
Beste allemaal, 
 
Even een extra - noem het 
- nieuwsbrief, alleen dit is 
niet de invulling zoals de 
maandelijkse nieuwsbrief 
‘Het Wilde Genieten’, maar 
een toelichting en aanvul-
ling op dat wat er nu via 
Project7-blad aan het ont-
vouwen is. 
 
Allereerst… 
We geven drie maande-
lijkse nieuwsbrieven uit. 
Alle drie staan op de site. 

• Project7-blad 

• Junior 

• Het Wilde Genieten 
 
De ‘Junior’ is zeer geliefd 
bij ‘oudere junioren’ om 
zijn puur natuurlijke en ge-
zellige inhoud. 
Eigenlijk is deze nieuws-
brief het kleine broertje 
van ‘Het Wilde Genieten’.  
Alle drie nieuwsbrieven 
krijgt iedereen gratis en 
voor niets, daar verandert 
helemaal niets aan. 
Afgelopen maand kreeg ik 
namelijk weleens vragen 
hierover omdat we nu ook 

‘Cursus het Wilde Genieten’ via Project7-blad zijn gaan uitgeven. 
Dat staat los van elkaar.  
Maar wie met de wekelijkse cursus meedoet, krijgt wel automatisch de nieuwsbrief ‘Het Wilde 
Genieten’ als hij of zij deze bij aanmelden van de cursus nog niet ontvangt. 
Hoe de cursus is ontstaan en werkt dat ga ik hier niet nogmaals uit de doeken doen, dat kun 
je allemaal lezen op bladzijde 16 van de laatste nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ en om je 
even van dienst te zijn hieronder de link. 
Klik op onderstaande link naar de nieuwsbrief, versie oktober 2021: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-HET-WILDE-GENIE-
TEN-OKTOBER.pdf 
 
Via de deelnemers van de cursus kunnen we nu twee projecten ondersteunen. 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-HET-WILDE-GENIETEN-OKTOBER.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-HET-WILDE-GENIETEN-OKTOBER.pdf


Het voedselbos in Menaldum (Friesland, vlakbij Franeker) mag het bedrag dat nog openstond 
om beplanting aan te schaffen via Project7-blad laten lopen. 
De penningmeester zal de facturen betalen zodra dat aan de orde is. 
Zo mag ook ‘Kinderboerderij Daalhoeve’ in Maastricht een flink aantal bomen aanschaffen. 
 
Weet jij een goed project? 
Wij, het bestuur van Project7-blad willen eens in het kwartaal een keuze maken uit dat wat 
we aangereikt krijgen, om een steentje bij te dragen. 
Het gaat om natuurlijke projecten, denk aan projecten voor kinderen, voedselbossen, dorps-
tuinen waar meerdere gezinnen van kunnen genieten. Van alles is mogelijk, als de projecten 
maar uitgevoerd worden volgens biologische wegen en/of Permacultuur. 
Wie iets weet mag de personen die met dat bewuste project bezig zijn met ons in contact 
brengen en dan krijgen zij de gelegenheid om uit te werken, te onderbouwen, wat zij willen 
ondernemen en welk onkostenplaatje daaraan hangt. 
Wij laten ons verrassen. 
anneke@project7-blad.nl 
 
Deelnemers voor deelnemers… 
Via de deelnemerslijst, waar personen op staan die meedoen met de wekelijkse cursus, noem 
het ‘cursus’ tussen aanhalingstekens, ontstaan leuke middagen en andere contacten. 
We noemen het een cursus maar wat we eigenlijk doen is elk weekend een plant, boom, struik, 
kruid of bloem belichten, in de schijnwerpers plaatsen en daarbij culinaire tips geven met 
voorbeelden ter inspiratie. 
Dat is het, niets meer en niets minder. Wel uitgebreid en het is natuurlijk de bedoeling dat 
iedereen er minstens iets uithaalt en er iets mee doet, maar die verantwoording ligt bij ieder-
een zelf. 
Wij proberen te inspireren en daar blijft het bij en dat noemen we dan cursus. 
Dus geen dwang, maar het is wel slim om de info niet te negeren. 
Zeker gezien de tijd waarin we leven, daarom zijn we dit ook gaan ondernemen. 
De groente groeit op vele plaatsen voor onze voeten, zeker weten dat ook jij, als je over een 
tuin beschikt, planten, bomen, struiken hebt staan waarvan je nu niet weet dat je er culinair 
ook iets mee kunt. 
We belichten gewassen uit de tuin en vrije natuur, dus ook wat je nu nog wellicht als onkruid 
ziet. 
Onkruid is een kruid dat groeit op een plek waar jij het niet wenst! 
Deelnemers voor deelnemers… 
Door de landelijke lijst met namen, woonplaatsen en mailadressen, ieder in de juiste provincie 
weergegeven kunnen deelnemers elkaar benaderen, vragen stellen, samen iets ondernemen. 
Denk aan in het voorjaar planten/zaden ruilen. 
Denk aan… jij wilt een plant gebruiken omdat deze net dat weekend via de cursus in beeld 
komt maar je hebt dat gewas niet. Wellicht iemand uit je regio wel. 
Zo dus. 
Maar ook… 
Samen zuurkool maken, groentebouillon maken, kruidenzout maken, eieren inmaken, citroe-
nen inleggen, kruidenazijn maken, samen een ‘High tea’ organiseren, bedenk het maar. 
Samen buiten kokkerellen, samen… 
In kleine groepjes bij elkaar thuis en wie anderen wil ontvangen kan dat kenbaar maken. 

mailto:anneke@project7-blad.nl


Wij, Barbera en ik gaan naar verschillende middagen vanuit het bestuur van Project7-blad. 
Recent reden we naar Drenthe om bij een deelnemer thuis met een aantal anderen die zich 
hadden opgegeven zuurkool te maken. 
Eerdaags gaan we naar een High tea in Friesland, bij een deelneemster waar anderen komen 
en ieder brengt iets culinairs in. 
Twee dagen later gaan wij weer naar een High tea maar dan in Noord-Holland. 
Ja, wij hangen zelf de slingers op want dat is superbelangrijk in deze bizarre tijden. 
Weer een andere middag in Noord-Holland bezoeken we, weer even later, en dan staat een 
Fire Cider maken op het programma. 
Groentebouillon gaan we ook in Noord-Holland laten maken. 
In december een High tea eveneens in Noord-Holland en in Overijssel laten we eieren inma-
ken, citroenen inleggen en kruidenazijn maken. 
De onderwerpen komen op de agenda in overleg met de gastvrouw/-heer. 
Vanuit de middag zuurkool maken in Drenthe komt nu maandelijks een middag op de agenda, 
uitsluitend voor deelnemers. En daar hoeven wij niet meer bij te zijn. 
De volgende keer gaan zij groentebouillon maken. 
En op die middag bedenken zij samen wat er een maand later uitgevoerd kan worden. 
En zo zie je, er zijn vele beperkingen maar we denken in oplossingen en niet in problemen. 
De lezingen en studiegroepen zoals deze in het verleden draaiden hebben we vaarwelgezegd; 
wanneer dat wellicht weer mogelijk is zonder beperkingen beginnen we daar niet meer mee. 
De manier waarop er nu middagen ontstaan is een prachtige vervanging. 
Deze middagen zijn kosteloos, iedereen voldoet alleen de onkosten van materiaal/ingrediën-
ten. 
Dat kan qua aanschaffen verdeeld worden, een paar kunnen het regelen, ieder kan met be-
paalde onderwerpen zelf alles meenemen, maar net wat er ondernomen gaat worden maar 
dat regelt zich vanzelf.  
De middagen beginnen om 13.00 uur, welkom vanaf een half uur eerder en lopen tot… eind 
van de middag. Het loopt zoals het loopt, dat heeft iedereen zelf in de hand. Wie met elkaar 
een keer met een maaltijd wil afsluiten is daar ook vrij in, van alles is mogelijk. 
 
Wie zich vanaf nu opgeeft… 
Wie zin heeft om mee te doen omdat de voordelen van het netwerk superbelangrijk zijn kan 
mij mailen: anneke@project7-blad.nl 
De uitleg staat in de nieuwsbrief, de link werd eerder gegeven in dit schrijven, op bladzijde 16. 
Wie zich opgeeft krijgt na betaling twee pakjes kaarten toegezonden en een zak thee. 
Thee, diverse soorten kruiden en bloemen samen met gedroogde appeltjes. 
Deze aanbieding met thee is geldig tot eind november.  
 
Realiseer je dat er door alle beperkingen die ons opgelegd worden we toch echt zelf het heft 
in eigen hand moeten nemen en niet afwachten om kennis te vergaren over dat wat allemaal 
eetbaar is aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. Gratis te scoren nota bene.  
EN… echt niet onbelangrijk is het deelnemersnetwerk. 
Personen die samen de focus op een goede gezondheid hebben kunnen elkaar op vele fronten 
van dienst zijn. 
Als de nood aan de man komt… De één heeft dit, de ander heeft dat, in elke provincie staan 
deelnemers op de lijst en ook een aantal in België en Frankrijk. 
Dit is wat het voor iedereen kan opleveren. 
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Elk weekend een uitleg in de bijlage van een mail. 
Een deelnemersnetwerk en onderschat dit niet want in een paar provincies is dat al een be-
hoorlijke lijst en er zijn er ook verschillende woonachtig in elkaars buurt, zelfde dorp of stad. 
 
Vorig weekend kreeg ik een reactie uit Limburg. Drie dames hadden contact met elkaar ge-
zocht, hebben gezellig theegedronken, gewandeld en gekletst, het klikte en ze willen dit weer 
ondernemen. Ondertussen keken zij ook naar dat wat eetbaar is in de tuin van de gastvrouw. 
Hoe leuk kan het zijn? Daar worden wij blij van, van dergelijke berichten. 
EN… de deelnemers helpen goede projecten ondersteunen want ook dat is hier en daar su-
perbelangrijk. 
 
Gisteren liet Maria, een deelneemster zien wat zij had gemaakt van herfstbladeren. 
Schitterend. De A4’tjes had ik gefotografeerd en dat is deze compilatie geworden. 
Zomaar een idee wat deelnemers ook samen kunnen ondernemen. 
Nu bladeren verzamelen, mooi plat laten drogen en met een stel samen een aantal gezellige 
uurtjes beleven. 
Mij heeft Maria op een idee gebracht. Vandaag begonnen met het drogen van bladeren om 

daar eerdaags een mandala van 
te maken. 
Mooi in een lijst die ik heb, 50 bij 
50 cm. Glas ervoor, ik zie het 

voor mij.       
Geinig voor weinig.  
 
Of wat te denken van met een 
groepje gezond vogelvoer ma-
ken? 
Sauskommen, kopjes, mokken, 
iedereen heeft wellicht genoeg 
servies wat daarvoor gebruikt 
kan worden. Afdankertjes waar 
je verder niets mee doet.  
Als het maar een oor heeft want 
aan het oor moet het door mid-
del van een touwtje opgehangen 
worden. 
Biologisch ossewit, kijk op inter-
net of vraag bij biologische sla-
gers, is de basis. 
Gemengd vogelvoer, takjes die 
meteen in het nog gesmolten 
vet met voer gestoken moet 
worden, tegenover het oor, 
waar de vogels op kunnen staan. 
Jaren geleden bedacht ik dit en 

inmiddels zijn velen het na gaan doen, superleuk en echt een leuke klus om met een stel te 
ondernemen. 



Welke deelnemers dit willen ondernemen kunnen dat aangeven en ze krijgen alle tips die no-
dig zijn. 
 
Deelnemers voor deelnemers… 
Dat is het enige waar we ons op blijven richten. We ondernemen dit allemaal met deelnemers. 
We organiseren geen middagen waar workshopprijzen aan hangen, alles is laagdrempelig en 
lowbudget, met als idee dat dit door velen opgepikt gaat worden. 
Wij helpen de bedachte datums delen en opgeven mag ook via ons lopen, zo helpen we elkaar 
en kunnen we echt zeggen… Samen zaaien, samen oogsten. 
Er komt weleens een vraag of niet-deelnemers mee mogen doen tegen betaling. Nee, in dit 
geval houden we ons aan het concept, deelnemers voor deelnemers. 
Er is voor velen van alles uitgevallen door de huidige opgelegde maatregelen, veel kan niet 
meer op dit moment, dus de bijdrage voor Project7-blad zien wij als noodzakelijk, voor de 
balans en om mooie projecten te ondersteunen. 
De boeken en kaarten moeten ingekocht worden, alles bekostigen we van dat wat binnen-
komt. 
 
Kom maar op met een project die wat ondersteuning kan gebruiken… 
Voel je welkom om mee te doen…  
Wij gaan gezellig verder met de deelnemers die enthousiast zijn. Hieronder een impressie van 
wat er op dit moment aan onderwerpen rouleert, maar dat kunnen nog veel meer mogelijk-
heden worden. 
We ervaren onderling een positieve flow en alles wat je aandacht geeft groeit! 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 

  

 

Verantwoord vogelvoer maken 

 
High tea 

  
Bouillon mix maken Zelf zuurkool maken Fire cider maken 

 
 



Verantwoord vogelvoer (net zelf gemaakt) 
 

 
 

 
 

 
 


