarabooks.com
http://www.samsarabooks.com/
http://www.samsarabooks.shop/
http://www.facebook.com/samsarabooksart
http://www.instagram.com/samsarabooksart
http://www.samsarabooks.com/
https://www.facebook.com/SamsaraBooks/
http://www.instagram.com/samsarabooks
https://www.samsarabooks.com/boeken/de-magie-van-planten/
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Gezondheid in een notendop! 
 
Wanneer je walnoten kraakt dan kun je de tussenschotjes heel goed bewaren om thee van te 
zetten. 
Deze kunnen apart verwerkt worden of in een theemengsel opgenomen worden. 
De tussenschotjes smaken enigszins bitter dus mengen met iets anders kan, voor wie niet zo 
gek op bitter is, een optie zijn. Die tussenschotjes vind je tussen de twee noothelften. 
Maar weet wel... Bitter in de mond maakt het hart gezond! 
 

  
Gekraakte walnoten In de bovenste halve dop ligt het ‘tussenschotje’  

 
Wanneer de doppen bij het kraken mooi door de helft gaan, dus per helft intact blijven, is het 
wellicht leuk om ze te gebruiken voor kleine knutselwerkjes. Denk bijvoorbeeld aan knutselen 
met kinderen (mini klomp-met-een-zeiltje). 
Een andere optie is om de doppen te gebruiken bij het aanmaken van een vuur. 
En zo zie je maar weer: je denkt walnoten te pellen voor de noot, maar je kunt er veel meer 
mee dan je wellicht dacht. 
Walnoten zijn overigens heel gezond. Wanneer we ze goed bekijken, doen ze aan onze herse-
nen denken qua model. 
Laten zij daar nu ook een positieve invloed op hebben. Dus bewaren die tussenschotjes en 
geniet van de walnoten die weer volop te verkrijgen zijn. 
Je kunt het ook treffen 'langs de weg' te kunnen scoren als iemand er heel veel heeft en ze 
voor een leuke prijs te koop aanbiedt. 
Wij hebben altijd een klein glazen potje in de auto met kleingeld. 
Ideaal voor dergelijke aankopen. Zo scoor je weleens wat. 
Overigens kregen we dit mandje met noten cadeau. Zo leuk.  
 
Walnoten kun je eten als ze vers zijn maar bewaren kan ook heel goed. 
Wanneer je ze goed laat drogen kunnen ze zeker een jaar bewaard worden en uit ervaring 
weten we dat dit ook langer kan. 
Gezondheid in een notendop! 
Hoe toepasselijk is deze kreet? 
 
Anneke 
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Gratis superfood 
 
Onlangs kregen wij van Petra Driesen, naar aanleiding van de Cursusbrief over de vogelmuur, 
de volgende mail: 
 

Hallo Anneke, 
 
Wat ben ik blij met de les over vogelmuur, ik ben een fan van dit kleine maar zo bijzon-
dere plantje. 
Dit schreef ik een tijdje geleden voor Facebook over vogelmuur of kippenmuur.  
Ik gebruik en geef het dus ook aan honden. 

 
GRATIS SUPERFOOD 
In de natuur vind je alles wat je nodig hebt. Zo groeit 
vrijwel het hele jaar dit bijzondere tere en toch zo 
sterke plantje: VOGELMUUR, ook wel kippenmuur ge-
noemd. De Latijnse naam is Stellaria media. 
Als kind hadden wij een enorme volière met allerlei vo-
gels in de tuin.  
Het was mijn taak om voor die vogels te zorgen en wat 
deed ik dat graag.  
Toen plukte ik ook al vogelmuur en gaf het aan de vo-
gels die daar enthousiast van aten. 

 
Wat zit er zoal in vogelmuur: de flavonoïde rutine (ontstekingsremmend en anticarcinogeen), 
veel vitamine C, coumarine of cumarine (werkt gunstig op het bloed), silicium (tegen rimpels, 
gunstig voor de huid, gewrichten en bindweefsel), magnesium en kalium. 
Muur werkt verzachtend en is ontstekingsremmend. 
Dit kruid vermindert met name ontstekingsverschijnselen in de maag en kan zelfs worden in-
gezet bij reflux. 
Wanneer er lichte maagdarm verstoringen zijn, zet dan thee van vogelmuur. 
Je kunt het gehele kruid eten. Bijvoorbeeld door een salade, fijngesnipperd gebruiken in plaats 
van of samen met andere kiemen, zet er thee van om te drinken.  
Goed voor je huid: maak een sterke thee, laat afkoelen en dep je huid ermee. 
Dit bijzondere kruid kun je dus ook aan je hond geven. Heel fijn geblenderd of als thee. 
Zojuist heb ik een flinke hand muur geplukt, daar maak ik straks een groene smoothie van met 
frambozen (uit de vriezer) andijvie en natuurlijk ook paardenbloemblad en weegbree.  
En van deze SUPERSMOOTHIE eten zowel de hon-
den als ikzelf. 
 
Groetjes, 

 
Petra Driesen 
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Appelhavermoutkoek  

 

 

Appelhavermoutkoekjes - foto: Internet 

 
 

Ingrediënten:   
• 6-8 goudrenetten  
• Kaneel naar smaak  
• 400 gram bruine basterdsuiker  
• 500 gram cakemeel  
• 250 gram havermout  
• 400 gram boter  
 

Werkwijze:  
• Appels schillen, in stukjes snijden en naar smaak kaneel toevoegen  
• Boter smelten  
• Suiker, cakemeel en havermout in een kom doen en mengen  
• Gesmolten boter bij mengsel doen   
• Bakplaat/blik bekleden met bakpapier  
• De helft van het havermoutmengsel in het bakblik doen  
• Hierboven op de appels met kaneel  
• Afdekken met de andere helft van het havermoutmengsel  
• 1 uur in de oven bakken op 150 graden  
 
  
Recept aangeleverd door:  
Hanneke Reitsma 
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Project7-blad is ’stiekemweg’ een ander pad ingesla-

gen 
 
Project7-blad, net als het zevenblad, altijd groeiend, steeds een beetje verder met de wortel-
tjes, zich steeds verplaatsend en overal opduikend. 
Dit vergelijk is niet zo verkeerd als we terugkijken op de afgelopen jaren en zien wat zich nu 
aan het ontwikkelen is. 
 
Voorheen was onze focus gericht op studiegroepen, het liefst draaiend in het hele land. 
Een groep kwam minimaal zesmaal per jaar een middag bij elkaar en vulde deze middag in 
met natuurlijke onderwerpen, van kokkerellen tot smeersels maken, van zuurkool maken tot 
spreken over Permacultuur, van een medicijnwiel maken tot bijenwasdoekjes maken en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
Daarnaast draaiden de wandelende studiegroepen, minimaal zesmaal vanaf het voorjaar tot 
in het najaar, samen een dag. Vanaf 11.00 uur ging men op stap tot ergens in de loop of tot 
aan het eind van de middag. 
Steeds werd ergens anders afgesproken, om daar genietend van de omgeving samen te kijken 
naar dat wat er voor de voeten kwam aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
En… lezingen op verschillende locaties, ook dat was een onderdeel van Project7-blad.  
Dit alles draaide tot maart 2020. 
Daarna ging er een streep doorheen en wij als bestuur, wij (Anneke F., Barbera, Dirk, Anneke 
B. en Cocky) bleven eens per maand vergaderen via skype. 
We wonen nogal ver uit elkaar, letterlijk vanuit het diepe zuiden van het land (Limburg en 
Brabant) tot in het noorden (Friesland). 
Maar we bleven doorgaan, alleen… de nieuwsbrieven kregen de volledige aandacht, lopende 
zaken, maar er waren geen groepen die draaiden, er was verder niets. 
Project7-blad is een Stichting. We willen toch dat deze Stichting een mooie functie kan vervul-
len. 
 
Een idee… 
Afgelopen eind juli kreeg ik een idee. 

Als ik dat zeg: ‘Ik heb een idee’, dan weet ik dat ik velen een beetje op de kast kan ‘jagen’.        
Ach ja, ervaring opgedaan over de afgelopen jaren. De meeste ideeën lopen uit de hand, ver-
gen tijd, je bent er niet zomaar van af, maar het leuke is dat de mensen om me heen wel mee 
blijven doen, dus ach… het zal wel een beetje loslopen denk ik dan stiekem. 
Het zijn al gevleugelde grapjes. 
Maar uiteindelijk begint alles met een idee. 
Afgelopen juli, ik liep na te denken over het onderwerp ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen in de context, dat het van groot belang is dat er minstens in iedere straat een aantal 
personen moet zijn dat deze kennis beheerst. 
Laten we het nuchter blijven bekijken, maar het is niet gek - gezien de huidige ontwikkelingen 
- dat we deze kennis massaal delen. 
En het moet maar eens over zijn met de gedachte dat je dood zou gaan van paardenbloemen! 
Zo! 
Juist ja, want daar kan ik mij zo aan ergeren moet ik eerlijk bekennen. 
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Velen durven geen blad van een paardenbloem, zevenblad of brandnetel in hun keuken te 
verwerken maar ze betalen wel grif voor tomaten uit Spanje die niet biologisch zijn en dus 
volop bespoten zijn met gif. 
Hoe gek willen we het hebben? 
En als we kijken wat mensen in hun winkelwagentje ‘kletteren’, want vaak gaat het nog on-
verschillig ook, dan moet je niet naar de etiketten kijken met alle zooi die erin zit, maar daar 
betalen zij voor en de gratis gezonde groenten bestrijden ze het liefst nog. 
De omgekeerde wereld, te gek voor woorden. 
Zo! 
Nu eens even hard verwoord en eigenlijk nog niet hard genoeg! 
Dat dus! 
Al denkend… kwam ik dus op het idee van ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Deze cursus kent nu 11 cursuslessen. 
Elke week in het weekend, meestal zaterdag in de loop van de ochtend, heel soms al op vrij-
dagavond als er iets in staat waar men mooi in het weekend op kan anticiperen, krijgen alle 
deelnemers een mail met bijlage. 
Moeten zij daar iets mee? 
Dat ligt aan henzelf. 
Zij kunnen de mails parkeren en er nooit meer naar kijken. 
Zij kunnen de pdf openklikken en lezen. 
Zij kunnen de informatie in de pdf ter harte nemen en minstens in de dagen erna één keer 
‘iets’ uitvoeren met een recept ter inspiratie. 
Zij kunnen er dagelijks mee aan de slag. 
Met andere woorden: dat ligt helemaal aan iedereen zelf. 
Maar gezien de vele leuke, positieven en hartelijke reacties die ik in mijn mailbox krijg doen 
de meesten er wel degelijk iets mee. 
De algemene opinie is dat ze veel meer krijgen aangereikt dan verwacht hadden. 
Mooi, valt het niet tegen in elk geval. 
Maar wat we willen aangeven is: wij controleren niets, de complete verantwoording ligt bij 
iedereen zelf. 
Alleen… het zou zonde zijn om dat wat ze krijgen te negeren, want door er mee aan de slag te 
gaan gaat het normaal worden. 
En ik krijg ook leuke reacties dat men besmet is met ‘het virus’.  
Het wildplukvirus… dat men niet meer normaal kan wandelen zonder de ogen de kost te geven 
of er ook planten staan die in de keuken gebruikt kunnen worden. 
 
Wat kost deze cursus? 
Een betere vraag is: wat levert het je op? 
En dat is veel als je meegaat op de deining van de positieve flow van wat je aangereikt krijgt. 
Spreken we over euro’s, dan kost dit 100 euro op jaarbasis. 
Vanaf het moment dat iemand instapt, er is geen begin of eind, je kunt gewoon instappen, 
want elke week krijg je een plant, boom, struik of kruid aangereikt waarmee je in die periode 
aan de slag kunt en wie wil kan alle voorgaande versies ook nog opvragen tegen een kleine 
vergoeding. 
De eerste vijf lessen zijn van onze site te downloaden. 
 
Iedereen die instapt krijgt 2 pakjes ansichtkaarten thuis gezonden. 
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Totaal 20 kaarten op A5-formaat waarmee je ande-
ren blij kunt maken, en hem of haar een handrei-
king geeft ten aanzien van ‘wilde’ groenten, etc.  
En… vanaf nu gaan de nieuwe deelnemers ook op 
de lijst om een boekje via een document te ontvan-
gen om zelf zuurkool te maken.  
Zelf zuurkool maken op eenvoudige wijze en door 
iedereen uit te voeren, ook als je niet over veel 
ruimte beschikt. 
Bij de uitleg hoe je zelf zuurkool maakt krijg je di-
verse recepten, door verschillende personen uitge-
werkt. 
Dat maakt het leuk, een verzameling via verschil-
lende personen. 
 
Verder help je mee projecten te ondersteunen zo-
als voedselbossen of andere initiatieven. 
En dan komen we nu weer bij het bestuur van Pro-
ject7-blad. 
We zijn namelijk met twee initiatieven bezig waar 
we willen helpen om beplanting aan te schaffen. 
Een project in Limburg en een project in Friesland. 

Zolang er euro’s nodig zijn om planten, kruiden, bomen, heesters en wat maar van toepassing 
is voor dit soort projecten, zullen we ook euro’s moeten hebben om ze te kunnen uitgeven. 
 
Toen er nog groepen draaiden kwam er via de groepen mondjesmaat wat geld binnen. 
Iedereen die naar een lezing ging betaalde 10 euro. 
De locatiehouder/-ster betaalde daar als dat nodig was de ruimte van, de spreker, kortom die 
euro’s waren nodig en iedereen die een lezing bezocht maakte daar ook nooit een punt van. 
Een klein deel, 1 euro van elk tientje werd afgedragen aan onze Stichting. 
Daar kregen de locatiehouders/-sters de posters voor aangereikt, stond de lezing op de site, 
hielpen we met de promotie. 
Zo zagen we dat met elkaar, voor de nodige balans en een Stichting heeft ook onkosten, dus 
alles met elkaar was dit heel normaal. 
Via de studiegroepen lieten we 2,50 afdragen, de gastvrouwen hoefden geen sprekers te be-
talen, ruimtes huren was er ook niet echt bij en op deze wijze kon dat allemaal draaien. 
 
Omdat alles stilligt wat betreft de groepen, er nu via de cursus een heel ander verhaal is ont-
staan, ook voor Project7-blad, kunnen we als bestuur meer ondernemen. 
 
En… wie als deelnemer meedoet heeft de keus of hij of zij op de landelijke deelnemerslijst 
wil staan onder de eigen provincie. 
Met naam, woonplaats en mailadres. 
De bal ligt bij de deelnemers zelf, maar daar komen al leuke initiatieven uit voort. 
Recent kreeg ik een heel mooi mailtje uit Z-H waar een zevental dames met elkaar hadden 
gewandeld en de reactie was dat dit zo leuk was, voor herhaling vatbaar en op de foto’s die ik 

kreeg zag ik een boek met plantentekeningen, dus ze waren goed bezig.       
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Elders hielp de één de ander aan bepaalde planten. 
Maar ook hier weer een extra gedachte… 
Gezien de huidige tijd waarin we leven met de nodige uitdagingen die we wellicht nog krijgen 
kan het superhandig zijn als je in je eigen omgeving personen weet die dezelfde interesses 
hebben want dan kun je je samen richten op dat wat om je heen groeit en eetbaar is. Planten, 
stekken, zaden ruilen, of wat al niet meer. 
 
De deelnemers krijgen dus 52 weken voor het bedrag van 100 euro elke week een uitgebreide 
cursusbrief. 
Bij aanvang van cursus 20 kaarten plus vanaf nu ook een document gericht op het maken van 
zuurkool, inclusief recepten. 
Ze mogen gratis op de deelnemerslijst. 
Ze mogen op de activiteitenlijst als ze iets hebben aan te bieden. Gericht op puur natuur. 
En… voor elke nieuwe deelnemer die via hen instapt krijgen ze 1 van de 4 boeken uit de serie 
‘Het ‘wilde’ genieten’, elk deel 155 bladzijden boordevol foto’s van planten en recepten ge-
richt op of het voorjaar, of de zomer, of het najaar of de winter. 
Wie deze boeken al heeft kan ze sparen om zelf cadeau te geven. 
Bij het aanbrengen van zeven personen binnen een jaar doet men het volgend jaar kosteloos 
mee. 
 
Nou? 
Leuker kunnen we het niet maken! 
Maar dit is voor Project7-blad wel een heel ander pad, gezien de huidige omstandigheden veel 
leuker en wij als bestuur hebben nu weer concrete doelen. 
Wie met de cursus meedoet betaalt via ons niets meer voor lezingen of studiegroepen. 
De wandelingen die ik samen met Barbera organiseer zijn voor de deelnemers altijd gratis en 
wie een niet-deelnemer meeneemt die betaalt 10 euro. 
Partners horen altijd bij de deelnemer, dat lijkt ons normaal, maar om even uit de wereld te 
helpen dat je als koppel dan eenmaal zou moeten betalen. Nee natuurlijk niet. 
 
Zo zijn er al wat wandelingen gepasseerd, er staat er nu nog eentje in onze agenda op 21 
oktober in Rijs (Gaasterland), maar wie snel is kan er wellicht nog bij en anders kom je op de 
reservelijst. Opgeven bij Barbera: barbera@project7-blad.nl  
 
Wat kost het? 
Die eerder genoemde 100 euro. 
Wat krijg je? 

• 52 weken een cursusbrief 

• 2 pakjes kaarten plus het uitgebreide zuurkoolrecept met bijdragen van anderen om 
je te inspireren 

• Je kunt bij elke deelnemer die je aanbrengt een boek krijgen of 2 pakjes kaarten 

• Bij het aanbrengen van 7 deelnemers draai jij het jaar erna kosteloos mee 

• Elke wandeling door ons georganiseerd gratis, voor niet-deelnemers 10 euro 

• Gratis op de lijst van deelnemers met de mogelijkheid anderen te ontmoeten, elkaar 
van dienst te zijn 

• En… je ziet dat niet direct maar je helpt ook mooie bijpassende initiatieven ondersteu-
nen 

mailto:barbera@project7-blad.nl


 
20 

 

En dat voor 100 euro. Koopje.       
Maar het bestuur van Project7-blad wil altijd dat alles toegankelijk is voor iedereen.  
Samen zaaien, samen oogsten en wie meedoet kan heel veel oogsten! 
Besef ook dat als je openstaat voor de aangereikte info, je zeker weten gaat besparen op aan-
kopen. 
Want als jij je kokkerelkunsten wat gaan wijzigen ga je andere groenten integreren en de tip 
is om altijd de bijgevoegde gekochte groenten uit eigen omgeving en van het seizoen te kopen.  
Weet ook dat we bekende groente en fruit niet verbannen. O nee, het is juist een kwestie van 
aanvullen omdat die sortering lang niet compleet is. 
We blijven heel gewoon aardappelen, kolen, uien, bedenk het allemaal maar gebruiken in 
onze voorbeelden ter inspiratie. 
En de recepten zijn ook zo bedoeld: ter inspiratie om je op weg te helpen. Je kunt ze volledig 
namaken maar je kunt er ook door op een idee komen. 

En… weet ook dat als je meedoet je nergens meer snel door zult wandelen.       
Want je blik zal altijd zoekende zijn naar… wat groeit hier?  
Leuk hoor. 
Voel je welkom. 
Wie nu echt begrijpt waar we mee bezig zijn, begrijpt wat zich al leuk aan het ontvouwen is, 
is welkom om zich aan te melden. 
Bij aanmelden graag meteen je volledige adresgegevens in de mail en ook aangeven of je op 
de landelijke lijst wenst te staan. 
Dat scheelt namelijk een aantal stappen van heen en weer mailen. 
Vervolgens krijg je van mij de gegevens van Stichting Project7-blad en breng ik je met de pen-
ningmeester in contact. Met de andere Anneke.  
Zodra Anneke F. je bijschrijving heeft waargenomen maakt zij een verzendlabel aan per inter-
net bij de post en zendt dat weer naar mij zodat ik de kaarten naar je toe kan zenden. 

Ja dat ook, inclusief portokosten. De cursus kost al bijna niets meer.       
 
Maar begrijpen jullie hoe leuk dit voor velen is? 
De contacten die ontstaan. 
Het is inspirerend om de blik op de aangereikte info te hebben, om te kijken waar je wat kunt 
vinden wat vaak heel snel gevonden kan zijn. 
En het is superleuk als we eerdaags kunnen delen welke doelen we blij hebben gemaakt. 
Daar worden wij als bestuur ook blij van. 
 
En mijn serieuze ondertoon blijft! 
We kunnen overleven op brandnetels en water. 
Hoewel dit geen leuk vooruitzicht is en ook niet nodig is als je weet wat je nog meer kunt 
scoren. 
En een tweede serieuze ondertoon uit ik ten aanzien van de deelnemerslijst. In elke provincie 
staan er een aantal, of al heel veel op de lijst. In elke provincie kan onderling iets ontstaan. 
En nog handiger… als men de adressen van elkaar weet en opschrijft. Voor momenten van… 
je kan niet weten! Zevenblad… het groeit, groeit en groeit en dat zien we nu weer gebeuren. 
Dank voor het lezen en wellicht tot snel. 
 
Anneke / anneke@project7-blad.nl  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Alle covers van de cursusbrieven tot nu toe: 
 

    
    

    
    

    
    

  

15 16 
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Activiteiten vanuit de Cursus Het Wilde Genieten 
 

Heb je zin om zelf zuurkool te maken?  
Heb je zin om groentebouillon te maken? 
Of… lijkt het je een beter plan om met een aantal personen 
een ‘High tea’ te organiseren? 
 
Dat kan. 
Zelfs alle drie is mogelijk en er zal zich nog meer gaan ont-
vouwen in de komende tijd. 
We hebben een aantal datums op de agenda staan. 
Op 4 november zuurkool maken. 
Op 16 en 18 november een ‘High tea’. 
Op 1 december een ‘High tea’. 
Op 9 december zelf groentebouillon maken. 
 
Hoe? 
Zuurkool maken, met elkaar zorgen we voor de materialen 
en ingrediënten. 
Met een ‘High tea’ levert elke deelnemer zijn of haar culi-
naire bijdrage. Dat kan iets zoets zijn, iets hartigs zijn, van 
alles is mogelijk. 
Dat zijn dan ook de enige onkosten. 
 
Heel eenvoudig, met elkaar kennis delen en het gezellig heb-
ben. Kleine gezelschappen met in elk geval één zelfde inte-
resse. 
En die ene zelfde interesse is de blik op de natuur, op dat 
wat we kunnen scoren aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen. 
Deze mogelijkheden zijn uitsluitend bedoeld voor iedereen 
die meedoet met ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Met elkaar en door elkaar ontstaan dit soort mogelijkheden. 
Wij, Barbera en ik van Stichting Project7-blad zullen zo een 
aantal van dit soort middagen bezoeken, begeleiden zoals 
zuurkool maken, groentebouillon maken, of wellicht verant-
woord vogelvoer maken, we gaan het zien, het is zich aan 
het ontvouwen en in rap tempo ontstonden de eerste da-
tums. 
 
Voor alle deelnemers zijn deze mogelijkheden een extra 
leuke bijkomstigheid waar ze wel of niets mee doen. 

Dat is ieders vrijheid.  
Niets moet, alle mag maar wij reiken aan en wie mee wil in die flow kan zich melden en zo 
gaan we dus te werk in de komende maanden. 
Wandelen is geen optie meer, het weer lokt niet om met elkaar een lekkere wandeling te 
maken, althans niet om ruim van tevoren te plannen. 

 
Verantwoord vogelvoer 

 
 

 
Zelf thee maken 
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En op momenten dat het lekker weer is heb je niet 
direct een stel bij elkaar die zich graag opgeven als 
een datum bekend is. 

Dat weten we 
wel van voor-
gaande jaren, de 
komende peri-
ode lokt meer 
om lekker bin-
nen actief te zijn 
dus anticiperen 
we daarop. 
 
In de komende 
nieuwsbrieven zullen diverse verslagen verschijnen, we de-
len graag wat we zo allemaal ondernemen, ervaren en via 
anderen weer op ons pad krijgen. 
En zo zal het steeds helderder worden dat het een gewel-
dige ommezwaai is van Stichting Project7-blad om de blik op 
puur natuur, kennis delen, elkaar inspireren en waardevolle 
uurtjes een gouden greep is. 
 
Voel je welkom, elke week een uitgebreide bijlage over een 
plant, boom, struik, kruid of bloem waar je in principe wat 
mee kunt ondernemen.  
En de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan dit soort 
middagen (alleen de onkosten van materiaal en ingrediën-
ten of een culinaire bijdrage). 
 
Ook kunnen er activiteiten gedeeld worden via de activitei-
tenlijst. Wie leuke logeeradressen heeft passend bij waar we 
van uitgaan, puur natuur, inspirerend, etc. 
Wie graag anderen mee laat helpen in de tuin maar daar 
weer leuke dingen tegenover zet. 
Dit project omvat veel meer dan alleen een wekelijkse mail 
met een uitgebreide uitleg, met foto’s en receptvoorbeel-
den. 
 
We gaan het ook heel gezellig hebben met elkaar. 
 
We hebben er zin in.  
Op naar 4 november, zuurkool maken. 

En daarna genieten op een aantal adressen van een ‘High tea’… feestelijke vooruitzichten!       
 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
  

 
 

 
 

 
Groentebouillon maken 

 
Of zuurkool 

Hartige thee 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Weer eens in de herhaling 
 
Citroenen op zout, weer eens in de herhaling.  
Dit recept deelden we wel vaker maar omdat het zo'n succesnummer in de keuken is toch 
maar weer even de aandacht erop. 
En eigenlijk ook omdat deze potten heel anders zijn ontstaan. 
Als je dit wilt maken dan koop je daar citroenen voor en dan is dat een bewuste actie. 
Deze keer liep het bij mij anders. Want ik had tien citroenen nodig om het sap aan een re-
cept toe te voegen (zie bladzijde 52 van deze nieuwsbrief). 
De citroenen in vieren gesneden en uitgeknepen. Qua sap was het niet nodig de citroenen 
compleet uit te persen dus er bleef nog wat achter in de partjes. 
Dat deed ik eigenlijk ook bewust toen ik er mee begon want al snel bedacht ik dat deze stuk-
ken citroen mooi in een weckpot op zout water konden staan. 
Dit is dus meteen even een tip voor als je met citroenen iets maakt (we gaan natuurlijk wel 
uit van biologische citroenen) daarom konden de schillen fantastisch in deze potten. 
De schillen worden ook zacht door het water met Keltisch zeezout en ze zijn over een tijdje 
heerlijk te verwerken in allerlei gerechten. 
Eerlijk gezegd pak ik nogal eens een stukje citroen dat op water met Keltisch zeezout staat. 
Heerlijk in salades, dressings, soepen maar ook in een aardappelsalade of... van alles en nog 
wat. Het recept krijg je door de onderstaande link aan te klikken, van nieuwsbrief 'Het Wilde 
Genieten', mei 2020. 
Geniet ervan! 
 
Anneke 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GE-
NIETEN.pdf   

 

  
Klein glazen schaaltje erop om alles 
onder water te houden 

  
Partjes citroen met Keltisch zeezout  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GENIETEN.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILDE-GENIETEN.pdf
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Najaar 

 
Het najaar kondigt zich weer aan 

de zomer is weer van de baan 
een spinnenweb en spinnen rag 

vraagt toch wel veel en diep ontzag 
 

Hoe kundig alles is gemaakt 
een vangnet voor de vlieg en mug 
daar hebben beiden niet van terug 

gevangen en met rag gebonden 
 

zijn zij de maaltijd van de spin 
de spin en al zijn lotgenoten 

doen deze daden voor ’t gewin 
om door te eten te blijven leven 

anders heeft het voor hen geen zin 
 

Het najaar van de mens op aarde 
is niet gelijk voor iedereen 

vroeg heengaan of nog even blijven 
geeft dan de vraag: waar gaan we heen 

 
Nog niemand is teruggekomen 

om ons te zeggen: het zit zo 
we kunnen er aan denken of van dromen 

de waarheid volgt dan toch vanzelf 
en zal volledig tot ons komen 

 
Bertus Singor 

 
 



 
26 

Iedere plant heeft zijn eigen verhaal 
Marijke de Bruijn 
 
De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan.  Regen (hadden we nog niet gezien deze zomer), 
afgewisseld met mooie zonnige herfstdagen waarbij ik geniet van de prachtige herfstkleuren 
die overal al om ons heen te zien zijn.  Deze pracht in de natuur wordt aangevuld met af en 
toe wat trieste nieuwsberichten over hoe de wereld er nu uit ziet.    
Enerzijds is er paniek, anderzijds heb ik zelf al een tijd geleden besloten om het “Carpe Diem” 
ter harte te nemen en per dag te leven.  Iets wat nog belangrijker lijkt dan ooit.   
Niet alle zorgen van de wereld op onze nek nemen, dat heeft geen zin. Bovendien heeft angst 
ook een slechte invloed op ons immuunsysteem! Naast goede voeding en goed voor jezelf 
zorgen is dit dus ook belangrijk.  
Rudolf Steiner heeft daar ooit eens een prachtige uitspraak over gedaan die ik hier graag met 
jullie wil delen.  Laat hem maar eerst even op je inwerken voor je verder leest. 
”Wanneer je niets anders kunt bedenken voor jezelf, dan angst voor de ziektes welke zich 
rondom jou afspelen in een epidemisch verlopende ziektehaard, en in de nacht gaat slapen 
met deze gedachten aan angst, dan worden onbewuste nabeelden en beeldkrachten -, door-
drenkt van angst, in de ziel geschapen. 
En dit is een goede bedding, waarin ziektekiemen zich kunnen nestelen, gedijen en een prettige 
voedingsbodem vinden.” 
 
Ik denk dat dit ook zo werkt. Lichaam en ziel hebben veel invloed op elkaars welzijn. Dus nog-
maals: Carpe Diem (Pluk de dag)! Dag voor dag. Dat is goed voor je gezondheid. 
Bij deze gedachte vond ik een passend plantje, dat graag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje 

staat en ons in de maanden met de “R” kan helpen 
bij, onder andere, griepachtige klachten.  
 
Echte Salie: Salvia Officinalis. 
Hier staat Salie in mijn tuin. Hij bloeit niet zo goed 
omdat ik hem wat minder in het zonnetje heb gezet.  
Ik ga hem dus stekken en op een andere en lichtere 
plek neerzetten.  
De Salie is een vast, kruidachtig struikje uit de lip-
bloemenfamilie. Hij kan 30 tot 80 cm. hoog worden. 
De stengel is vierkant en houtig en het blad is lang-
werpig tot eirond.   
Hij heeft een hele kenmerkende, grijsgroene kleur.  
De blaadjes voelen zacht aan.  
Als hij gaat bloeien, komen er prachtige, paarsach-
tige lipbloemetjes uit die een sterke geur afscheiden.  
Bijen en hommels zijn dol op deze plant.  
Reden temeer om hem elk jaar in de tuin te zetten. 
Natuurlijk is het sowieso al een prachtige plant om 
te zien.  
Ik heb ook gedroogde Salie in huis. Je kan het zelf 

drogen (huisnijverheid), maar de natuurwinkel verkoopt het ook en in uiterste noodgevallen 
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kan je het gewoon in de supermarkt halen bij de kruidenafdeling, maar dat is wel een stukje 
duurder.  
Salie is heerlijk als toevoeging bij diverse gerechten, maar het is een echte krachtpatser als 
geneeskrachtige plant. In de maanden met de “R” vind ik het een fijn gevoel om krachtpatsers 
in huis te hebben. Salie kun je zowel inwendig als uitwendig gebruiken.    
Allereerst werkt het goed op je spijsvertering.  
Dat blijkt bij keukenkruiden heel vaak het geval te zijn. Het verbetert de spijsvertering en is 
galdrijvend. Het werkt ook kalmerend.   
Salie werkt heel goed op je huid en slijmvliezen. Een sterk getrokken theetje kan heel fijn zijn 
bij een hoest of verkoudheid. Het volgende recept is voor mij al jaren een recept bij keelpijn. 
Ik heb het al diverse malen gedeeld met familie en vrienden. Misschien ken je de toepassing 
ook al, want onze grootouders pasten het al op deze manier toe. 
Maak een sterke infusie van de salie. Dit doe je door een liter thee te zetten, even te laten 
afkoelen (dat het niet meer kokend is, wel heet), en voeg daarbij een goede hand gedroogde 
salie bij. Laat de thee verder afkoelen en een uurtje of 4 staan. Daarna zeef je het af en bij 
keelpijn gorgel ik er dan elk uur even met deze infusie. Op dezelfde dag merk je vaak niet 
zoveel van het effect, maar ik merk heel vaak dat het de volgende dag al een stuk beter is.  
Soms is het dan zelfs helemaal over.  
Deze tip kun je ook toepassen bij mondspoelingen bij aften, tandvleesontsteking, maar dan 
gebruik je het als mondspoelmiddel. De Salie werkt namelijk mild antiseptisch. Bewaar de in-
fusie die over is in de koeling, maar niet langer dan 48 uur.  Als het dan nog nodig is, maak je 
weer een nieuwe infusie.   
Stomen met de thee kan ook bij verkoudheid.   
 
Aangezien Salie ook een kalmerende werking heeft, is het erg lekker om Saliethee met melk 
en honing te nemen.  
Warm de melk met een blaadje Salie op en haal het blaadje uit de melk als die kookt.  Heerlijk 
voor het slapengaan!    
Verder staat Salie enorm bekend om zijn zweet remmende werking. Dit kan voor vrouwen in 
de overgang heel fijn zijn (opvliegers) en je kan ook je eigengemaakte deodorant verrijken met 
Salie. Allemaal vanwege deze werking. Voor vrouwen die borstvoeding geven is het afgeraden 
om Salie op medicinale wijze te nemen, juist vanwege deze eigenschap.  Het remt namelijk 
ook je melkproductie. Bij zwangere vrouwen is het ook afgeraden om het op medicinale wijze 
in te nemen. 
 
Ik heb ook gezocht naar de dierengeneeskunde en vond dit weetje:  
Het zou ter preventie van salmonella werken als je het toevoegt aan de zeep bij het handen 
wassen, zodat je niet besmet raakt. Ik heb dit niet uitgeprobeerd, maar gezien de inhoudsstof-
fen van de Salie is dit geen vreemde gedachte.   
Dit kan een handige tip zijn als je hagedissen houdt.  
 
Al met al is Salie een krachtige en prachtige plant om nu in huis te hebben. 
 
Bronnen: 
Het kruidenboek van Ingrid / ISBN: 9789490348014 /  
Groot handboek geneeskrachtige planten/Verhelst / ISBN: 9789080778467 
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Bijdragen van deelnemers aan de cursus Het Wilde 

Genieten 
 
Klus geklaard 
 
Hoi Anneke, 
Bedankt voor al je mooie foto’s. Wat ben je toch supersnel, je bruist van de energie. 
Dat krijg je van zo’n prachtige dag. 
Dus ook ik ben gelijk maar aan de slag gegaan.  
Bio bollen in de pot. De gier doorgeroerd, nou de lucht die daarvan afkomt is verlegen lekker 
hoor. 
De sedum aan stukjes in de grond. Na gedane arbeid is een lekkere salade verdiend. 
Paardenbloemblad, rucola, tomaten, bieslook, oregano, salie, aardbei, hibiscus en omelet. 
Beetje dressing erover en smullen maar. 
 
Groeten van Fred en Ria 
 

  
Bio bollen in de pot Aardbeien geplukt 

  
Sedum (hemelsleutel) gestekt Heerlijke salade met omelet gemaakt 
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Gedroogde hibiscus 
 

Hoi Anneke,  
Zoals beloofd een foto van de gedroogde Hibiscus bloemen.  
Het is echt heeeeel goed gegaan op de AGA.   
 

Groetjes, Marja 
 

  
Vorige maand: Verse hibiscusbloemen Oktober 2021: De bloemen zijn prachtig gedroogd 

 
 

 

José heeft net zo’n flessenrekje 
gevonden als dat van Anneke. 
Een plastic houder voor zes 
flessen.  
Doe daar glazen groentepotten 
in zodat je deze met een laagje 
water mee kunt nemen als je 
‘wilde’ groenten wilt oogsten 
tijdens warme dagen. 
 
Ook handig als je bloemen uit 
eigen tuin plukt in warme peri-
oden, of je nu eetbare bloe-
men voor op de maaltijd plukt 
of voor op de vaas en er een 
boeket van wilt schikken. 
 
Het tafeltje onder de kamado 
is ook recent gescoord. 
 
Dank voor je bijdrage, José 
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Positieve ontwikkelingen in Zuid-
Holland: 
 
Hoi Anneke, 
 
Vanmiddag met een groep van 7 
vrouw sterk een heerlijke wilde krui-
denwandeling gehouden in het 
Delftse Hout.  
Het was zo leuk om elkaar te ont-
moeten en wat meer te leren ken-
nen.  
Onderweg met elkaar gepraat, ken-
nis over kruiden gedeeld, plantjes 
opgezocht en heerlijk uitgewaaid.  
 
Plannen ontvouwen zich en we zien 
uit naar meer ontmoetingen.  
Het was een heel mooie, kostbare 
middag!!!  
 
Groetjes, Elsucarla 
 
 

Deze activiteiten ontstaan door contacten via de deelnemerslijst per provincie van de cursus Het 
Wilde Genieten. Wil je ook aan dergelijke activiteiten meedoen? Meld je dan voor de cursus per mail 
aan bij Anneke, anneke@project7-blad.nl, en vermeld je naam, je e-mailadres en de provincie 
waarin je woont. Meer info over de cursus vind je op bladzijde 16 van deze nieuwsbrief. 

 
 

 

Hallo Anneke, 
 
Ik ben gestart met de cursus, wat een 
plezier geeft me dat! 
Ik voel weer wat ik als kind altijd be-
leefde bij het bloemetjes plukken voor 
mijn moeder, die verwondering over 
de insecten en blaadjes en bloempjes 
als je er met je neus bovenop zit. Nog 
nooit heb ik geweten dat brandnetel-
zaad eetbaar is en het is lekker! Heer-
lijk knapperig op een boterham. De 
boterham van vandaag heb ik op de 
foto gezet en ga ik meesturen. 
Heel, heel veel dank voor het werk dat 
je doet en voor de vonkjes die je ver-
spreidt, welke het vuurtje van verwon-
dering weer doet gloeien bij ons!!! 
 
Hartelijke Groet van Alie 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Hier eindelijk ook eens een fotootje van mij.  
Wat geniet ik van het speuren naar eetbare bloemen en 
planten. En van het eten ook trouwens. 
 
Ik heb in het eitje (van onze eigen scharrelkippen, gebak-
ken in kokosolie) verwerkt: jonge brandnetelblaadjes, 
weegbree, kleefkruid, vogelmuur en zevenblad, die ik van-
morgen op mijn rondje met onze hond Haico heb ge-
scoord.  
 
Afgemaakt met geraspte kaas en bloemetjes van kaasjes-
kruid uit eigen tuin. Beetje Himalayazout en 4-kleuren pe-
per.  
Dit alles op een zelfgebakken boterham met pompoenpit-
ten.  
 

Erg lekker hoor.       telijke groet, Marjan 
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Een aantal deelnemers aan de cursus ‘Het Wilde Genieten’ heeft, naar het voorbeeld van 
een echtpaar uit Azerbeidzjaan, een kookstoofje gemaakt in een zinken emmer.  
Hieronder de bijdrage van Mirjam: 
 
Zondag, ondanks de regen, de fik erin… kon niet meer wachten. 
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Ga je een lang weekend weg naar de Achterhoek, kom je tot de ontdekking dat je niet meer 
normaal door een bos kan lopen… meer stoppen dan lopen en op zoek naar eetbaars en te-
genwoordig ook naar schijven van een boom voor een leemoven ;-) 
Zeg maar geïnfecteerd door een wildpluk virus… 
 
Op een prachtige plek en bij een Atrium (antroposofische leefgemeenschap) kunnen buurten 
en mocht ik een schijf meenemen. Ook geprobeerd bij een kasteel met nog mooiere schijf 
maar daar nul op rekest. Was hier in mijn omgeving al op pad geweest, leek niet te vinden, 
en wat ik hoorde: hout = goud, dat gaat wel 80 € kosten. 
Kom ik (en Bart) na 4 prachtige zonnige dagen een boomschijf (en project) rijker thuis. Die 
mocht mee op de achterbank in de riemen, ha, ha. 
Kijk uit naar het vervolg van het project ‘mud-oven’. 
 
Tot snel, Mirjam 
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Water koken op ons stoofje - Mirjam

 

Barbera stuurde foto’s naar aanleiding van een filmpje op YouTube over een wel zeer lokale 
verwarming:  https://youtu.be/2km-AQ01uhs  
 

  
 

https://youtu.be/2km-AQ01uhs
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Ze schrijft: 
Ik heb er al eentje naast me staan op de tafel waar ik achter de laptop zit. 

Staat op een RVS-warmhoudplaatje bij Ikea vandaan, 3 waxinelichtjes erin.        
 

   groet, Barbera 
 
Een andere leuke link is de volgende: https://www.youtube.com/watch?v=cjDcNl04ruw  
 

 
 
Hallo Anneke,  
Even een levensteken uit Camperduin. Heel fijn de cursus, echt een stimulans. Ik schrijf voor mij rele-
vante dingen op papier en maak het een keer, zodat ik weet hoe het moet. 
Heb de daslookknoppen en later madeliefjes ingemaakt zoals je in het winterboek beschreef.  
Heerlijk. Is nog steeds goed.  
Brandneteltoppen en zevenblad droog ik in een droognet met 8 lagen.  
Ik heb een voorraadje gemaakt voor de winter en ga nog meer drogen.  
 
Hier een collage van de cursus.  
Ik weet ook dat deze kennis belangrijk is, heb ik al heel wat jaren, ben er nu meer mee bezig.   
Toen je de cursus de tulp stuurde, ben ik meteen die dag gaan kopen bij Huibers.  
Bij de kraam aan de kant van de weg lag bijna niets.  
Het bedrijf opgelopen, kwam hem tegen en hij zei kom maar mee en vulde de zakjes met botanische 
tulpen en grotere tulpen. Aardige man.  
 
Stuk of 90 bollen in de tuin en voedselheuvels geplant de week erna.  
 
Bloemen, eten en voorraad voor volgend jaar… 
 
Groetjes, Margot 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cjDcNl04ruw
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Nog een bijdrage van José: 
 
Een overzicht van allerlei groenten die zij heeft ingemaakt, of laat fermenteren. 
Een van de potten heeft een deksel met een waterslot; hier is een fermentatieproces aan de 
gang. Dank je José. 
 

 
 

 
 
Hallo Anneke, 
 
Naar aanleiding van jouw mail over de vogelmuur heb ik de volgende pesto gemaakt:  
 
Beetje vogelmuur (er was niet zo veel te 
vinden), weegbree, brandnetel, paar-
denbloemblad, pietsie kleefkruid. 
 
Fijn geblenderd, klein beetje zeewier 
toegevoegd (bio uit een bakje) en ver-
volgens kikkererwten fijn geblenderd.  
Pietsie olijfolie erbij, paar draaien pe-
per, alles gemengd, klaar.  
 
Heerlijk op brood.  
Verrukkelijk. 
 
Zo maar even een receptje. 
 
Groeten, Petra  
 
 

 
 

Vogelmuur 
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Hallo Anneke, 
 
Nu even tijd gevonden om mijn bevindingen van de cursus te delen. 
 
De Oost-Indische kers in de tuin 

Deze mooie plant had ik zelf in de tuin 
staan.  
Ik heb tinctuur gemaakt met wodka en met 
Gorter inmaakbrandewijn. 
De potten heb ik drie weken laten staan.  
 
Toen het op proeven aankwam vond ik de 
wodka te sterk van smaak, en de brande-
wijn is heerlijk, maar dat wist ik al omdat ik 
deze ook gebruik om in de Bachbloesem-
remedies te doen. 
 
Het is maar net wat je lekker vindt en de 
wodka is wel neutraal van smaak en de 
Gorter brandewijn heeft een smaakje van 

zichzelf. 
 
In het gerecht met de Oost-Indische kers zijn de vol-
gende ingrediënten verwerkt: snijbiet, paprika, 
knoflook, bloemen en blaadjes van de O-I-kers, 
bruine bonen, stengelsla en mei bietjes. 
Ik heb nog zaden van de Oost-Indische kers in een 
potje met Keltisch zout gedaan en dat in de kast be-
waard. Telkens weer zaadjes toegevoegd en zout 
erop. Deze kunnen ook in gerechten verwerkt wor-
den. Ze blijven zo lang goed. 
 
Brandnetels zoeken 
Op de fiets op zoek naar een plekje waar ‘schone’ 
brandnetels groeien. 
Het voelde als een avontuur.  
Emmertje water in de fietstas om het geplukte vers 
te houden. 
Snoeimes mee en natuurlijk rubberen handschoe-
nen. Nog een paar weckpotten mee voor de zaden. 
 
Nu heb ik een grote mand voor op de fiets, dus dat 
is best wel handig als werkblad onderweg. 
 
Er zijn heel wat mensen voorbij gefietst die vreemd 
opkeken bij wat ik aan het doen was. 

  
Oost-Indische kerstinctuur, 
één pot op wodka, één pot 
op inmaakbrandewijn 

Tinctuur, in mooie kleine fles-
jes 

 
Oost-Indische kers 

 
In een bonenschotel 

 
Omelet met brandnetels 

 
Op een broodje met kaas 



 
38 

Het gerecht is een omelet met ei, brandnetelbladen, tomaatjes en springbalsemienzaadjes.  
 
Speurtocht naar Springbalsemien 
Ik had er veel lol in en moest aan mijn schoonmoeder denken die ook altijd met de snoeischaar 
in de fietstas onderweg van alles plukte. Dat was toen voor het bloemschikken. Nu ook op 
zoek naar de Springbalsemien rondom Sneek. 
Op een mooie bijna autovrije weg richting het Sneekermeer stonden ze in de berm. 
Terwijl ik aan het plukken was hoorde ik ineens “Wat bisto an ’t dwaan?” (Wat ben jij aan het 
doen?) 

De buurvrouw uit het dorp waar ik opgegroeid ben, was een 
rondje aan het fietsen. Even bijpraten over de dingen in de 
wereld en wat ik aan het doen was.  
Weer wat kennis delen. 
 
Het Zonnebloemenveld 
Daarna kwamen de zonnebloemen aan de beurt, maar die 
van mij hadden de slakken niet overleefd. 
 
Dus op zoek… en mijn man zei: ‘Bij de brug in Oppenhuizen 
hangt een spandoek dat er zonnebloemen geplukt kunnen 
worden’.  
En toen herinnerde ik mij de boerderij van de familie Feenstra 
op het eind van de Eastwei. 
Dat was ook zo, die hebben zonnebloemen en die mag je zelf 
plukken en geld in een bakje doen. Ze hebben er zelfs een 
snoeischaartje bij liggen. 
Het is daar ook een rustpunt voor fietsers voor een kopje kof-
fie of thee, maar je kunt er ook jam, eieren, courgettes en ei-
gengemaakte leuke kadootjes kopen.  
Echt een aanrader. 
 
Op de heenweg had ik al bij de zwempoel de mooie stokrozen 
gezien.  
Er zaten heel wat zaden aan en de kleuren die daar groeiden 
had ik nog niet in de tuin.  
Dus nog een stop en allemaal zaden in een envelopje gestopt. 
Die gaan in het voorjaar de grond in.  
Bij de beide wraps staan de ingrediënten in de foto. 
 
Thuisgekomen heb ik een gedeelte van de zaden van de 
Springbalsemien in de gemeentetuin voor ons huis gestrooid.  
Eens zien wat daar volgend jaar van opkomt.  
 
Ook de Teunisbloem kwam ik onderweg tegen en daarvan 
ook zaadjes gestrooid.  
Ik heb nu al voorpret over wat er straks allemaal zal gaan 

bloeien      . 

 
De ingrediënten van beide wraps staan in 
de foto genoemd 
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Tip:  
Adresboekje om planten op alfabet in op te schrijven.  
 
Nog een tip voor bij de cursus. Ik heb een klein adresboekje aan-
geschaft met alfabettabjes erin. 
 
Daarin schrijf ik per plant waar ik hem gevonden heb en welke 
delen van de plant ik kan eten en eventueel of je er tinctuur of 
thee of zo van kan maken. 
Anneke geeft iedere week weer allerlei tips van gerechten waar 
ook andere planten in voorkomen.  
 
Vanuit die teksten heb ik mijn adresboekje ingevuld en ook met 
de wandelingen meegenomen om dingen te noteren. 
Mooie klein boekje om mee te nemen en nu kan ik gemakkelijk 
en snel een plant op te zoeken. 
 

Geertje Swart-Hazen 
 

 
 
Hallo Anneke, 
 
Vandaag op zoek gegaan naar veldkers. Helaas heb ik niets gevonden.  
Soms twijfelde ik wel, ik zag veel wat op hondsdraf leek en durfde het niet te plukken. 
Wel heb ik bij ons in Arnhem waterkers gevonden. Daar heb ik wat van geplukt.  
 
Vanavond heb ik daar een stampotje van gemaakt, zoals je rauwe andijviestamppot maakt.  
En ik heb nog wat extra waterkers gekocht, anders was het te weinig.  

  
Waterkers Stamppotje met waterkers 

 
Gisteren had ik al spekjes door mijn spruitjes met tamme kastanje gedaan, dus vandaag maar 
verse worst van de Groene Weg. 
Zo genoten van mijn zoektocht en later mijn maaltijd. Kom weer beetje uit mijn schulp. 
 
Liefs, Hedwig 



 
40 

Een van onze grootste angsten is het wilde van de we-

reld te eten 
 

Hoi Anneke,  
  
Dit heb ik gelezen tijdens mijn vakantie: 

Een van onze grootste angsten is het wilde van de wereld te eten.  
Onze moeder begreep intuïtief iets heel essentieels: alles wat groen is, is vergif voor 
de beschaving.  
 
Als we eten wat wild is begint het in ons te werken, en ons te veranderen.  
Als we er te veel van eten zullen we spoedig niet meer in het pak passen dat voor ons 
gemaakt is.  
We beginnen lang en onverzorgd haar te dragen.  
Onze manier van lopen en onze lichaamshouding veranderen.  
Er begint een wild licht in onze ogen te glanzen.  
Onze woorden beginnen vreemd in de oren te klinken, non-lineair, emotioneel. On-
praktisch. Poëtisch.  
Als we de wildheid eenmaal hebben geproefd, beginnen we te verlangen naar een 
soort voedsel dat ons lang onthouden is, en hoe meer we ervan eten, hoe meer we 
zullen ontwaken.  
 
Stephan Harrod Buhner 

  
Liefs, Marijke 
 

 
 

Najaar 
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Theefeestje... 
 
Hanneke Reitsma verkneukelt zich als gastvrouw en deelneemster al helemaal op het 
theefeestje waar we met een aantal deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' samen zullen 
gaan genieten.  
Na samen tot een datum te zijn gekomen pakte Hanneke meteen een boek uit de kast en 
stuurde een aantal foto's genomen 
van een paar bladzijden. 
 
Weer even later volgde een foto 
van haar eigen aanrecht, een leuk 
tafereeltje helemaal passend bij 
deze middag, met als tekst: 
 
 

“Vandaag heb ik zin  

in een kopje gezelligheid  

Een lepeltje liefde  

Twee klontjes vriendschap  

En een wolkje geluk" 
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We kijken terug op een fijne middag... 
 

 
 
Het was superfijn om weer met elkaar samen te zijn. 
We deelden wat we wilden delen, we hebben gelachen maar ook serieuze zaken benoemd en 
naar elkaar geluisterd. 
DAT… naar elkaar luisteren, samen verder kijken en denken en samen genieten, dat zijn ingre-
diënten voor een fijne middag. 
Iedereen verzorgde 'iets' voor de inwendige mens en zo konden we starten met koffie of thee 
met wat lekkers erbij en eindigen met soep, zelfgebakken brood, pannenkoekjes en 'van alles 
en nog wat'.  
Het zijn de kleine dingen die het hem doen. 
Een meditatie, werken met klankschalen en je dan afvragen hoe de koeien in de buurt de 
klankschalen zullen vinden.  
Dat proberen we dan toch uit? 
Zo leuk om te zien, ze reageren er echt op, net als wij mensen. 
Het recept van 'water met een smaakje': schijfjes appel, limoen, komkommerkruid en Oost-
Indische kers. 
We verheugen ons alweer op volgende maand.  
We komen met een stel privé bij elkaar en dat houden we erin. 
Dit kan ook ontstaan via de deelnemerslijst van 'Cursus het Wilde Genieten' via Project7-
blad.nl.  
De deelnemers kunnen onderling contact met elkaar opnemen. 
anneke@project7-blad.nl  
 
Foto's: Anneke Bleeker 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Smudge – reinigen 

 
Goudsbloem       Kraantjeskan, appelschijven en citroen 

  
Komkommerkruid  Oost-Indische kers 

 
De koe en de klankschaal… 
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Een lichtje voor jou 
 
 

Een emaillen schaal, daarin een glazen potje gevuld 
met kleine kiezelsteentjes waar een kaars iets ver-
hoogd op staat. Om de kaars nog wat steentjes gedaan 
voor de stevigheid. 
De schaal met water gevuld en daarna het groen en de 
dahlia's soort voor soort verdeeld. 
Laurierblad met korte stelen als basis (de niet eetbare 
struiken die je veelvuldig ziet, ook als hagen geplant 
met grote stevige bladeren). 
Een langere tak kun je in delen knippen, zorg wel dat je 
niet ziet dat het afgeknipte stukken zijn, werk stompjes 
netjes weg. De geraniums zullen als het gaan vriezen 
inzakken dus het is nog leuk daar scheuten van te knip-
pen en in bloemwerk te gebruiken.  
Wie ruimte heeft kan geraniums laten overwinteren of 
er stekken van nemen. 
Maar er creatief mee spelen is ook leuk, dus daar kies 
ik voor en het staat mooi gevuld in dergelijk bloem-
werk. 
De wingerdbladeren waren vurig van kleur en heel 
voorzichtig een handvol gelukt. Wanneer de wingerd 
zo kleurig is vallen de bladeren gemakkelijk van de 
steeltjes. 
Het lukte om ze tussen het andere blad te verdelen 
zonder dat ze allemaal uitvielen. 
De dahlia's met korte steeltjes in de rand gestoken. 
Toefjes lijsterbes benadrukten de herfstsfeer.  
Een rand op deze wijze in een grote schaal werkt heel 
goed. De stelen krijgen optimaal water en uiteindelijk 
is het beter dan gebruik te maken van steekschuim. 
Je kunt dergelijke arrangementen zelfs vervoeren, dat 
heb ik al een aantal malen gedaan omdat we bij een 
groep waarmee we samenkomen graag even een sfeer-
tje creëren met een kaars en bloemen. Daar deze 
schaal speciaal voor gemaakt.  
Een uur heen en terug in de auto is geen probleem. 
Zorg dat de schaal niet aan de schuif kan, geen vuiltje 
aan de lucht. Wellicht ook een leuk idee voor een ca-
deautje. 
 
Een lichtje voor jou! 
 
Anneke 
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Dat was een feestje 🙂 
 
We gingen met een aantal (deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten') naar een deelnemer 
toe om te helpen fruit plukken. 
Het idee was: helpen en we mochten ook mee naar huis nemen, dat was ons bekend.  
Maar het uitgangspunt was... helpen. 
Nou... dat liep anders. We mochten alleen maar voor onszelf plukken. 
We begonnen met koffie, broodje, gezellige gesprekken heerlijk zittend aan een enorme tafel 
in de gezellige woonkeuken. 
Daarna de laarzen aan, ladder erbij, kruiwagen, manden, emmers, pluknetje en aan de slag. 
We kwamen om de handen uit de mouwen te steken! 
Het was supergezellig, we hadden lol, we genoten, het weer werkte mee en de tijd verstreek. 
 
Na het plukken van de appels mochten we nog een emmertje blauwe bessen plukken, snoep-
ten daar ondertussen ook van en daarna scoorden we nog een aantal prachtige frambozen die 
we meteen opaten. Dat was een vitaminerijke middag! 
 
Na het plukfeest gingen we weer naar de gezellige woonkeuken waar één van de deelneem-
sters haar zelf gekookte meegenomen overheerlijke pan soep op het fornuis zette. 
Ook dat was genieten. 
Na nog een kop koffie genoten te hebben van de gastheer reden we voldaan terug naar huis. 
 
En nu de appels verwerken. Drogen, koken en in potten doen, dat gaat helemaal goedkomen. 
Dank Bert, we zijn allemaal heel blij met deze oogst. 

Enne... we komen graag 'helpen'...      

 

Anneke 
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Appelcompote gemaakt 
 
We hebben appelcompote gemaakt van een deel van de appels die geplukt waren bij Bert. 
Appels, kaneelpoeder en, zoals wij dat noemen, 'Klazien wijn'. 
 
Wat is ‘Klazien wijn’? 
Dit is een drankje waarvan we het recept ooit vonden in een van de drie boekjes met de titel: 
Allerhande dingen uit de natuur van Klazien uit Zalk.  
Haar officiële naam was: Klazien Rotstein-van den Brink. Zij is in juni 1997 op 78-jarige leeftijd 
overleden, maar bij velen van ons is zij nog wel bekend om haar leuke manier van kennis pre-
senteren omtrent puur natuurlijke onderwerpen. 
 
Wij hebben een paar druiven staan, een witte en een blauwe druif uit Polen en een Boskoop 
Glory. De laatste geeft heel veel trosjes met kleine druifjes. Heerlijk zoet, maar vol pitten. 
Die druiven uit eigen tuin doen we tussen lagen (biologische riet- of oer-suiker) in een glazen 
pot. Deze laat je drie maanden staan op een redelijk warme plaats. 
Het eindresultaat is na gisting een wijn.  
Al diverse malen lieten wij onze eigen druiven op deze wijze omzetten in wijn. 
 
Deze wijn is heerlijk om te gebruiken bij bepaalde gerechten, stoofpotjes, stoofpeertjes maar 
ditmaal ging er ook een flinke scheut bij de appels van Bert, samen met wat water. 
De appels werden met schil en al gekookt. 
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Appeltjes van onze eigen appelboom 
 
Vorig jaar kochten we een appelboompje. Die zomer deed hij niets.  
Moest acclimatiseren, denken wij. Tja, het ene moment sta je bij de fruitbomen in een tuin-
centrum, het volgende moment sta je met je pootjes bij wildvreemden in een tuin. 
Nou, het boompje heeft revanche genomen! Dit jaar heeft hij een vracht appels gegeven!  
We stonden echt versteld! 
Heerlijke appeltjes, die, naarmate ze rijper werden, van binnen steeds meer roze kleurden. 
We hebben deze appeltjes gedroogd in onze droogoven. Een fotoverslagje: 
 

   
Prachtige bloesempjes…  geven mooie appels… 

 

  
Mooi rood, en roze vanbinnen 

 
Boven: De (gedeeltelijke) oogst 
Onder: Plakjes appel op een rooster 
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Appelplakjes voor het drogen 

 

  
Appelplakjes na het drogen (ongeveer dertienen half uur) In goed sluitende weckpotten 
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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 drie van die bladzijden uit de kalender. 
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Water met... 
 
Een kraantjeskan gevuld met water, met schijfjes appel, limoen, komkommerkruid en Oost-
Indische kers.  
Vruchten en kruiden geven het water een heerlijke smaak. Met dank aan Tine. 
 

 

 

Oost-Indische kers 

 
Komkommerkruid 

 
Alles in de kan – water erbij 

 
Niet alleen mooi, ook erg lekker! 
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Kweeappelen en kweeperen 
 
Kweeappelen en kweeperen, het model geeft aan wat het is maar beiden kun je op dezelfde 
manier verwerken; ze ruiken heerlijk en kunnen niet lang bewaard worden. 
Ze zijn bikkelhard en rauw niet te (vr)eten!   
Maar leuk dat ze zijn. Fantastisch.  
Persoonlijk heb ik een zwak voor dit fruit. Op het moment dat ik dit met jullie deel ligt er een 
kweeappel naast mij in een blad op tafel. Nu geurt deze appel niet zo sterk meer als vorig 
weekend, toen kreeg ik af en toe een zweem in mijn neus en dat is echt genieten. 
Maar als je de appel optilt en even onder je neus houdt, dan ruikt deze nog steeds heerlijk en 
zolang er nog geen rotte plekjes ontstaan mag de appel blijven liggen. 
Deze appel was er eentje van de velen die ik had gescoord. Bij iemand die ik al langer ken staat 
een kweeappelboom en toen ik even bij haar was kreeg ik te horen dat ik mocht plukken. 
Ja zeg, zeg tegen mij dat ik kweeappels mag plukken, binnen no-time twee plastic tassen vol. 
Plukken is zo gedaan, maar dan... 
Want ze zijn hard, bikkelhard. 
Toch maar een keukenmachientje gekocht. Leuk he? Appels krijgen en daarna zo’n ding kopen. 
Dat is pas humor, maar wij waren er blij mee en deze machine gaan we zeker ook voor andere 
dingen gebruiken. 
Je kunt namelijk de schil aan de kweeappels of -peren laten zitten maar je moet ze dan wel 
raspen. 
En dat raspen… om zo'n hoeveelheid partje voor partje, nadat het klokhuis verwijderd is, met 
de hand te doen... soms 'benne' d’r bij ons ook grenzen. 
We begonnen opgewekt. In de loop van een zondagmiddag. Appels eerst stuk voor stuk in een 
doekje afgepoetst, het dons wat erop zit moet eraf. 
Daarna de appels in vieren, soms in zessen of achten, afhankelijk van de grootte, gesneden, 
klokhuis verwijderd en in een emmer water gedaan. 
Met de pitten kun je overigens ook aan de slag. Daar kun je een hele gezonde zalf van maken. 
Maar... deze keer maar even niet, genoeg te doen, de tijd gaat al zo snel. 
Tot stof zult gij wederkeren! Op onze eigen compostbak, de klokhuizen. 
De partjes konden mooi door de keukenmachine geraspt worden. 
Top! 
Uiteindelijk was het eindresultaat viermaal een grote pan (6,5 liter) vol geraspte kweeappels. 
Je kunt de appels op weinig water koken met wat vanillesuiker en citroensap. Dan ontstaat er 
een jam zonder verdere toevoegingen. Wij knepen het sap van tien citroenen in de compote. 
De citroenschillen met vruchtvlees (bio) werden op zout gezet (zie recept op bladzijde 24). 
De appels kunnen met wat meer water gekookt worden, met biologische middelen om er jam 
van te maken maar compote is een andere optie. 
Vanillesuiker en wat kaneelpoeder, je kunt verschillende manieren bedenken om de kwee te 
verwerken. En uiteraard ook in taart net zoals je appeltaart maakt. 
Wij beleefden een appelig middagje met een lange avond. 
Toen alles aan de kant was, de brandschone potjes allemaal heet gevuld waren, even op hun 
kop hadden gestaan en na een kwartier weer rechtop stonden was het met dat 1 uur in de 

nacht. Plukken is snel gedaan, maar dan!       Maar... we kijken met plezier terug. Klus plat! 
 
Anneke 
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Kweeappelen 

  
Kweepeer Kweepeer 

  
 Kweeappelen De oogst 

   
Mooie, maar keiharde vruchten Het verwijderen van het dons Schone vruchten 

   
Deze ligt binnen te geuren Partjes appel Gewassen en klaar om te raspen 

 

  
Twee keer twee flinke pannen Het resultaat 

 

 

Leuk etiket erop. 
 
Deze potjes werden als cadeautje 
ingepakt en weggegeven. 
 
Altijd leuk om een stukje huisvlijt 
te schenken. 
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Rode kool met kweeappels 
 

 
 
Na ons kweeappelavontuur een stoofpotje gemaakt met rode kool en kweeappels. 
Een aantal appels hadden we bewaard omdat we een rode kool hadden liggen. 
Alles in de slow cooker en lekker laten sudderen. 
 
Eerst de kweeappels met schil en al in stukjes in de pan gedaan. 
Aangevuld met gesneden kastanjechampignons, 2 fijngesneden sjalotjes, een aantal ge-
droogde laurierbladeren, walnoten op honing fijngesneden, appelsap, scheut azijn, roombo-
ter en kaneelpoeder. 
Toen alles in de pan zat deze in de buitenkeuken aangezet. 
Enkele uren laten staan.  
Elke slow cooker reageert weer anders, wie er eentje heeft weet zelf wel hoe lang kool moet 
garen. 
 
De walnoten op honing komen uit Georgië, deze namen wij mee toen we daar waren. 
De walnoten zijn zacht en kun je fijnsnijden. 
 
Dit recept is maar een voorbeeld van mijn eigen ‘rommel-maar-raak-rode-kool’. 
 
Maar… het was lekker. 
Gekookte aardappels erbij, klaar.  
 
Anneke 
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De ingrediënten Geschild en fijngesneden in de pan Close-up 

 

   
Langzaam verwarmen Na enige uren Het resultaat 

 

 
 

Italiaans kruidenzout à la ‘sale profumato’ 
 
Ik zag een leuk recept voor kruidenzout op Face-
book. En omdat ik net heel veel rozemarijn en 
salie had gedroogd ‘moest’ ik dit natuurlijk ma-
ken. 
Heel simpel en zelf de verhoudingen bepalen. 
In de officiële versie gaan verse kruiden, vandaar 
mijn benaming ‘à la’. 
 
Een aantal knoflooktenen in de knoflookpers fijn 
maken. 
Gedroogde rozemarijn en salie in gelijke verhou-
ding drogen en in de blender malen. 
En dat met flink wat Keltisch zeezout mengen. 
 
Doe het geheel in een brandschoon potje.  
Lekker bij natuurlijk Italiaanse gerechten, of op een tomaatje of eitje en ook heel lekker op 
gebakken aardappeltjes. 
Zelf was ik glazen potjes af en zet ze dan nog een half uur op 110-120 graden in de oven.  
 
Barbera Smit 
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Warme najaarsthee... 
 

Een warme najaarsthee om te zien, met de rode tinten en qua smaak. 
Paar bladeren van de braam gekneusd, een drietal malusappeltjes in stukjes gesneden, bottels 
van de hondsroos doormidden gesneden en ontpit, bloemen van de Oost-Indische kers intact 
gelaten, een paar zaden van de Oost-Indische kers in stukjes gesneden en een rode peper in 
delen gesneden. 
Dit alles in een glazen theepot gedaan en het gekookte water dat even de kans had iets af te 
koelen over de ingrediënten gegoten. 
De thee even laten trekken en daarna was het genieten. 
 

Anneke 
 

   
Braamblad Malusappeltjes Bottels van de hondsroos 

   
Oost-Indische kers; bloem en zaad Alle ingrediënten Let op de slangenpeper  

   
Alles in de theepot Water erbij Even laten trekken 

 
En je hebt een heerlijke verwarmende thee 
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Zeven soorten-thee 
 

Op een heerlijke najaarsdag was het genieten van deze thee. 
Alles vers geplukt: aardbeiblad, appeltjes (de bekende kleine malusappeltjes), bergamot 
(nieuwe scheut, alleen de bladeren), bottels van de hondsroos, braamblad, geranium (jonge 
top) en munt. Zeven ingrediënten… 
Nadat het water gekookt had even laten afkoelen en daarna de ingrediënten een minuut of 
tien laten trekken.  
Er zijn diverse soorten munt en geraniums. Een must is dat zij niet negatief beïnvloed zijn, 
dus koop ze biologisch of zo geteeld.  
 

Anneke 
 

   
Aardbeiblad Bergamot (monarda) Bottels van de hondsroos 

   
Braamblad Geranium Malusappeltjes 

   
Munt Alle ingrediënten In de theepot 

   
Water erbij Even laten trekken Klaar voor gebruik 
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PETERSELIE voor hond en mens, goedkoop gezond-

heidskruid! 
 

 Peterselie is één van de goedkoopste en gezondheid 
bevorderende kruiden die er zijn, en gewoon te koop 
(liefst biologisch) in iedere groentezaak en super-
markt. 
 
Peterselie bevat foliumzuur, IJZER, vitamine C en on-
gelooflijk veel anti oxidanten. Daarnaast bevat het 
veel bètacaroteen en heeft het een gunstig effect op 
het Immuunsysteem van mens en hond. 
Het is een sterk ontgiftend kruid, werkt urine afdrij-
vend en toch zeer zacht voor de nieren. 
Peterselie kan galstenen voorkomen of verminderen. 
 
Het stimuleert de doorbloeding van met name het 
maagdarmkanaal en laten daar nu net alle gezond-
heidsproblemen starten. Zorg dus heel goed voor de 
darmen!!!!! 
 
Als je een plukje peterselie in je mond doet en daar 
even flink op kauwt heeft dit een enorm gunstig ef-
fect op je tandvlees. Peterselie sterkt zelfs je gebit. 

 
Peterselie werkt tenslotte sterk antikanker vanwege het stofje Apigenine. 
Je kunt het rauw (fijn geblenderd) geven aan je hond, en voor jezelf dit kruid rauw toevoegen 
aan je salades maar je kunt ook een smakelijk darmgezondheidspapje maken: 
Neem een flinke eetlepel kokosvet, extra vierge uit glazen pot, een 1/2 theelepel curcuma-
poeder en fijn geblenderd (voor de hond) of (voor jezelf) gesnipperde peterselie toevoegen.  
Neem verse peterselie en de stelen van de peterselie mogen ook gebruikt worden. 
 
Voor de liefhebber kun je er nog wat fijngesnipperde of geraspte knoflook aan toevoegen. En 
ja de hond mag ook een pietsie knoflook! 
De gezondheid bevorderende stofjes uit knoflook optimaal benutten doe je zo: 
Pel het schilletje van het teentje knoflook. Leg het teentje plat op een houten snijplank en 
crush de knoflook met de platte zijde van een mes. 
Minstens 10 minuten laten liggen en dan fijn malen voor je hond of fijn snipperen voor jezelf. 
Van dit papje doe je afhankelijk van de grootte van het dier een theelepel tot een eetlepel 
door zijn eten. En voor jezelf kun je dit smeersel gebruiken als dip met bijvoorbeeld zoete 
aardappel. 
Omdat peterselie urine afdrijvend werkt kan het zijn dat je hond vaker moet plassen! 
 
Voor verse kruiden geldt: niet langer dan 3 weken achtereen gebruiken. 
 
Petra Driesen 
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Herfstboeket 
 
Een herfstboeket gemaakt. 
Hemelsleutel en kaardenbol uit eigen tuin, de rest opgescharreld in de vrije natuur.  
Allerlei uitgebloeide, al verdorde planten, bijvoorbeeld zuring, schermen zoals fluitenkruid, en 
diverse andere soorten. 
De bottels van de hondsroos zullen vanzelf drogen, zo ook de schermen van de hemelsleutel. 
Wat heeft dit boeket gekost? Een touwtje om het bindpunt van het boeket en een beetje 
moeite. De herfst in huis gehaald. 
 

Even grappig om te 
weten: 
 
Er zitten 15 dagen tussen 
de foto's buiten en bin-
nen. 
 
De laatste drie foto’s zijn 
binnen genomen en zo is 
het eindresultaat. 
 
De bottels zijn inge-
droogd, de hemelsleutel 
gedroogd en alle andere 
soorten verder inge-
droogd.  
Dit boeket mag de ko-
mende weken blijven 
staan. 
 
Tot het moment dat het 
begint te kriebelen en er 
een winterschikking met 
kale takken voor in de 
plaats komt.  
Dan is dit boeket weer 
voeding op de compost-
bak. 
 
Anneke 
 
 
 
 
  

 

 

Drie foto’s, buiten gemaakt 

 

 
  

 

 
Drie foto’s binnen gemaakt 
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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: 
barbera@project7-blad.nl  
 
Ook de eerdere boeken kunnen uiteraard nog steeds besteld worden! Als je alle vier de boe-
ken bestelt, krijg je daar twee sets kaarten GRATIS bij! 
 
Bij bestelling van losse boeken: geef in je mail s.v.p. even aan welk boek je wilt bestellen. 

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Er is een nieuwe set kaarten, SET 4: 
 

 
 
Zij zijn te bestellen via Barbera: barbera@project7-blad.nl  
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(Anneke Bleeker) 
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