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Voorwoord 
 

Ga naar buiten, zorg goed voor jezelf, eet 
gezond en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Het is belangrijk in deze tijd. 
En het is heerlijk om buiten te zijn, weer of 
geen weer.  
Genieten van de groene natuur, een 
belangrijke kleur voor ons. 
De lindenlaan in het Heempark waar ik 
vlakbij woon verandert door het jaar heen.  

In het prille voorjaar met een dun 
bladerdek,  

Een al wat voller bladerdek met volop 
bloeiend fluitenkruid eronder. 

Een foto hoe de lindenlaan er in de zomer 
uitziet. Heerlijk schaduw gevend. Dan zie 
ik een lange rij picknicktafels voor mij 
waar mensen genieten in de schaduw op 
een warme zomerse dag. Lekker etend en  
lekker kletsend met elkaar de dag 
doorbrengen. Lijkt me zo gezellig. 

En nu in de herfst afgevallen blad op het 
pad en onder de kale bomen, maar oh zo 
mooi op een zonnige dag met die 
verschillende herfstkleuren. 
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En de natuur is geen dag hetzelfde. De ene 
dag volop zon, dan weer harde wind, we 
hebben er met elkaar altijd wel wat over te 
zeggen in Nederland.  
Ik zou zeggen geniet ervan. Er is altijd 
genoeg te zien en er groeit en bloeit van 
alles en dat kan een ware ontdekkingsreis 
zijn. Anneke deelt altijd genoeg om te 
plukken uit eigen tuin of omgeving om te 
eten of iets leuks mee te doen, zoals water 
met een smaakje. 
Deze maand maakt laat Anneke zien hoe ze 
een varenboeket maakte, hoe leuk is dat. 
Ook heeft Anneke al weer vogelvoer 
gemaakt. 
Marja vertelt jullie alles over kool en Piteke 
over de Kaki. 
Geertje heeft het over synchroniciteit, ook 
interessant. 
En van Gina leen ik een verhaal over roze-
marijn. Anneke heeft hier onlangs een les 
in haar wekelijkse cursus per mail aan ge-
wijd. 
 
Ik wens jullie weer heel veel leesplezier en 
tot de volgende maand. 
Barbera Smit. 

__________________________ 
 

Varenboeket 
 
De Koningsvaren heeft prachtige grove bla-
deren. Bij ons in de omgeving kom je deze 
varen heel veel tegen. De bladeren kleuren 
nu prachtig bruin en in de loop van de ko-
mende weken gaan deze steeds meer ver-
vallen. 
In het voorjaar zien we elk jaar weer de 
schitterende nieuwe scheuten komen en in 
de zomer staan deze varens statig groen te 
pronken.  
 
Eerlijk gezegd kon ik het niet laten. Een bos 
mooie bruine bladeren geplukt met hier en 
daar nog een tint groen eraan. 

 

Een boeket van gebonden, op een vaas ge-
zet en we zagen de bladeren drogen.  
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Binnen een dag was dat bekeken en wan-
neer we dicht langs het boeket lopen dan 
hoor je de bladeren gezellig ritselen. 
 
Een najaarsboeket. 
 
En over een tijdje dan gaat dit boeket op de 
compostbak en bedenken we weer wat an-
ders. Maar voorlopig verveelt het nog hele-
maal niet. 
We zeggen dan... Geinig voor weinig! 
 
Anneke 
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Een leuk idee 
 
 
Een leuk idee om te maken van gedroogde 
bladeren. Genoeg te vinden in deze tijd van 
het jaar!  

 
 
 
 
Veel plezier! 
Gemaakt door Maria B, een van onze lezers.  
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Kool (rood en wit) – 

Brassica oleracea L 

var. Capitata 
 
Op zoek naar een plant voor deze maand 
kwam ik uit bij Kool, ha ha, verrassend. Mis-
schien komt het doordat ik gisteren van 
mijn zelfgemaakte zuurkool heb zitten ge-
nieten. Het denken maakt soms leuke 
bochtjes met onverwachte wendingen. 

 
Kool is een verbastering van het Latijnse 
Caulis wat kool of steel betekent. Brassica 
komt  van het Keltische bresic wat ook kool 
betekent. En Oleracea van het Latijnse olus 
en dat betekent groente. 
 
Kool is een twee jarige plant, het eerste 
jaar vormt zich de kool en het tweede jaar 
de bloei. De bladeren groeien vanuit een 
‘vruchtbodem’.  

 

Het blad is vlezig en sterk generfd. Het 
groeit over elkaar, zo ontstaat een sluit-
kool, het balletje wat wij allemaal wel ken-
nen denk ik. Wanneer je de kool laat staan 
schiet deze in het tweede jaar door en 
vormt een bloeistengel.  
Het blad gaat weg en aan de uitloper ver-
schijnen de  bloemen en vervolgens het 
zaad.  
De bloemetjes hebben vier kelkblaadjes, 
vier kroonblaadjes en zes meeldraden. De 
vier kroonblaadjes staan als een kruisje te-
genover elkaar daardoor behoort kool tot 
de familie van kruisbloemigen. Kool wordt 
al heel lang door mensen gebruikt als voed-
sel maar ook als medicijn. De Kelten en Ro-
meinen kweekten al kool. 
 
De signatuur vertelt dat kool helpt bij frus-
tratie, omdat het blad over elkaar heen 
groeit.  

De rode kleur van rode kool verwijst naar 
werking op het hart, bloed en energie. De 
geur verwijst naar het zenuwstelsel en  de 
bladnerven zeggen, werking op zenuwstel-
sel en bloedvaten.  
Kool groeit vanuit één groeibodem; dat wil 
zeggen: het je helpt met je basisveiligheid. 
Penwortel, dus aardend en het vlezige ge-
zwollen blad verwijst naar hulp bij zwellin-
gen. Kool heeft een hoog vitamine C ge-
halte en werkt antibiotisch. Wat betreft ge-
neeskracht werkt rode kool iets sterker dan 
witte kool.  
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Kool helpt bij aandoeningen  aan de maag 
(koolsap) en het hele darmstelsel. Het is 
vocht afdrijvend, bloedzuiverend, bloed-
suiker verlagend en helpt bij bloedar-
moede.  
Uitwendig in de vorm van een kompres 
helpt koolblad bij slecht helende wonden, 
open benen, artritis, ontstekingen, eczeem 
en acné. Het trekt vuil uit de wond.  
En is ook heilzaam bij brandwonden, gor-
delroos, jicht, reuma en wintertenen.   
 
Een kompres maak je door een vers blad af 
te spoelen met lauw water, uitschudden, 
de grote nerf eruit snijden en het blad 
kneuzen, vervolgens direct op de plek leg-
gen. Even iets eromheen wikkelen zodat 
het goed blijft zitten en twee keer per dag 
verversen.  

 
Naast de gewone kool kennen we ook zuur-
kool, de aanleiding voor dit verhaal☺. 
Zuurkool is gefermenteerde kool. Bij fer-
mentatie zorgen bacteriën, schimmels of 
gisten voor het omzetten van stoffen in een 
product waardoor de zuurgraad, smaak, 
geur of uiterlijk verandert. Bij zuurkool ge-
beurt dit door de melkzuurbacteriën. 
Door zout toe te voegen aan de fijngesne-
den kool, 15 gram per kilo kool, dit goed te 
mengen en vervolgens een pot stevig vol te 
proppen zodanig dat de kool onder het 
vocht staat en er zo min mogelijk ruimte 
voor zuurstof over blijft komt het proces op 
gang. De melkzuurbacteriën zetten de  

 
koolhydraten om in melkzuur waardoor de 
kool zuurder en zuurder wordt. En bij ka-
mertemperatuur heb je  al na een week 
zuurkool. Zuurkool is ook nog eens super 
gezond. Het is heel goed voor je darmflora 
en werkt als een probioticum. Als ik zo mijn 
verhaal lees ga ik eerdaags weer lekker aan 
de zuurkool☺ 
 

 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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De eerste zending 

weer gemaakt 
 

 
Alle sauskommen die bij ons bestemd zijn 
voor vogelvoer werden uit de kast gehaald, 
samen met een paar kopjes. 
Vogelvoer moest er weer komen. 
Al jaren een succesnummer, ooit eens be-
dacht om dit zo uit te voeren. 
Vogelvoer in vet in een stukje servies met 
een oor. 
Stokje in het voer gestoken tegenover het 
oor van het servies. 
 
Zodra het vet goed gestold is dan kan er 
een touwtje door het oor en is het 'hang je 
servies maar in de wilgen'. 
In de wilgen, dit is een gezegde, in vele bo-
men, struiken of aan haken kan iets han-
gen. 
Uiteraard is het vet biologisch ossewit. Er is 
vast een verkooppunt in je buurt waar men 
biologisch vlees verkoopt en ook dit vet in 
het assortiment heeft opgenomen. 

 
Anders even op internet intikken, moet 
geen probleem zijn. 
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De koolmezen en pimpelmezen genieten 
weer volop. De specht liet zich ook alweer 
even zien. We weten uit ervaring dat als het 
kouder gaat worden, er nog veel meer 
soorten vogels komen dineren. 
 
Restaurant Bleeker heeft 'de deuren' weer 
geopend voor de gevleugelde vrienden tot 
in het voorjaar. 
 
Anneke 

 
 
 

__________________________ 
 
 

Wat wilden de hazen 

mij vertellen 
 

Deze keer wil ik jullie wat vertellen over 
synchroniciteit.  
Synchroniwatte???  
 

Ja, moeilijk woord nou      , maar het is ei-
genlijk wel heel leuk.  
Het gaat over toevalligheid wat geen toeval 
is. Dat je bijvoorbeeld ‘toevallig’ tegelijker-
tijd hetzelfde woord zegt of ‘toevallig’ el-
kaar ergens tegenkomt.  
Dit heeft ook met energie en frequenties te 
maken die elkaar aantrekken. Dezelfde fre-
quenties trekken naar elkaar toe. Als jij de 
radio op een FM-frequentie zet, bijvoor-
beeld Skyradio op 101.0 en de zendmast in 
Arnhem zendt op diezelfde frequentie uit… 
dan krijg je muziek uit je radio. Verschuif jij 
je frequentie op de radio dan krijg je ruis. 
 

Synchroniciteit 
Synchroniciteit is twee gebeurtenissen die 
tegelijkertijd plaatsvinden in een verband 
dat zinvol overkomt.  
Dat is wat er gebeurt als er meerdere ge-
beurtenissen met elkaar verbonden lijken  
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te zijn, waardoor er een positieve of verras-
sende uitkomst ontstaat. Er heeft geen 
causaal verband plaatsgevonden tussen 
deze gebeurtenissen, dus het lijkt op toe-
val.  
 
Causaal wil zeggen dat er een oorzaak en 
een gevolg is. Bijvoorbeeld jij stoot je beker 
drinken om en het gevolg is dat je moeder 
boos wordt over de kliederboel op tafel. 
Synchroniciteit zijn ook wel een soort sein-
tjes die het universum aan je doorgeeft. 
Wist je dat je seintjes kunt krijgen via de 
dieren die je pad kruizen? 
 
 

De haas 
Het is gemakkelijker uit te leggen door een 
voorbeeld. In dit geval wat ik zelf heb mee-
gemaakt met een aantal dieren, maar 
vooral door de hazen die op mijn pad kwa-

men de laatste twee weken. Nu is mijn ge-
boorteachternaam Hazen, dus dat dier 
heeft dan wel een bijzondere betekenis 
voor mij. 
 
Op een zaterdagavond reden we onze 
straat in en daar midden op de weg voor 
ons huis zat een haas heel stil op de weg. 
De oren gespitst.  
Natuurlijk deed ik snel de autolampen uit, 
want ik wilde het diertje niet laten schrik-
ken. Na een poosje hipte hij de haven op.  
 
De week daarop was ik in de boekhandel 
om ansichtkaarten te kopen. Bij de kassa 
stond een rek met kaarten waar ik wel va-
ker wat uitzoek. Deze keer stond op oog-
hoogte een kaart met een grote haas erop. 
Kon ik echt niet omheen ha, ha…  
Misschien zie jij er een konijn in, maar door 
alle toevalligheden was het voor mij een 
haas. Diezelfde week was ik bij Bert om 
zuurkool in te maken en ja hoor…ik kreeg 
het kopje met de haas en de maan. 

 
Als mij zoiets overkomt, ga ik op zoek naar 
de spirituele betekenis van dat dier maar 
ook wat voor gedrag heeft dit dier of hoe 
ziet het eruit. 
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Een haas heeft niet een hol zoals een konijn 
waar het zich kan verstoppen.  
Hij leeft in het vrije veld en slaapt in een 
kuil. Hij is dus ook gemakkelijk een prooi 
voor een roofvogel of een vos.  
Daarom let hij altijd goed op de omgeving 
of het veilig is. Als je zijn lange oren ziet, zijn 
het net antennes die van alles opvangen. 
Voor mij staat dit voor het contact met het 
universum of het contact met onze bron.  
 
Hij kan heel hard rennen en zigzagt dan 
door het veld en staat dan weer stil om 
rond te kijken.  
Dat zegt mij dat ik niet door moet blijven 
rennen in mijn leven, maar ook even een 
pauze moet nemen en luisteren naar wat 
de bron mij wil vertellen.  
Dus verstillen en mediteren. Ken je wel de 
uitdrukking “Haastige spoed is zelden 

goed”      . 
 

De Vlaamse gaai 
Een ander voorbeeld is van een vogel.  
Er vloog een Vlaamse gaai door de tuin en 
die ging op de droogmolen zitten. Ik zat in 
de kamer aan tafel op een plek waar ik ei-
genlijk nooit zit en had het zicht op de 
droogmolen.  
 

 
De Vlaamse gaai draaide zijn hoofdje en 
keek mij recht aan en zoef vloog weer ver-
der. Nu woon ik al meer dan 35 jaar hier 
aan het water en heb nog nooit bij ons een 
Vlaamse gaai gezien.  
 

Een vogel is zowel een aarde- als luchtwe-
zen. De Vlaamse gaai zijn verendek heeft 
het hemelse blauw op de vleugels en het 
aardse bruin op het lijf. Daarnaast heeft hij 
zwarte en witte veren die staan voor licht 
en donker.  
 
De Vlaamse gaai is een boodschapper tus-
sen hemel en aarde. Hij is slim en snel en 
kan zich goed verstoppen door zijn schut-
kleuren.  
Hij had duidelijk een boodschap voor mij en 
het was een hele mooie boodschap.  
Namelijk, ga je niet verstoppen maar staan 
voor wie je bent, een ware boodschapper 
tussen hemel en aarde.  
Waarom ik dit zo weet? Omdat ik opzoek 
waar zo’n vogel voor staat en ik kijk wat zijn 
gedrag is op het moment dat ik hem zie (hij 
zat in het volle zicht) en dan voel ik wat de 
boodschap is. 
 
Zo kun je zelf ook van alles opzoeken van 
wat op een ‘toevallige’ wijze op jouw pad 
komt. Dieren, bloemen, planten en insec-
ten ze hebben allemaal een spirituele bete-
kenis en kunnen je dingen duidelijk maken.  
 
Zo bloeide er eens een enkel viooltje pre-
cies voor mijn praktijkdeur tussen de te-
gels.  
Google maar eens: spirituele betekenis 
van… (vul hier de naam van de bloem, dier, 
plant of insect in). Op de foto van de kaart 
van de haas zie je ook allemaal bloemen, 
dieren en insecten. Zoek ze maar eens op, 
vaak zit er een patroon of rode draad in.  
Veel plezier ermee en tot een volgende 
keer! 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: eigen foto’s en pixabay 
 

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Kaki  een vrucht met 

heilzame krachten 
 

 
In de herfst is kaki volop verkrijgbaar in ons 
land. 
De vrucht is oranje met zoet, sappig vrucht-
vlees en een stevige schil. 
Oorspronkelijk komt de vrucht uit China. 
Daar wordt dit fruit geprezen voor haar ge-
zondheidsvoordelen en heilzame krachten. 
 

Waar komt kaki nu vandaan? 
Tegenwoordig wordt het over de hele we-
reld geteeld, in de gematigde tot warme 
klimaten. 
Bijvoorbeeld in Zuid-Europa, Israël, Brazilië, 
Japan, Myanmar, Thailand en Nieuw-
Zeeland. 
 

Waarom is kaki zo gezond? 
Volgens de Chinezen helpt kaki tegen 
hoofdpijn, rugpijn, voetklachten en helpt 
het de weerstand te verhogen. 

Deze traditionele gezondheidsaspecten 
blijken waar, concluderen verschillende 
onderzoekers. 
 
Kaki zit vol met vitamines A, B6, C en E. 
Vitamine A zorgt ervoor dat het immuun-
systeem goed functioneert. 
Vitamine B6 is goed voor je spijsvertering 
en weerstand. 
Vitamine C is ook voor je weerstand even-
als voor je tanden, botten en bloedvaten. 
Vitamine E tenslotte helpt de huid, zenu-
wen, spieren, rode bloedcellen en het hart 
gezond te houden. 
 
Naast deze vitamines bevat kaki ook mine-
ralen. 
IJzer, kalium, koper en antioxidanten. 
Kaki kan zo ontstekingsremmend werken, 
maar ook cholesterolverlagend en bescher-
mend werken tegen verschillende ziekten. 
 

Wat is het verschil tussen kaki – 
persimmon – sharon fruit? 
De op een platte tomaat lijkende vrucht 
word ook wel sharon fruit of persimmon 
genoemd. 
Persimmon is een andere benaming voor 
kaki. 
De meest voorkomende kakisoort is de sha-
ron. 
 
Sharon is een veredelde, pitloze kakisoort 
die in Israël ontwikkeld is. 
De sharon is zoet en kan zowel stevig als 
overrijp worden gegeten. 
 
Andere soorten kaki bevatten veelal zaden 
en kunnen door de grote hoeveelheid  looi-
zuur in de onrijpe variant, alleen overrijp 
worden gegeten. 
De verschillende soorten kaki zijn van de 
buitenkant moeilijk te onderscheiden. 
In de supermarkten in ons land zul je vooral 
de sharon tegenkomen. 
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Wanneer is kaki rijp? 

Kaki fruit is rijp wanneer de schil er oranje-
rood, glazig en overrijp uitziet. 
De vrucht is dan zacht en zeer zoet van 
smaak. 
Onrijpe kaki is niet erg smaakvol. 
Ook bevat de vrucht dan veel looizuur wat 
een onprettig gevoel in de mond kan ge-
ven. 
De kaki soort sharon bevat geen looizuur 
en kan daardoor zowel rijp als onrijp gege-
ten worden. 
 

Hoe eet je kaki fruit? 
Je kunt kaki fruit met schil en al eten. 
Je kunt de vrucht ook uitlepelen omdat de 
schil vrij stevig is. 
Kaki is heerlijk op zichzelf maar ook lekker 
in desserts of salades. 
Ook kun je jam maken met kaki. 
 
Piteke van der Meulen 

__________________________ 
 

Water met... 

 

Een kraantjeskan gevuld met afrikaantjes, 
Oost-Indische kers, een gele peper in stuk-
jes gesneden, gember in stukjes gesneden 
en een paar partjes citroen die op zout had-
den gestaan. 

De bloemen kwamen uit eigen tuin en zo-
lang de vorst hen nog niet grijpt kun je daar 
nog steeds van genieten. 
De gekochte ingrediënten waren uiteraard 
biologisch en daarom konden de schillen 
gewoon mee in het water.  
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Een pepertje staat leuk en geeft een pittige 
smaak, ondersteunt de peperachtige 
smaak van de Oost-Indische kers. 
 
Een peper kun je ook heel laten maar om 
de smaak vrij te laten komen moet je er dan 
wel met een scherp mespuntje diverse 
gaatjes inprikken. 
Water met een smaakje, hoe gezellig kan 
het nog staan in deze tijd van het jaar? 
 

 
Anneke 
 

Water met - 2  
 

En nog een watertje, nu met schijfjes appel, 
limoen en mandarijntjes  
Anneke  
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Waarom de koolmees 

een stropdas en de 

pimpelmees een 

hoedje draag 
 

 
Mezen en pimpelmezen vertoeven ’s win-
ters graag in onze tuinen. Als ze zich weer 
eens te goed doen aan de pinda’s en vetbol-
len die u voor ze hebt opgehangen, kijk dan 
eens naar de zwarte borststreep van de 
koolmees. U zult zien dat die bij de een bre-
der is dan bij de ander. En hoe breder hoe 
aantrekkelijker. Dat vinden althans de kool-
meesvrouwtjes. En pimpelmeesvrouwen 
vallen voor de man met het mooiste blauwe 
petje. 
Hoe de mezen aan hun ‘stropdas’ en 
‘hoedje’ zijn gekomen is een nieuw verhaal: 
 
“We hebben grote problemen. De mensen 
pikken steeds meer van ons grondgebied 
in. Daar moeten we wat aan doen!”  
De vogels schreeuwden door elkaar heen 
op de grote wei waarop ze zich hadden ver-
zameld.  
Ze maakten zich zorgen. Grote zorgen. Eeu-
wenlang hadden ze in voorspoed geleefd, 
maar nu werd hun leefgebied steeds klei-
ner, afgepakt door de mensen die er hui-
zen, fabrieken en boerderijen op bouwden. 
 
“We doen het niet goed. De mensen doen 
het beter. Veel beter. Er komen er steeds 

meer en ze hebben mooie, warme nesten 
en genoeg te eten,” krijste de ekster. 
“Hou even je snavel!” zo klonk de metalen 
stem van de koolmees.  ”Ik heb een voor-
stel. Laten we gaan onderzoeken waarom 
de mensen het zo veel beter doen dan wij.” 
 
De pimpelmees voegde daar met haar hel-
dere, hoge stem aan toe: “Wij koolmezen 
en pimpelmezen wonen dicht bij de men-
sen. Vanuit de bomen kunnen we goed zien 
wat ze doen. Laten we eens een jaar goed 
opletten en kijken wat we van ze kunnen 
leren.” Dat vonden de dieren een goed 
voorstel. 
 
Na een jaar kwamen de vogels opnieuw op 
de grote wei bij elkaar, benieuwd naar wat 
de mezen te melden hadden. Toen ze hun 
bevindingen kwamen vertellen, waren de 
vogels verbaasd over het nieuwe uiterlijk 
van de kleine vogels.  
 
Lees hier verder: 
https://natuurverha-
len.nl/2021/03/19/waarom-de-kool-
mees-een-stropdas-en-de-pimpelmees-
een-hoedje-draagt-070/ 
 
© Els Baars, Natuurverhalen.nl 
 
 

  

https://natuurverhalen.nl/2021/03/19/waarom-de-koolmees-een-stropdas-en-de-pimpelmees-een-hoedje-draagt-070/
https://natuurverhalen.nl/2021/03/19/waarom-de-koolmees-een-stropdas-en-de-pimpelmees-een-hoedje-draagt-070/
https://natuurverhalen.nl/2021/03/19/waarom-de-koolmees-een-stropdas-en-de-pimpelmees-een-hoedje-draagt-070/
https://natuurverhalen.nl/2021/03/19/waarom-de-koolmees-een-stropdas-en-de-pimpelmees-een-hoedje-draagt-070/
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Rozemarijn 
 
Deze keer   aandacht voor Rozemarijn. Le-
zen jullie mee? Leuk! Veel plezier. 
 

 
Rozemarijn 
Het maakt niet uit in welk seizoen, 
de Rozemarijn blijft altijd groen. 
Van april tot juni zijn haar bloempjes te 
zien, 
ze zijn blauwpaars en ook wit bovendien. 
Rozemarijn is voor je gezondheid goed 
en zorgt voor een vrolijk gemoed. 
Drank van takjes in witte wijn, 
was vroeger een Topmedicijn. 
In water is dit kruid, 
ook heel goed voor je huid. 
Vieze geuren slaan op de vlucht, 
van de heerlijke Rozemarijnenlucht. 
Ook helpt het goed bij denkwerk, 
want het maakt je geheugen sterk. 
In vele gerechten is het raak, 
met de verfrissende, lekkere smaak. 
 
 
Groetjes, Gina 
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Vier seizoenen: Het 

‘Wilde’ Genieten 
 

 
Inmiddels zijn er 4 boeken verschenen: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer alge-
mene informatie; het overgrote deel van het 
boek bestaat 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.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief 
verzendkosten. 
 
 
 

Doorlopende aanbieding: 

• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, 
Zomer, Najaar en Winter en twee kaar-
tensets B, C of D van elk 10 kaarten 
voor de prijs van € 99,95 (ipv € 129,80) 

• 1 boek met kaartenset B, C, of D voor € 
34,95 (ipv 39,95) 

Voor adressen buiten Nederland vragen wij 
een bijdrage in de verzendkosten. Deze kan na-
melijk enorm variëren. PostNL rekent diverse 
tarieven voor verschillende landen.  
Kijk op onze site project7-blad.nl of mail 
barbera@project7-blad.nl voor meer informa-
tie. 
 
 

Aanbieding kaarten-

sets 
 
We hebben nu 2 sets kaarten met bloemen en 
kaarsen.  
In elke set 5 kaarten van elke afbeelding.  
De kaarten, A5 formaat (is half A4) kosten  
€ 15,00  per set.  
Dat komt neer op € 1,50 per kaart. 
 
We hebben nu een leuke ‘december’aanbie-
ding tot 12 december 2021: 
vier halen, drie betalen, dus voor € 45,00 (ipv 
€ 60,00) inclusief verzenden ontvang je 40 
kaarten. 
 
Achterop staat: ‘Een lichtje voor jou’… 
Wie er een decembergroet bij wil plaatsen kan 
dat zelf doen. 
Wij waren van mening de kaarten neutraal te 
moeten houden; ze zijn geschikt voor vele ge-
legenheden. 
Bestellen bij Barbera:  
barbera@project7-blad.nl   
  

mailto:project7-blad.nl
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Gezellige filmpjes 
 
Dit is een link naar een leuk filmpje van een 
echtpaar in Azerbeidzjan. Wij genieten van 
hoe men daar leeft en werkt.  
De rust die het uitstraalt. Het leven in de 
natuur. Geen dure bbq bij een tuincentrum 
of bouwmarkt vandaan.  
Een paar stenen in een cirkel en daarin kan 
vuur gemaakt worden. Of men kookt op 
een zelfgemaakte stoofje van een zinken 
emmer met klei, of een mudoven, een oven 
van klei gemaakt op een boomstam. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U18
xYlexu9Q&t=454s 

De kippen die steeds door het beeld lopen 
rusten even uit. 
 
Wij hebben zelf het stoofje nagemaakt, vo-
rige junior gedeeld, wat veelvuldig in deze 
filmpjes wordt gebruikt en een mudoven. 
Genieten als je gaat buitenkokkerellen en 
allebei branden ze als een tierelier. 
 

 

 

 
            

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van 
der Meulen, Geertje Swart, Barbera Smit,  
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

