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Koning Winter maakt zijn eigen kunstwerken…
Het is winter. Even wennen met z’n allen maar voor je het weet voelt het minder koud dan
wanneer het weer net is omgeslagen.
We hebben mazzel, het waait niet, geen snijdende wind, het is gewoon koud maar wel prachtig weer.
De resultaten zijn ook om van te genieten.
Koning Winter maakt zijn eigen kunstwerken.
Een paar blikken in eigen tuin laten je al heel veel mooie dingen zien.
Alles wat tijdens guur weer dor en ongezellig ziet, ziet er nu beeldschoon uit. Berijpt, je ziet
echt dat het vriest, de laatste gewassen die tot voor kort nog dapper stonden te bloeien hebben nu wel het loodje gelegd maar alles wat overeind is blijven staan geeft mooie beelden
voor het oog.
De uitgebloeide hemelsleutel staat er werkelijk prachtig bij. We hebben er nog maar een paar
want ik pikte er steeds meer weg om in bloemwerk te gebruiken. Afgelopen maanden vaak
een schaal gevuld met groen, bloemen en een kaars.
Elke keer dacht ik, nou vooruit, nog een paar… maar ja dat houdt een keertje op en de laatste
drie schermen kon ik dan ook niet opruimen. Gelukkig want Koning Winter maakte er iets
moois van.
De heksenbol, de kleine tuinkussentjes met huislook; in de
zomer ziet het mooi maar nu heel anders en net zo prachtig.
Genieten heet dat. Heerlijk dat we de natuur zo dicht om
ons heen hebben en er vele vogeltjes op het voer afkomen.
De natuur zorgt voor leven in de brouwerij.
Maar dat doen we zelf ook. We zijn actief, we ontmoeten,
we verbinden, we blijven in de running en ondanks alle
gekke regels, maffe belevenissen die we met elkaar hebben
gaan we toch zoveel mogelijk gewoon door.
Door de blik op de natuur te richten, op wat wel goed voor
ons is en waar we met velen blij van worden aandacht te
geven gebeuren er ook mooie dingen.
En dat is van groot belang!
Als we ons laten leiden door nare berichten, als die de overhand krijgen dan komen we in een lage energie terecht.
We moeten zorgen dat we niet in een negatieve spiraal omlaag gezogen worden en dat kunnen we voorkomen door
bezigheden, locaties, gezelschappen op te zoeken die ons
energie schenken. Je zou kunnen zeggen: die ons energie leveren in plaats van onttrekken.
En dat is vaak gemakkelijker gezegd en opgeschreven, we
weten er alles van maar toch blijven we het zeggen.
Alles wat je aandacht geeft groeit!
Wij kijken dan ook terug op al een aardig aantal middagen waarbij we elkaar konden voeden
met positieve energie.
Dat klinkt nu wellicht als een geloof. Maar geloof mij, niets is minder waar.
Diverse gezelschappen, met af en toe een paar dezelfde personen, maar steeds op andere
locaties en met andere onderwerpen om bij elkaar te komen hebben bewezen dat wij als
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mensen een enorme hang hebben naar gewoon, naar puur natuur, naar elkaar luisteren, naar elkaar inspireren met kleine mooie
dingen zoals met ‘Opa’s aardbeien’ die je ook
in deze nieuwsbrief zult aantreffen.
Samen theedrinken met hartige en zoete gerechtjes, door iedereen iets ingebracht.
Allemaal dingen die juist nu nog waardevoller blijken te zijn, in het verleden was er ook
wel een bewuste gedachte dat het mooi was,
maar toch is dat nu intenser merken wij als
we terugkijken op diverse middagen.
De kleine tuinkussens
We gaan hier mee door!
We laten ons niet stoppen om hele normale
gezellige dingen te ondernemen en daardoor
anderen blij te maken, hen uit donkere gedachten te halen, kijk naar wat wel kan, wat
wel mooi is en wat we wel samen kunnen ondernemen. Nu is het winter, maar voor we
het weten lengen de dagen weer, gaan we
ook weer wandelen en ook dan gaan we met
elkaar op pad.
We gaan WILD genieten, we pakken alles
beet waardoor en waarmee dit mogelijk is.
Wie zich wil aansluiten… Welkom!
Bergthee
Je leest er meer over in deze nieuwsbrief en
ondertussen blijven we ook van alles delen en uitzenden naar hen die alleen de nieuwsbrief
ontvangen.
Hele fijne dagen gewenst. We moeten zelf de slingers ophangen en de stemming erin brengen.
Dat kan met kleine dingen.
Heel bewust.
En weet dat iedereen geconfronteerd wordt met tweedracht binnen bekenden, wat wij allemaal al hebben vernomen, dat is niet mis.
We zijn met een grote groep die graag ziet dat we onze eigen gang kunnen blijven gaan, dat
we eigen keuzes willen maken en ons niet willen laten dwingen. Je bent niet alleen!
En dat ervaren we ook met de middagen ‘Deelnemers voor deelnemers’.
Er zijn al heel wat gesprekken gevoerd, er is al heel wat herkenning voorbij gekomen bij velen
overigens, daarom blijven wij doen wat we doen!
We buigen niet en blijven positieve puur natuurlijke info aanreiken!
Tot volgende maand of eerder in de mail als jij ook mee wilt doen met ons nieuwe concept.
Geniet van wat Koning Winter voor ons maakt. Want dat is onvoorstelbaar mooi.
Steek ook een lichtje aan voor jezelf.
We doen het vaker voor anderen, maar nu zeg ik… steek een lichtje aan voor jezelf!
Anneke
Gaasterland – 23 december 2021
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Gelei van malusappeltjes
Het malusappelboompje in onze tuin staat daar sinds het voorjaar van 2020.
Het eerste jaar kregen we een paar appeltjes en dat vonden we al heel bijzonder want de
overgang vanuit een pot in de volle grond moest wel even verwerkt worden door de boom.
Dit jaar stond de boom volop in de bloesem. We waren benieuwd.
Wat een appeltjes. Echt heel veel.
We lieten ze zo lang mogelijk hangen maar er kwam een moment dat we wel zagen dat sommigen wat aangevreten waren, een paar lelijke plekjes kregen dus...
Oogsten dan maar.
Appelmoes en compote had ik wel vaker gemaakt.
Appeltjes gedroogd, er zijn net afgelopen najaar vele manden gedroogd.
Iets anders, dus op zoek. Gelei.
Een uitdaging: gelei met chili.
Dat klonk wel grappig en het toeval wilde dat we net zelf pepers hadden gedroogd om chilipoeder van te maken. Eigenlijk meer vlokken dan poeder.
Het recept dat ik in een boek had gevonden ging uit van 600 gram appeltjes - 35 gram gehakte
chilipeper - 1 liter water - sap van 1 citroen - ongeveer 500 gram basterdsuiker.
Zo braaf als ik kan zijn hield ik mij daaraan.
Met dat verschil dat ik geen 35 gram chilipeper nam van de gedroogde pepers.
Er ging 1200 gram appeltjes gewassen en in stukjes gesneden in een pan met 2 liter water en
het sap van 2 citroenen plus 10 gram gemalen chilipeper. Dat kwam op 5 gram per 600 gram
appeltjes.
Nadat de inhoud van de pan aan de kook gebracht was moest deze ongeveer een half uur
staan pruttelen tot de appeltjes papperig waren.
Daarna werd de pan geleegd in een vergiet waarin een grof geweven theedoek lag. Deze vergiet stond op een andere pan want het ging juist om het sap.
Deksel op de vergiet, de theedoekpunten er overheen geslagen en de pan in zijn geheel onder
de overkapping van onze buitenkeuken weggezet tot de volgende dag.
De appeltjes verdwenen toen op de compostbak, ze waren ook behoorlijk uitgebleekt en het
sap had een rood kleurtje.
Het recept vertelde dat op 500 milliliter sap 300 gram basterdsuiker toegevoegd moest worden. Aan de twee gekochte zakken had ik exact genoeg.
De pan met sap en suiker moest weer aan de kook gebracht worden en na een minuut of 15
zou de gelei ontstaan.
De klokhuisjes en pitjes van de appeltjes bevatten pectine, dit in combinatie met de suiker
moest goedkomen.
Na een 15 tot 20 minuten kon ik nog niet juichen over het resultaat.
In de kast stonden zakjes geleermiddel zonder toegevoegde suiker. Deze stonden klaar om
jam te maken van de bramen en frambozen uit eigen tuin die nog in de vriezer liggen.
Twee zakjes toegevoegd, de staafmixer erbij genomen en het begon gelei te worden. Even
een paar minuten laten koken, klaar.
De lege schone potjes konden gevuld worden.
Geen rode gelei maar bruine, er was alleen bruine biologische basterdsuiker verkrijgbaar.
Maar… ik had meer pijlen op mijn boog.
Er stond nog ruim 1800 gram appeltjes te wachten.
En daar ging ik op mijn eigen wijze mee aan de slag.
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De appeltjes na het wassen doormidden gesneden, in de pan gedaan met drie liter water.
Want volgens het recept dat ik eerst volgde was het 1 liter op 600 gram appeltjes.
Citroenen en chilivlokken (paar theelepeltjes op het gevoel) erbij en aan de kook gebracht.
Ook deze pan een half uur laten pruttelen.
Wederom de vergiet met de grof geweven theedoek op een pan gezet om het sap op te vangen. Ook een nacht laten staan.
De volgende dag een deel van het sap in een glazen kan gedaan en de rest in de pan, na wel
gekeken te hebben hoeveel dit was.
Het was totaal 1,8 liter.
Een zakje geleermiddel is voor 600 ml. Drie zakjes door het sap in de glazen kan gemixt met
een garde en deze daarna geleegd in de pan bij de rest van het sap.
Er is één zak biologische licht gekleurde rietsuiker bij gegaan, van 500 gram. Dat was een stuk
minder dan de twee zakken, dus 1 kilo op een derde minder sap bij de eerste lichting.
Dit ging perfect, binnen een paar minuten was het gelei.
Brandschone potten gevuld, deksels erop. Potten op hun kop gezet zoals ook op de zakjes
geleermiddel stond aangegeven.
Top! Geslaagd.
Voortaan met gelei maken ga ik mijn ‘eigen wijze’ weg volgen.
Maar geef toe. Ik ben braaf geweest, nergens tegenin gegaan, keurig het recept gevolgd alleen
daar wel gelei door gekregen met behulp van de zakjes geleermiddel.
En lekker dat de gelei is.
Ruim drie kilo appeltjes van eigen boompje omgezet in gelei. Dankjewel boompje.
De toastjes met iets hartigs, op de foto een kaassmeersel waar een klodder gelei op ligt, waren
heerlijk. Ditzelfde hebben daarna ook gedaan met een mierikswortelsmeersel.
De gelei past goed bij allerlei hartige gerechten. Op een broodje kaas lijkt het mij ook niet gek.
Anneke

Malusappeltjes

Ze lijken te groeien als kersen

De oogst: drie kilo

Gewassen en doorgesneden

Close-up
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Citroensap persen

Alles in de pan – een half uur koken

Appeltjes worden gaar

Overgieten in vergiet met doek

Een nacht laten staan - uitlekken

Uitknijpen en vocht opvangen
We hebben het maken van deze malusappelgelei op twee manieren geprobeerd.
Hierna de tweede manier, met een
vegan biologisch geleermiddel:

Het kooksap van de appeltjes

Indikken en suiker erbij

Malusappeltjes

Sap van drie citroenen

In de pan met water en chilipoeder

Onze chilipoeder is zeer krachtig!

Aan de kook brengen

Ook weer op zacht vuur garen
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Afgieten en een nacht laten lekken

Geleermiddel erbij

Goed doorroeren

Feestelijk ingepakt

Malusappelgelei – december 2021

Op een toastje kaasspread
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Kinderboerderij Daalhoeve Maastricht
Dankzij de deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ zullen er over een paar weken bomen geplant worden bij Kinderboerderij Daalhoeve.
Anneke Fokkema heeft even een foto gemaakt van een hoekje in de winkel bij deze kinderboerderij.
Want naast de bomen schonken we hun ook boeken om ter inzage neer te leggen zodat zij
wellicht belangstellenden krijgen die deze willen aanschaffen.
Ansichtkaarten zijn al snel leuk voor de verkoop dus ook daarin zijn zij voorzien om het één
en ander te presenteren. Wij zijn best wel een beetje trots dat we een mooi begin konden
maken. Zodra de bomen de grond in gegaan zijn zal Anneke uit Maastricht dat met ons delen
door ook daarvan foto’s te maken.
Dank aan de deelnemers, samen zaaien, samen oogsten! Heerlijk!
We zijn benieuwd welke projecten er meer op ons pad komen en gerealiseerd mogen worden samen met de deelnemers.
Hoe meer deelnemers, hoe meer we met velen zaaien! Goed idee! Toch?
Anneke en Anneke
Anneke Fokkema zorgde voor de inspiratie met de foto dit even te delen.
Anneke Bleeker is dol op dit soort acties.
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High Tea met Noord-Hollanders
We reden vanuit Friesland de Afsluitdijk over. Op naar Noord-Holland voor een High Tea.
De deelnemers die kwamen hadden allemaal een inbreng.
De ‘opdracht’ is zelf iets maken van biologische oorsprong of op die wijze tot stand gekomen.
Bij een High Tea horen zoet en hartig, wat tot uiting kwam in de verschillende hapjes.
We proefden verschillende soorten thee en luisterden naar elkaar, waarbij er af en toe wat
rondging om van te genieten.
Opa’s aardbeiplantjes kwamen in beeld, Marian vertelde daar een mooie jeugdherinnering bij.
En omdat het december is kregen de aanwezigen van mij een potpourri zakje.
Het was heerlijk even creatief bezig te zijn met de wetenschap dat cadeau te geven aan een
aantal personen.
Dank aan allen die er waren.
Sommigen kwamen we op verschillende andere locaties al tegen.
Mooi om te zien wat zich in Noord-Holland op dit moment het sterkst aan het ontvouwen is.
Deelnemers wonen daar op veel locaties op fietsafstand van elkaar, dus men kan te allen tijde
op elkaar terugvallen.
En die contacten worden nu gelegd via mooie onderwerpen.
De onderwerpen zijn het ‘voertuig’ om bij elkaar te komen en daardoor ontstaan de gesprekken en vervolg ontmoetingen.
Super!
Wij als bestuur van Project7-blad zijn hier mee in onze nopjes.
Anneke
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Een denkertje

Als iets je planten niet opeet, dan maakt je tuin geen deel uit van het ecosysteem
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Recepten - Om samen te maken
Er is weer een nieuw (pdf / e-) boekje uit.
Het heet: Recepten - Om samen te maken
Geïnspireerd door de werkgroepjes ‘Deelnemers voor Deelnemers’ die allemaal de cursus ‘Het Wilde Genieten’ volgen en heel
enthousiast diverse recepten uitwerkten, is dit boekje ontstaan.
Je kunt met (kleine) groepjes de recepten in dit boekje uitvoeren,
waarbij iedere deelneemster/deelnemer de resultaten thuis in
eigen keuken kan gebruiken.
Het is een boekje dat regelmatig zal worden geüpdatet met
nieuwe recepten.
Degenen die het boekje nu aanschaffen krijgen uiteraard steeds
de update toegezonden.
Onderwerpen die nu onder andere aan de orde komen, zijn:
Het maken van:
•
•
•
•
•
•
•

Fire Cider
Bouillonmix
Komkommers en courgettes inmaken
Kruidenazijn
Sambal oelek
Coleslaw
Zuurkool

De Pdf verkopen we voor 10 euro.
Wie interesse heeft mag 10 euro overmaken op onderstaande gegevens en let op!
Je MOET daarna wel twee Annekes mailen.
Anneke Fokkema, de penningmeester, zodat zij je naam en mailadres heeft voor haar overzicht.
Anneke Bleeker, zij zal de Pdf verzenden, wat eerdaags gaat gebeuren naar allen die deze al
gereserveerd hebben via andere ‘tamtam’ aangereikt.
Verzuim je Anneke Bleeker te mailen dan kun je ‘wachten tot je een ons weegt’ voor je de
Pdf aangereikt zal krijgen.
Dit is geen geintje
Want zonder melding en mailadres beginnen wij niets.
Anneke Fokkema: penningmeester@project7-blad.nl
Anneke Bleeker: anneke@project7-blad.nl
Gegevens Project7-blad:
NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht
Hartelijke groet, Anneke en Anneke
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Winter, tijd voor vogelvoer
Over het voeren van vogels hebben we in de afgelopen jaren al heel wat gedeeld en geschreven. Biologisch, verantwoord, wees creatief met servies en geniet van het vogelbezoek.
In plaats van ossewit gebruikte ik recent kokosvet. De potten in een emmer heet water gezet,
even wat zwaars erop en voor je het weet is het vet gesmolten.
De kommen, kopjes en mokken gevuld met los voer, denk bijvoorbeeld ook aan rozijntjes en
andere gedroogde vruchten en nootjes die onbewerkt zijn om te gebruiken.
Het gesmolten vet met een stokje door het voer geroerd, wellicht is het handig een laag voer
te verzadigen en daarna de rest te vullen en weer van vet te voorzien.
Dan kun je nog beter checken of het vet goed tot op de bodem is gezakt.
Direct een takje tegenover het oor goed diep in het voer met vet gestoken zodat het blijft
zitten na het stollen van het vet.
Een kersttak aan de leuning van een stoeltje gebonden, daar twee kopjes aan vast gemaakt
en de vogeltjes genieten ook van een decembersfeer. Stuk kokostouw fungeert als strik.
Sauskomen bevallen mij uitstekend. Zijn niet 'met twee happen leeg' en ze staan robuust.
In de kringloop kun je er genoeg vinden en rond de € 1,50 heb je al snel zo'n kom.
Hang je servies 'in de wilgen'.
Anneke

Lege schone kopjes, mokken, sauskommen en stokjes

Kokosvet onder een zware fles in heet water

Gevuld met zaad en vet, stokje om op te zitten

Touwtje aan het oor, klaar om op te hangen
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Het is gewoon leuk om te zien hoe de vogels een dergelijke actie waarderen.
Bij ons zijn er heel veel kool- en pimpelmezen die zich tegoed doen aan deze vorm van vogelvoer. Zij kunnen kiezen tussen pinda’s en vet en zaden.
Het is soms ruzie om een plekje op de takjes in de sauskommen en kopjes. Ze springen elkaar
gewoon in de nek voor een plekje.
Als je heel stil staat, zitten ze soms op minder dan een meter bij je vandaan te eten.
En het roodborstje eet de kruimels die op de grond vallen.
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Waterkefir
Waterkefir is een heerlijke frisse drank en heeft tal van positieve effecten op je lichaam en dan vooral de darmen. Op internet vind je verschillende beschrijvingen waar het overal
goed voor is.
https://www.waterkefir.net/
https://leefbewust.nu/waterkefir/
Zelf drink ik het met vlagen en ik heb nu weer zo’n periode
dat ik denk: yes, lekker!
•
•
•
•
•
•

Weckpot, zelf gebruik ik een pot van Ikea van 1,8 liter
Liter (mineraal- of gevitaliseerd) water, ik heb altijd
blauwe literflessen in de vensterbank staan die ik hiervoor gebruik
50 tot 100 gram suiker (oerzoet, of rietsuiker)
100 gram kefir
3 dadels of vijgen of een mix van deze twee of rozijnen
Optioneel biologische halve limoen of citroen of schijfje sinaasappel

Doe de suiker in de beugelpot en schud goed met 1 liter water. Doe dan de kefirkorrels en de
vijgen en dadels erbij.
Laat de pot 48 uur staan in de vensterbank, niet in de felle zon, deksel kan dicht als er ruimte
genoeg in de pot is, anders los erop leggen of een doek erover. Door het mousseren kan er
druk op komen te staan als je de weckpot afsluit, elke dag even open maken.
Haal de dadels, vijgen, limoenen, etc. eruit en zeef de kefir, giet over in een fles (schoongespoelde wijnfles of bv flessen bij de super vandaan waar vruchtendrank in heeft gezeten).
Gebruik alleen plastic (of hout) als lepel, zeef en maatbeker, geen ijzer (houdt kefir niet van)!
Bij de Hema hebben/hadden ze een plastic trechter met zeefje, erg handig en voor maar 2
euro.
Wil je nog niet direct nieuwe kefir maken, spoel dan de kefir af onder de kraan en zet dit in
een glazen pot met 2 lepels suiker in de koelkast (kan een vakantieperiode van 2 tot 3 weken
overbruggen).
Wil je weer nieuwe drank maken herhaal je bovenstaande. Spoel de kefir eerst wel goed af en
spoel eventueel de eerste fermentatie die je na iets langere tijd maakt weg.
De kefir vermeerdert zich, wat je overhoudt kun je tijdelijk in een glazen pot in de koelkast
bewaren in een dichte pot met water en suiker en weer doorgeven.
Experimenteer met limoen, citroen of sinaasappel, je kunt deze ook nog weer uitpersen in de
fles voor je het weggooit, limoen en citroen maken de drank extra sprankelend.
Begin met 1 glas per dag en daarna op gevoel meer.
Barbera
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Waterkefir (vervolg op Barbera’s ervaringen)
Waterkefir, dat hebben we in het verleden ook wel in huis gehad.
Toch... ja het was wel lekker, maar waarom het strandde weet ik niet meer.
Melkkefir is niet aan mij besteed.
De melkkefir die je kunt kopen in de natuurwinkel is heerlijk, die kan ik zeer waarderen.
In de zomer als het warm is. We hebben papieren bekers in de auto en na het boodschappen
doen bij de natuurwinkel op het bankje zitten met de eigen bekers en een fles melkkefir die
we net hadden gekocht, zo ingeschonken en genieten in het zonnetje.
Feestje... Echt fantastisch.
Maar zelf maken... nee, ik ben niet zo'n melktypje...Hebben we ook in huis gehad.
Braaf melk gekocht, plastic vergiet, etc.
Netjes alle aanwijzingen gevolgd. Maar die melklucht. Niet om blij van te worden. Ik niet.
Dat strandt dan ook geheid. Dat deed het dus ook.
En het excuus? Veel te druk, lezingen geven, naar studiegroepen, huishouden, maar ja... zoals
ik al zei, een excuus.
Waterkefir ruikt anders, is anders, ziet anders. Ja, dat is toch een ander verhaal.
En zo kwam het dat ik van Barbera een glazen potje kefirkorrels kreeg.
Dit potje belandde in de koelkast. Jazeker, een dag later! Het stond mooi stevig in een kratje
in de auto bij spullen die er nooit uit gaan. Dag later. Grom. Potje staat nog in de auto. Het
was koud, dus daar of in de koelkast maakte niets uit. Alles recht praten wat krom is.
Ja, ik zal kefir starten. Ja ik ga het doen. Echt hoor...
Enfin, na een week vroeg Barbera hoe het er mee was. Tot mijn schande moest ik opbiechten
dat het nog steeds in de koelkast stond. Wel had ik het een keer gespoeld en opnieuw van
suiker voorzien. Ja dat wel.
En dat was HET MOMENT... in de natuurwinkel heb ik abrikozen en pruimen gekocht. In het
vrij donkere hoekje in de winkel dacht ik dadels gepakt te hebben, thuisgekomen bleken het
pruimen te zijn.
Ook goed.
Rozijnen hadden we nog. Biologische rietsuiker. Eerst de klontjes opgemaakt die altijd nog in
glazen potjes stonden. Overblijfselen van zorgen voor een groep.
Barbera had al verteld dat zij de kefir zonder citroen lekkerder vindt.
Citroenen had ik ook gekocht, dus het plan was eerst met citroen en de tweede keer zonder
citroen te proberen.
De eerste zending, goed gelukt, lekker bruisend. Een bittertje als ondertoon door de citroen.
Op zich niet verkeerd vonden wij.
Tweede zending zonder citroen.
Hmmmmmm veel lekkerder. Goede volgorde en proefondervindelijk vastgesteld.
We zijn alweer een paar zendingen verder, de 150 gram korrels is inmiddels bijna acht ons,
althans gisteren, dat zal nu alweer veel meer zijn.
Dit is echt: proost op je gezondheid.
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Na enige startproblemen ben ik niet meer te houden.
Er staat een 5 liter weckpot klaar. Net zo handig. Op dit moment gebruik ik de 2 liter smalle
weckpotten, die overigens ideaal zijn. Maar twee stuks, nu drie stuks want in één pot heb ik
stukjes gember extra toegevoegd.
We gaan het beleven.
En dan overstappen op de 5 liter pot, alles in één pot. Daar kan vier liter in, blijft er ruimte
over.
Door de kefir in een wijnglas te schenken drinkt het lekkerder dan uit een sap glas.
Het geeft je ook dat gevoel... even een wijntje.
Nu lusten wij graag een wijntje, een mens mag zichzelf wat gunnen, nietwaar?
Maar ik moet bekennen al bijna een week de kefir als zijnde wijn te drinken.
Als we middagen met deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' hebben waar wij bij zijn
dan mag wie daar komt en korrels hebben wil zich melden.
Als er genoeg is, neem ik het met liefde mee.
Want als het doorgaat zoals het nu gaat... hebben we hier straks een kefirkwekerij.
Anneke
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Elf kruidenzout
•
•
•
•
•
•

Keltisch zeezout, aangevuld met:
Champignonpoeder
Courgettepoeder
Dragon
Koriander
Kurkuma

•
•
•
•
•
•

Paprikapoeder
Pompoenpoeder
Rode peperpoeder
Uienpoeder
Zevenblad
Zwarte peper

Dit zout kun je gebruiken om mee te koken, van aardappels tot soep, van hartige taart tot…
Je kunt het kruidenzout met een vijzel fijner malen en als tafelzout gebruiken. Een leuke vervanger in een maaltijd in plaats van diverse potjes kruiden te gebruiken.
Handig ook als je weinig tijd hebt, denk ook aan mee verwerken in een geklutst ei. Dit zout is
bewust zo gemaakt.
Maar je kunt ook een pak Keltisch zeezout nemen en op deze wijze allerlei kruiden uit je keukenkastje opruimen. Dan noemen we het ‘Ruim-je-keukenkastje-op-zout’. Je krijgt ruimte en
overzicht en gebruikt het één met het ander. Voor onszelf hebben wij zout staan met allerlei
restanten en potjes die je eens op wilt ruimen. Ik kan het niet meer namaken, helaas, want
het is superlekker. Heel verrassend dus.
Dit zout kan ik altijd bij benadering namaken, bij benadering omdat alles op de gok gaat. Theelepel van dit, eetlepel van dat, etc.
Dus mocht het bevallen, je kunt je eigen kruidenzout maken; laat je inspireren.
Hartelijke groet,
Anneke
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Aan onze Mede Aardebewoners

Jaar van de bodem 2015
De snippers natuur die we nog over hebben zegt Martin Drenthen van de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn restanten van wat in het verleden doorgaans grote, gezonde ecosystemen
waren. Die kunnen we niet zomaar verplaatsen; ze zijn gebonden aan bepaalde locaties.
Toevluchtsoord
In die gebiedjes vinden soorten een toevluchtsoord voor de mens die alsmaar verder oprukt.
Ingewikkelde regels zijn een gevolg van decennialange onderhandelingen met krachten die
het eigenlijk maar onzin vinden dat de natuur wordt beschermd.
Daarom zitten we nu opgescheept met de ”postzegel natuur”.
‘In plaats van na te denken over het schrappen van regels of kleine natuurgebiedjes zouden
we in Nederland echter juist grotere natuurgebieden moeten creëren’, stelt Kees Bastmeijer,
hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. In grotere gebieden kunnen we soorten die nu ernstig bedreigd worden beter in stand houden. Een robuuste natuur.
In onze eigen omgeving zijn vaak ook maar kleine snippers zonder een bepaalde verbinding
van paden om een wandelroute uit te stippelen. Dat is goed voor onze collectieve geestelijke
welzijn en gezondheid, want het is aangetoond dat mensen minder stress ervaren en beter in
hun vel zitten als ze vaker in de natuur komen.
In de buurt van natuurgebieden zou daarom alleen ‘natuurinclusieve’ landbouw moeten worden toegestaan. Natuurreservaten en vooral ook permacultuur beoefenen.
Landen weer vruchtbaar maken door gezonde mest te gebruiken en om geen grote velden
met hetzelfde gewas meer te produceren.
Kijk bij “Us Hof” Sibrandaburen (https://www.ushof.nl/welkom/us-hof)
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Ik pleit ervoor om met minimaal 1 hectare voedsel te produceren voor 500 mensen.
Iets wat in de toekomst erg belangrijk gaat worden, als we minder gebruik gaan maken van
voedsel uit andere landen waar mensen in armoe leven en zelf weinig of geen voedsel hebben.
Het verbaasde mij als kind al dat er een Derde Wereld was. En dat die nu nog steeds bestaat,
wat doen we dan verkeerd? vroeg ik me af.
En waarom bestaat dat nu nog steeds en wordt het alleen maar erger. We lezen er nooit iets
over in de krant of op de radio of TV.
Nee we zijn zo afgestompt dat we op TV een show laten zien, na oorlogsbeelden zodat we
meteen weer gehersenspoeld worden. Te triest voor woorden.
En niet alleen toen maar ook nu worden we constant gehersenspoeld, maar velen zijn zich er
blijkbaar niet van bewust.
Gelukkig zijn er al veel wakkere mensen, die actie ondernemen.
Laten we met elkaar zorgdragen voor de aarde, het belangrijkste wat we hebben is de natuur,
de natuur kan nooit overwonnen worden, alleen maar begrepen.
We kunnen zo niet doorgaan met plunderen.
Het jaar 2015 was het jaar van de bodem. Wat doen we met de conclusies?
We zien de wormen niet maar ze zijn HEEL belangrijk. Net als de bijen boven de grond.
Echt, we hebben nu de tijd om over ons leven na te denken.
Nu in de lockdown die ons gegeven is om weer naar binnen te keren, naar wie we eigenlijk
zijn, naar onze bron, die in onszelf ligt.
En zijn we op de goede weg? Of zijn we afgedwaald?
Het spel van verdeel en heers, en geef de mensen brood en spelen zorgt ervoor dat we in onze
comfort zone zijn gaan zitten.
Zie eens om je heen?
Alleen maar materiele en technologische dingen waar we ons mee omringen. En er zijn slaven
in andere landen die werken voor ons.
Hoezo de slavernij voorbij?
We moeten het zelf doen. Zelfredzaam zijn in deze tijd is heel belangrijk.
Ga naar binnen bij jezelf nu in deze donkere dagen. En steek je licht op om te zien naar nieuwe
mogelijkheden voor de Toekomst.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande op kleine schaal. Voedselbossen en permacultuur, zelf
kleding maken en je weet zelf wel meer dingen te bedenken die we kunnen veranderen.
STA OP en onderneem NU ACTIE.
Denk een aantal generaties VOORUIT.
WIJ MENSEN ZIJN DE LIEFDEVOLLE LICHTJES IN DE WERELD.
FIJNE JAARWISSELING EN TOT IN 2022
Maria Brukx
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Aan de slag bij Stichting Doarpstún Snakkerbuorren
Klanten van ‘it Griene Libben’ in
Noardburgum konden vrijdag voor
de laatste maal hun groentetassen
met recepten afhalen. Gosse en
Sjoukje hebben besloten een punt
te zetten achter hun halve hectare
grote groentebedrijf. Aan de vraag
lag het niet. ,,Die was er volop”, concludeert Haarsma.
Micro-boer
Geïnspireerd door verhalen uit de
VS en Canada over een bestaan als
micro-boer, zetten Gosse en Sjoukje
Gosse Haarsma oogst de laatste groenten bij It Griene Libben in NoardburHaarsma ruim vier jaar geleden vol
gum.
goede moed It Griene Libben op. Ze
FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN (Leeuwarder Courant)
plaatsten een oproep op Facebook
en dat leidde tot de huur van een stuk grond van de familie Scherjon in Noardburgum. Ze
toverden het oude grasland om in een moestuin met een kas waar ze in de loop der jaren circa
45 verschillende (kas)groenten hebben geteeld. Circa 75 mensen hadden er een abonnement
en konden wekelijks een groentetas afhalen.
Te arbeidsintensief
“Het hadden er veel meer kunnen zijn, er is volop vraag, maar het was er te arbeidsintensief,
ondanks de hulp van een aantal vrijwilligers”, stelt Gosse. “Zo eerlijk moet ik zijn, evenals het
feit dat het verdienen van een modaal inkomen er niet in zat.”
Sociale en educatieve ontmoetingsplek
Toen ze de kans kregen, om per 1 januari aan de slag te gaan bij Stichting Doarpstún Snakkerbuorren, grepen ze die met beide handen aan. De twee hectare grote Doarpstún werd twintig
jaar geleden opgericht door Theo van der Molen uit Lekkum met als doel om een sociale en
educatieve ontmoetingsplek te creëren. Enthousiast: “Het is een fantastische kans en een
mooie stap vooruit. We krijgen straks de mooiste baan van Friesland.
De Doarpstún is een paradijsje met faciliteiten die we in Noardburgum niet hadden. Er zijn
volop mogelijkheden voor het ontvangen van vrijwilligers en andere groepen.”
Activiteiten voor vrijwilligers
Gosse houdt zich straks bezig met het kweken van groente, Sjoukje richt zich op de contacten
met de afnemers en het organiseren van activiteiten voor de vrijwilligers en mensen uit de
buurt. Ook overweegt de zogenaamde farm-to-table diners te beginnen, waarbij een lokale
kok kookt met de groente van de tuin.
Efficiënt groente telen
Gosse is bovendien blij dat hij in Snakkkerburen kan werken volgens het microfarming-concept. “Dat zijn technieken waarmee je op kleine schaal efficiënt groente kunt telen met betaalbare apparaten. Met de vele vrijwilligers en de betere faciliteiten gaat dat zeker lukken.”
Dank aan Janny Bijlsma voor deze bijdrage.
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Iedere plant heeft zijn eigen verhaal
…en zo ook de Rozemarijn
Er valt veel te vertellen over de Rozemarijn en ik bespreek hier een aantal opvallende eigenschappen van dit prachtige kruid.
De Latijnse naam van de Rozemarijn is Rosmarinus officinalis. Ros betekent dauw. Marinus komt van de zee. De naam verwijst
naar de plaats waar het oorspronkelijk vandaan komt namelijk langs de kust. Officinalis
wordt van oudsher gebruikt bij kruiden die
bekend waren in het Officinum, de apotheek.
De Rozemarijn werd vroeger gebruikt voor
ontsmetting in ziekenhuizen en bij pestepidemieën werd een zakje met Rozemarijn om
de nek gedragen om besmetting te voorkomen. Rozemarijn was ook een belangrijk
kruid in de Middeleeuwse keuken.
In mijn vorige studie (voor mijn opleiding)
over planten op begraafplaatsen kwam ik de
Rozemarijn ook tegen.
Het is een plant die staat voor de overgang
naar het nieuwe leven maar het kan ook
staan voor de betekenis van liefde die zelfs
na de dood trouw blijft.
De Rozemarijn is mijn favoriet in de keuken
en veel mensen kennen dit kruid ook vanuit
de culinaire toepassing. Maar de Rozemarijn
wordt ook medicinaal gebruikt.
Cosmetisch is het een geliefd kruid in bijvoorbeeld shampoo en badschuim. Ook de etherische
olie is geliefd. Je kunt dus gerust zeggen dat het een veelzijdig gebruikt kruid is.
De Rozemarijn is een groenblijvend struikje uit de lipbloemenfamilie. Ze heeft een sterk
aroma en het lijkt wat op dennentakjes.
De plant bevat veel etherische olie en kan wel anderhalve meter hoog worden.
Bij een natte winter kun je de Rozemarijn beter wat beschut neerzetten, want ze kan bij vorst
kapotvriezen als het te nat wordt. De Rozemarijn is sowieso gevoelig voor erge kou maar kan
wel heel goed tegen warmte.
Het plantje houdt van een heerlijk zonnig plekje.
Bij ons vorige huis in Friesland hadden we kleiachtige grond en daar wilde de Rozemarijn niet
groeien. Later las ik dat de Rozemarijn hier ook echt niet van houdt.
Het houdt juist van een wat goed doorlatende droge grond. Toevoeging van kalk vindt ze
heerlijk. De bloemetjes van de Rozemarijn zijn klein, ze groeien tussen de blaadjes en de kleur
is blauwwit, roze, lila of wit. De plant heeft een rechthoekige stengel.
De Rozemarijn is een Mediterrane plant en komt hier niet in Nederland voor. De planten die
er zijn, zijn aangeplant en bijen, vlinders en hommels houden van deze plant.
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De inhoudsstoffen van de Rozemarijn zijn de
etherische olie, saponinen, looistoffen, mineralen, bitterstoffen, vitamine B, organische zuren
en een minimale hoeveelheid van alkaloïden.
Het blad van de Rozemarijn werkt verwarmend
en verbetert de doorbloeding van de hersenen
(zoals bij geheugenproblemen) en het hart. Het
verbetert de bloedcirculatie.
Het is een sterk aromatische plant en werkt
daarom op het zenuwstelsel. Het bevordert de
spijsvertering bij klachten en dan met name de
maag en de darmen en het werkt gunstig op lever
en gal.
Bij uitwendig gebruik verbetert het de doorbloeding van de huid, het werkt ontstekingsremmend
en spierontspannend bij spierpijn en een stijve
nek. Het wordt ook gebruikt bij reumatische
klachten
De medicinale toepassing van de Rozemarijn kan
je toepassen door het gebruik van de thee, tinctuur, etherische olie (alleen uitwendig toepassen!), hydrolaat en maceraat (olie).
Belangrijk: Vermijd dit kruid in medicinale (grote) doseringen tijdens de zwangerschap, het is
een lichte stimulant voor de baarmoeder net als andere planten met Rozemarijnzuur. De etherische olie mag nooit gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Ook moet je uitkijken bij hypertensie (hoge bloeddruk) met de Rozemarijn gebruik het dan eventueel met mate.
Neem het kruid ook niet vlak voor het slapen gaan, zowel inwendig als uitwendig. Want dan
kun je niet goed in slaap komen.
Gebruikerstips: Het theewater (infuus) kun je inwendig innemen tegen bepaalde klachten. Je
doet dan zo’n 5 gram van het gedroogde kruid op 1 kopje water. Dit laat je 10 minuten trekken,
dagelijks 3 koppen drinken.
Dit infuus kun je ook uitwendig toepassen en er een kompres van maken om huidinfecties
mee te verzorgen. Maar je kunt dit ook afzeven en er je haar mee spoelen en de hoofdhuid
ermee masseren als je last hebt van roos of haaruitval. Dit doe je bij de laatste spoelbeurt
tijdens het douchen. Dit is een hele simpele en goedkope manier om het kruid op een goede
manier te gebruiken. Maar bepaalde planten (zoals dus de Rozemarijn) werken sowieso goed
op je haar en je hoofdhuid. Veel beter dan de chemicaliën uit de winkel.
Ik voeg zelf wel eens wat Rozemarijn aan mijn thee toe als ik me moet concentreren op een
(studie) opdracht. Ik maak mijn eigen theetjes waarbij ik meestal 3 soorten kruiden bij elkaar
voeg die ik lekker vind en Rozemarijn geeft een verfrissend smaakje aan de thee. Rozemarijn
kan cognitieve prestaties verbeteren en het werkt goed op je geheugen.
Het kruid is ook huishoudelijk toe te passen: je kunt de Rozemarijntakjes tussen je kleding
doen in de kledingkast.
Dit zou de motten bij je kleding weghouden en het ruikt ook nog eens heerlijk.

Marijke de Bruin
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Van overvloed naar ingetogen...
In de zomer genieten we van veel, van overvloed, van grote 'boeketten' bloemen in de tuin.
En nu?
We genieten nu op een heel andere manier van het weinige dat nog te vinden is maar zo
groots qua uitstraling.
Puur genieten!
Anneke
December 2021

Malusappeltjes

Nog één goudsbloem

De allerlaatste frambozen

Nog één nachtvorstje
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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 bloemenals de moestuin, door deskundige presentatoren in een tv-programma verwerkt. Geen moeilijke theorie, neen, gewoon de praktijk in beeld. Wij hebben er enkele jaren met veel plezier
naar gekeken. Ook in deze laatste maand tonen we drie van die bladzijden uit de kalender.
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De balans tot heden… bekeken vanaf 1 augustus 2021…
Genieten. Het ‘wilde’ genieten. De nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’, verschijnt eens per
maand en is puur gericht op natuurlijke informatie, op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare
bloemen, op activiteiten gericht op deze insteek, op ‘van alles en nog wat’ met een zo puur
mogelijke, zo natuurlijk mogelijke boodschap.
Wat is wel goed voor ons?
Waar worden we blij van?
Alles wat je aandacht geeft groeit en dat is wat zich onder onze ogen aan het ontvouwen is.
En ja… we leven in roerige tijden, in tijden waarin we allemaal onze uitdagingen hebben, in
tijden die we liever allemaal zo snel mogelijk voorbij zien gaan, maar…
We zien het, we weten het, we ervaren het, allemaal, stuk voor stuk, maar toch…
We leven nu!
We leven in het hier en nu!
Je leest weleens… Leef elke dag alsof het je laatste dag is.
Hmmm, nu moet ik bekennen zo niet te denken, maar als we het nuchter bekijken, tja, wellicht
moeten we dat toch vaker doen. Gewoon om jezelf positief te triggeren om juist wel te genieten van al die kleine dingen.
Een vlinder die bij je landt.
Een hommel die zwaar van het stuifmeel bijna niet vooruitkomt. Een verlate bloem in je goudsbloemen in deze tijd van het jaar. De malusappeltjes die knalrood aan de bomen hangen.
Bij ons wel in elk geval en elke dag als ik langs die boom loop dan denk ik… Wat ben je toch
mooi. Steeds kalere takken vol kleine rode appeltjes.
Het zijn de natuurlijke dingen die ons kracht geven, die ons gaande houden.
Want ja, eerlijk is eerlijk, we leven echt in een bijzondere tijd.
Aan de andere kant… via ons concept zijn er vele lezingen gegeven met vaak een uitleg over
wat zich allemaal achter de schermen afspeelde. Hoe andere krachten trachten ons mensen
te sturen, te ringeloren.
We zijn baas over onszelf, we hoeven niet in onze schulp te kruipen en af te wachten wanneer
we weer eens ‘normaal’ mogen doen.
Nee, we zijn het waard om ook nu met elkaar te genieten van dat wat zich voor onze voeten
ontvouwt, wat we samen kunnen ondernemen, wat we samen kunnen en mogen bespreken.
Waar wil ik heen zul je denken.
Waarom deze gedachten?
Heel eenvoudig: wij maken af en toe ook de balans op.
We kijken terug op de maanden augustus tot en met heden.
Per eerste week augustus begonnen we met ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Nu is het woord cursus eraan gehangen om het geheel enig gewicht te geven, om aan te tonen
dat het niet flut is wat we delen, maar de ontvangers zijn zelf elke week verantwoordelijk of
ze dat wat we aanreiken netjes bewaren en er direct iets mee ondernemen.
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We reiken het aan, de bal ligt bij hen, we controleren niets, maar toch is het wel onze wens
dat men dat eruit pikt wat op dat moment voor hem of haar van belang kan zijn, wat net leuk
kan zijn, waar men net in die week lol van kan hebben, dat dus!
De blik op een gewas, elke week weer een ander
gewas met culinaire en ook een beetje gezondheidspluspunten.
En… ik kan het niet laten
ook af en toe een creatieve uitspatting die voor iedereen toegankelijk is.
Waardoor een gewas van diverse kanten belicht
kan worden, gebruikt kan worden.
Door deze wekelijkse cursus ontstond direct de
deelnemerslijst.
Dat ging in één vloeiende beweging.
En wie met de wekelijkse ‘cursus’ meedoet kan op
die lijst staan.
Elke provincie heeft inmiddels een leuk aantal deelnemers, sommige wat meer, maar toch… er staat
geen provincie blanco en Friesland en Noord-Holland draaien constant om elkaar heen. Noord-Holland staat nu echt boven Friesland wat het aantal
deelnemers betreft.
Het leuke is dat in die provincies al heel snel iets
ontstond: contacten onderling!
En dat zien we elders ook, want ook in Limburg is
een aantal personen met elkaar aan de wandel geweest, hebben samen theegedronken.
Gewoon met z’n viertjes meen ik uit mijn hoofd.
Een klein ‘groepje’, elkaar ontmoeten, gelijkgestemden die al snel stof tot gesprek hebben.
De blik ook op de natuur en de ‘wilde’ groenten laten vallen, maar het gaat verder…
Dat hebben wij, Barbera en ik ook ervaren tijdens
de vijf middagen die wij mee mochten beleven.
Met een stel samenkomen en hen zuurkool laten
maken.
De zuurkool was het noem het ‘vervoermiddel’ om
bij elkaar te komen, om iets te ondernemen.
Na een voorstelrondje werden de mouwen opgestroopt, maar ondertussen kwebbelde iedereen er
lustig op los en dan ontstaat er iets.
Een middag Fire Cider maken, idem met een sterretje. Twee middagen ‘High tea’, geweldig.
Allen brachten wat mee, biologisch is het uitgangspunt en een ‘High tea’ bestaat uit zoete en hartige
hapjes en drankjes.
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Thee, uiteraard thee en we proefden dan ook een vijftal verschillende mengsels.
Maar wat steeds weer blijkt is dat dit zo’n band schept.
Vorige week, eieren inmaken, citroenen op zout
zetten en kruidenazijn maken.
Geweldig.
Uit die middag is alweer iets ontstaan. Zo dus!
En wat kost dat?
De ingrediënten en/of materialen. En wanneer er
een stel vast op één locatie bij elkaar komt, wat in
het noorden inmiddels loopt, dan kun je samen afspreken dat je de gastvrouw of -heer vijf euro geeft
als dankjewel voor de koffie/thee en de moeite.
Verder regel je alles tegen kostprijs.
Niets dure workshops, gewoon waardevol samenkomen.
En de gemaakte lekkernijen gaan als souvenir mee
naar huis. Je kunt samen boeken ruilen, zaden en
stekken ruilen, je kunt elkaars adres delen en als er
een moment komt dat het internet voor langere
tijd niet werkt dan zit je niet met je handen in het
haar want dan kun je elkaar bereiken.
Daar zijn wij nu mee bezig, daar worden we blij van,
van wat al is ontstaan.

Hoe werkt het?
Een jaar meedoen kost 100 euro.
Dat bedrag stort je na aanmelden en de gegevens
gekregen te hebben op de rekening van Project7blad.
Na betaling krijg je ansichtkaarten, gericht op
‘wilde’ groenten, etc. en je mag één van de geschenken uitkiezen die we op dat moment op voorraad hebben.
Op dit moment is dat de kalender 2022 van Christina von Dreien en een tweetal boeken.
De informatie tref je hieronder aan.
Je krijgt de keus op de deelnemerslijst te staan en…
Als jij weer anderen enthousiast maakt, en als zij daadwerkelijk ook aanhaken dan krijgen zij
hetzelfde als keus, of wat er op dat moment op voorraad is, plus dat jij ook weer mag kiezen
uit dat wat we aanbieden. Zodra de door jou aangemelde deelnemer het bedrag heeft voldaan
krijg jij jouw keuze ook thuisgezonden.
Wanneer je zeven personen in een jaar tijd aanmeldt die ook allemaal hebben betaald, doe jij
het volgende jaar gratis mee! Dit moeten wel personen zijn, die nog geen nieuwsbrief van ons
ontvangen.
Als ‘dankjewel’, want hoe meer mensen meedoen, des te groter de deelnemerslijst, des te
meer middagen met personen die in eigen regio veel gezelligheid kunnen ervaren.
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Bovendien zaaien we graag waardevolle informatie en gezelligheid en dat kan middels deze
cadeaus.
Daarnaast kan Project7-blad mooie initiatieven helpen ondersteunen. In Friesland mag het voedselbos in Menaldum de nog openstaande plantenwens invullen en de rekening naar onze penningmeester sturen. Dat mag Kinderboerderij Daalhoeve in Maastricht ook, na het planten van een
flink aantal bomen.
Allemaal dankzij de deelnemers.
En dat sinds begin augustus.
Dit is inmiddels bereikt, mooie middagen om op terug te kijken en we gaan steeds verder en ontmoeten steeds weer andere personen.
Wij laten ons niet in de mineur jagen, ondanks dat
we uiteraard ook onze momenten hebben van
pfffffffffffff maar… kop op! Energie hooghouden,
zoek elkaar op, steek elkaar een hart onder de riem
en geniet van wat wel mooi is.
Het roodborstje dat vandaag vlak bij ons raam op
de leibomen hipte, de muisjes die ‘stiekem’ in de
tuin scharrelen, de wormen die prachtige compost
voor ons maken. Top!
En… we komen blij thuis na heerlijke middagen.
Barbera en ik gaan er deze week weer op af! We
gaan naar een stel toe en laten hen groentebouillon maken. Dat gaat een feestje worden. Met elkaar de groente snijden, vermalen, Keltisch zeezout
erbij en maandenlang lol.
Vorige week heeft een groepje in Friesland dat met
elkaar gefikst.
Super! De reacties waren leuk en foto’s en een verslag komen in de volgende nieuwsbrief ‘Het Wilde
Genieten’.
Zin in dit soort middagen?
Gewoon bij jezelf thuis of bij anderen?
Zin in elke week de blik op een gewas?
Zin in één van onderstaande cadeaus?
Voel je welkom en mail gewoon.
Leuke uitjes, mooie ervaringen en zodra het voorjaar er weer aankomt organiseren wij weer wandelingen, kosteloos voor deelnemers van de cursus.
Samen zaaien, samen oogsten!
Hieronder de uitleg bij de kalender en boeken, we
verkopen deze niet, we geven ze uitsluitend aan nieuwe deelnemers. En zo maakten wij de
balans op! Tot heden tevreden! Planten en bomen kunnen we schenken, cadeautjes geven,
kennis delen… blije mensen ontmoeten op leuke middagen.
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Project7-blad… het zevenblad giert overal ook alle kanten op. Goed hè deze naam voor onze
Stichting?
Als je ook deel wilt nemen aan de cursus en alles wat daaraan gekoppeld is, kun
je via de mail met mij contact opnemen: anneke@project7-blad.nl
Hartelijke groet, Anneke | www.project7-blad.nl

De keuze na het voldoen van het cursusgeld:
• Kalender Christina von Dreien met 2 pakjes kaarten
• Kinderboek: Groene vingers toveren tuinieren voor kinderen met 2 pakjes
kaarten
• Boek: Moeiteloos geluk met 1 pakje kaarten
Kalender 2022 Christina von Dreien
Productbeschrijving:
Deze kalender met citaten van Christina von Dreien maakt ons er elke
dag van bewust dat we onze werkelijkheid met onze visioenen scheppen.
Ze herinnert ons eraan dat we hier nu het hoogste, mooiste en het
goede kunnen manifesteren.
We kunnen ons best doen om zo vaak mogelijk vertrouwen, liefde en
vreugde te voelen. Dan worden we steeds meer de ware liefde die we
eigenlijk zijn en stralen we ons licht naar onze omgeving uit.
Haar boodschap is:
‘Laten we samen een prachtige nieuwe werkelijkheid scheppen, voorbij angst en rivaliteit, vol van liefde, bewustzijn en vrede.’

Groene vingers toveren - Tuinieren voor kinderen
Samenvatting:
Tuinieren kan kinderen een hoop plezier geven.
Dit boek staat boordevol inspirerende en eenvoudige tips voor alle
nieuwsgierige jonge tuiniers, of ze nu een tuin tot hun beschikking
hebben, een balkon of alleen een vensterbank.
Ze kunnen het wonder van de natuur al ervaren door simpel weg
zaadjes te planten en te kijken hoe die zich boven de aarde uitwurmen
als zomerbloeiers, of als planten waar sappige eetbare bessen aan
groeien.
Of ze beginnen met het maken van een voederbal voor vogels, of een
klein plantenterrarium voor in hun slaapkamer.
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En wat te denken van een natuurdagboek waar ze alles in kunnen opschrijven wat ze dagelijks
opvalt, en waar ze ook hun eigen tuiniersactiviteiten in bijhouden?
Kortom, waar en in wat voor seizoen dan ook, 'Groene vingers toveren' nodigt kinderen uit
om met hun eigen handen in de aarde te wroeten en om de wondere wereld van de natuur te
onderzoeken.
Gewoon thuis of in de buurt!

Moeiteloos geluk
Samenvatting:
Iedereen is op zoek naar geluk. Zolang we dat buiten onszelf zoeken, kan geen mens het vinden.
Het is echter direct voorhanden als we de aandacht naar binnen
richten en terugkeren bij dat wat wij ten diepste zijn: het Ene, nonduale en niet-geconditioneerde Bewustzijn van de ziel. 'Moeiteloos
Geluk' voert de lezer mee op een innerlijke reis naar het herstel van
het contact met dit bewustzijn.
Een enerverende ontdekkingstocht waarbij beperkende zelfbeelden van het ego verkend en losgelaten worden om plaats te maken
voor een fundamenteel nieuwe zienswijze op onszelf. Zielsbewustzijn blijkt dan niet alleen voorwaarde te zijn om non-duaal Bewustzijn te ervaren; het is ook een onuitputtelijke bron van inspiratie,
liefde, mededogen, creativiteit en spontaan plezier.
Alexander beschrijft dit proces van non-duale bewustzijnsontwikkeling op een heldere en persoonlijke wijze, en vult dit aan met diverse meditaties, visualisaties en oefeningen die de lezer begeleiden bij het volgen van zijn of haar weg.
Alexander Zöllner (Den Haag, 1950) is spiritueel leraar en oprichter van Art of Life, een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. Langdurige training op het gebied van psychologie – Psychosynthese en Zijnsgeoriënteerde Bewustzijnstraining – en spiritualiteit – Advaita
Vedanta en Tibetaans boeddhisme – liggen aan de basis van zijn opleidingen en retraites. Die
kenmerken zich door de integratie van de non-duale visie en psychologisch zelfinzicht. Alexander schreef eerder het 'Handboek Non-duale Coaching en Therapie' en 'Mindbleeps - schetsen
in non-dualiteit'.
Voor informatie over activiteiten zie de website: www.artoflife.nu.
Alexander beschrijft een unieke en inspirerende weg voor bewustzijnsontwikkeling, die psychologie en spiritualiteit bijeenbrengt.
• Een heldere beschrijving van de non-duale visie aangevuld met vele praktische oefeningen, meditaties en visualisaties. Van harte aanbevolen!’
- Dr. P.H.G.M. (Paul) Soons, klinisch psycholoog ‘
• "Moeiteloos Geluk" is een voortreffelijke synthese tussen oosterse en westerse wegen
voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. Alexander beschrijft op prachtige wijze hoe
de terugkeer tot de ziel een bron is van moeiteloos geluk en tevens de toegang is tot
zelfrealisatie.’
- Drs. Erica Rijnsburger, trainer en coach
• ‘Helder, toegankelijk en met scherpte geschreven. Een aanrader voor iedereen die geinteresseerd is non-duale bewustzijnsontwikkeling!’
- Drs. Nanny de Bruin, organisatieadviseur, trainer en coach
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Bijdragen van deelnemers voor deelnemers…
Nog geleerd van mijn onlangs op 94 jaar overleden moeder:
Perssinaasappelen versieren met kruidnagels en anijs.
Het hele huis ruikt zalig Kerstig.
Ze drogen langzaam in en worden dan keihard.
Verder ben ik het ‘Aarde roeren tijdens de 12 Heilige nachten’ aan het voorbereiden.
Bij het ontsteken van de 1ste Adventskaars (element Aarde) verzamel je wat aarde uit je tuin
land en je laat dit in een liefst houten schaal goed drogen. Tijdens de Heilige nachten roer je
deze Aarde elke dag en dan gebeurt er wat bijzonders. Dit kun je allemaal lezen in het boekje
van Guurtje Kieft. Het heet: Dertien Heilige Nachten.
Het is een oud Oost-Europees gebruik. Daarom dacht ik dat het je misschien zou aanspreken.
Houd de moed erin en blijf vertrouwen hebben in onze prachtige Aarde en de vele Prachtige
mensen die zich aansluiten bij jouw project.
Hartegroet,
José.
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Aarde roeren tijdens de 12 Heilige nachten

In dit boekje wordt het gebruik beschreven

34

Weer geïnspireerd door jouw enthousiasme lekker zelf aan de slag gegaan.
Waterkefir weer opgestart
Fire Cider gemaakt
Citroenen ingelegd in zout
Kimchi gemaakt
En gekruide yoghurtballetjes in olie.
De wei die vrijkwam bij het uithangen van de yoghurt werd weer gebruikt in de mosterd.
Die gaat nu 3 dagen op het aanrecht fermenteren en dan in de koelkast. Was eigenlijk te veel
dus ga ook blokjes mosterd invriezen om af en toe een stoofpotje op te leuken.
Verder heb ik weer een heerlijke Roquefort besteld bij Wytse dus... ik ben blij.
Heb het goed, Blijf gezond, Hartegroet,
José.
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Gedroogde groentebouillon maken
Marian maakte groentebouillon tijdens een middag ‘Deelnemers voor deelnemers’ van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
De volgende middag kregen we onderstaande berichtjes met foto’s.
Dag 1:
Ik heb vanmiddag stukjes kip gebakken met ongeveer 1,5 potje groentebouillon en een flinke
theelepel kurkuma.
Laten inkoken om vocht kwijt te raken.
Na afkoelen in machientje fijngemaakt. Morgen ga ik proberen om het te drogen in de voedseldroger.
Ik ben benieuwd!
Dag 2:
De kippenbouillon is klaar!
De smaak is volop kip.
Nu nog de juiste dosering in een kop heet water vinden.
Ik had nu 3 gram op een kop. Mocht van mij wat pittiger en zouter. Dus wat korrels Keltisch
zout en wat zwarte peper erbij. Dan is het prima.
Marian Waterkott

Het inkoken

Fijn malen

Drogen

Gedroogd resultaat

Fijnmalen tot poeder

Bouillonpoeder – gelukt!

In de voedseldroger
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Lichtje in december

De uitleg om zelf een schaal te vullen staat in onze ‘Junior’.
Klik op onderstaande link:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-12-DECEMBER.pdf
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Eieren ingemaakt, citroenen op zout gezet en kruidenazijn gemaakt
Op 1 december reden Barbera en ik naar Flevoland. We waren welkom bij een deelneemster
thuis van 'Cursus het Wilde Genieten' waar ook enkele andere deelneemsters kwamen.
Onder het genot van koffie of thee met heerlijke taart gebakken door de gastvrouw stelden
we ons eerst aan elkaar voor. Lekker knus met z'n allen rond een prachtige houten tafel in de
gezellige woonkeuken. Daarna gingen we aan de slag. Of liever gezegd wij 'deelden de lakens
uit'... 😊 in de goede zin van het woord, maar de anderen mochten twee weckpotjes vullen
en twee flesjes. Met elkaar hadden we voor alle ingrediënten en spullen gezorgd.
De pepers gingen in de kruidenazijn. Maar als ex-bloemiste kan ik het niet laten en ik zie altijd
wel een kans ergens een toefje van te maken. Paar takjes kruiden, een peper met naaigaren
doorregen en daaraan verwerkt. Rood strikje en gewoon ophangen.
Mijn handtekening achter gelaten. 😊 Geintje…
Het was bijzonder gezellig, inspirerend en toen we klaar stonden om onze biezen te pakken
kwamen er nog even in rap tempo allemaal wetenswaardigheden voorbij.
Allemaal heel wakker ten aanzien van deze huidige tijd en allemaal de insteek… we laten ons
niet gek maken, we blijven elkaar inspireren. Top!
Uit deze middag zijn alweer twee middagen voortgekomen om met een viertal dames kombucha te maken. Beiden alweer vol. Heerlijk om dit te mogen aanschouwen.
Een andere middag met een besloten groepje is, is ook alweer vol en zij gaan maken wat wij
in Flevoland lieten maken. Dames dank voor de bijzondere uurtjes.
Anneke

Een deel vande ingrediënten

Eieren

Brandschone weckpotten

Salie en rozemarijn

Citroenen op zout

Kruidenazijn
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Eieren inmaken

Een keukendecoratie met peper en kruiden

Het resultaat: eieren ingemaakt, citoenen op zout, kruidenazijn
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Groentebouillon maken
Een groepje ging zelf aan de slag in Friesland om bouillon te maken. Hanneke, een van de
deelneemsters doet kort verslag en heeft mooie foto’s gemaakt.
Aan het einde van een gezellige middag gingen we naar huis met een paar potten met supergezonde groentebouillon.
Bouillon die je kunt gebruiken in allerlei gerechten ter vervanging van zout of bouillonblokjes.
Je kunt het ook gebruiken in een dressing voor een salade of als vieruurtje in een kopje heet
water.

Hoe het allemaal begon:
Onder het motto deelnemers voor deelnemers en samen leren wat je zoal kunt doen door
samen te werken, gingen we met een groepje mensen potten groentebouillon maken.
Een van de deelnemers nodigde ons uit en eenieder nam een deel van de ingrediënten mee.
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Groenten zoals:
• Wittekool en spitskool
• Prei
• Venkel
• Bloemkool
• Paprika
• Wortelen
• Uien
• Knoflook
• Bleekselderij
• Knolselderij
• Pastinaken
Daarnaast nog kruiden als:
• Peterselie
• Brandneteltoppen
• Koriander
• Salie
• Rozemarijn
• Tijm
• Rode pepers
We begonnen de middag met een voorstelrondje. Voedselbossen, tuinieren, meer willen leren, zelf producten uit de tuin en natuur willen verwerken, uitwisselen, samen delen en samen
genieten waren gedeelde onderwerpen. Het is ontzettend leuk om elkaar zo te leren kennen.
Maar we moesten aan de slag, wat we dan ook actief deden. Tijdens het snijden van de
groente bleef er genoeg te bespreken over, want vonden het heerlijk om met gelijkgestemden
in gesprek en verbinding te zijn. Nadat alles gesneden was werd het in een keukenmachine
mooi fijn gemaakt.

41

Na een tweede bakkie gingen we verder met het mengen van alle groente en kruiden in een
grote (schone) teil.
We verbaasden ons over de snelheid waarin we een flinke hoeveelheid groenten en kruiden
hadden fijngesneden. Dat is de kracht van samenwerken!
De verhouding tussen groente en zout moet drie op één zijn. Dus bijvoorbeeld 750 gram
groente en 250 gram zout. Na het toevoegen van het zeezout alles goed mengen en even
kneden. Waarna we het mengsel over de (schone) potten konden verdelen. En zo ging iedereen na een gezellige middag naar huis met groentebouillon.
Tijdens het koken thuis heb ik meteen een van de potjes aangebroken! Want hoe dan ook;
deze waardevolle voedingsstoffen willen we niet te lang laten staan! Lekker gebruiken in het
eten en terugkijken op een fijne middag, waarin samenzijn en verbinding de kernwoorden
waren.
Hanneke Reitsma

Rode kool zuurkool
Ook weer uitproberen, rode kool zuurkool in wording.
Over een paar weken een lekkere schotel van maken.
groet,
Dank aan Barbera Smit
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Opa's aardbeien...
Ja dit zijn Opa's aardbeien. Zeker
weten.
Fantastisch, die kleine stekjes.
Zo leuk, laatst tijdens een middag
met deelnemers van 'Cursus het
Wilde Genieten' spraken we o.a.
over tuinieren en zo kwamen de
aardbeien voorbij.
Marian Waterkott heeft aardbeien,
afstammelingen van de planten van
haar vader.
De aardbeien van haar vader waren
vroeger bekend in de hele omgeving
en stonden te koop aan de weg.
We spreken over nostalgische herinneringen, tijden waarin het heel gewoon was een handeltje aan huis te hebben.
Dat zien we nu nog veelvuldig maar ik bedoel in de sfeer van toen ik klein was.
Marian wilde wel stekjes delen en zo kregen we tijdens een andere middag 'Deelnemers voor
deelnemers' stekjes van Opa's aardbeien.
En zo noem ik ze dan ook. Ze staan bij elkaar in een pot.
Dat is het leuke van deze bijeenkomsten.
Marian maakt ook mooie keramieken theepotten en andere objecten. We kregen ook al een
keer allemaal een hartje van keramiek.
Het hart op de cover van deze nieuwsbrief is dan ook door Marian gemaakt.
Wie interesse heeft in dergelijke hartjes, zoek maar op. Marian Waterkott te Broek op Langedijk.
Opa's aardbeien, weet je dat, door de manier waarop ik aan deze plantjes gekomen ben, zij
veel waardevoller zijn dan alle eerdere gekochte aardbeien bij elkaar?
Je hebt meteen de sfeer te pakken, de herinneringen en alles met elkaar is het dat, wat zo
inspirerend is.
Van mij kregen ze een zakje met potpourri. Met typische december stokjes, gevuld met kruiden en december geur. Dennenolie, cederolie en jeneverbesolie.
En we gaan bij de moeder van Juglen Zwaan met wol aan de slag. Van gevilt wol kun je mooie
dingen maken. We vermaken ons wel.
Wie mij de komende tijd binnen deze groepjes ontmoet mag aangeven als hij of zij waterkefirkorrels wil hebben. Zolang de voorraad op dat moment strekt delen we uit.
Het zijn de kleine dingen die het doen.
Opa's aardbeien. Ze doen mij ook aan mijn opa terugdenken. Dat krijg je automatisch.
Heerlijk dit soort herinneringen dankzij gezellige middagen.
Anneke
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Waardevol om te delen…
Waardevol, bijzonder of… heel gewoon?
Eigenlijk heel gewoon, denk ik, maar we zijn door de jaren heen met z’n allen verstoken van
wat gewoon, natuurlijk en gezond is.
Als we dan mooie ontmoetingen hebben met gelijkgestemden dan ervaren we dat als speciaal,
als bijzonder, als ‘dit moeten we koesteren’.
En dat is natuurlijk ook zo, ja we moeten het koesteren, maar als we kijken naar de vele ontwikkelingen van de mensheid over vele eeuwen dan is het toch ook wel weer apart als we
benoemen dat een middag met een aantal personen zo bijzonder is.
En toch was dat het.
Afgelopen week kwam er een aantal deelnemers bij elkaar in
Noord-Holland.
‘Deelnemers voor deelnemers’, vallend onder ‘Cursus het Wilde
Genieten’.
Het vervoermiddel om bij elkaar te komen was: groentebouillon
maken.
Samen aan de slag met messen, snijplanken en een paar keukenmachines.
Groente en Keltisch zeezout.
Hoe eenvoudig willen we het hebben?
Wat waren de kosten?
De groenten en het zout met elkaar regelen.
Wat lekkers bij de koffie/thee en… voilà.
Even kort door de bocht was dat het, niets meer en niets minder.

Maar toch…
Ja toch…
Het was bijzonder!
We kwamen bij elkaar op een prachtige locatie, overal waar je
uit het raam keek een mooi landschap met water, riet, knotwilgen, winters landschap.
We begonnen met een voorstelrondje en het was al snel duidelijk dat we allemaal hetzelfde dachten over de huidige wereld
waarin we nu leven.
Het was gezellig, er was aansluiting, herkenning en harmonie.

Aan het werk!
De handen laten wapperen!
Alle groente, het Keltisch zeezout en de vele lege schone glazen
potjes met deksels stonden te wachten.
Al snel stond eenieder op een plek, maakte groente schoon,
sneed het in gewenste grootte, de keukenmachines maakten het
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nog fijner en alles in een grote bak, vermengd met de juiste verhouding Keltisch zeezout, zorgde voor een heerlijk resultaat.
Onder het snijden en malen stonden de monden niet stil.
Na deze actie zeiden we… ‘Klus plat’!
De potjes stonden gevuld, eenieder kon genoeg mee naar huis
nemen en we moesten natuurlijk proeven hoe de bouillon geworden was.
Water gekookt, lekkere schep in een mok, gekookt water erbij
en,,, een vier uur moment zonder E-nummers.
Een aantal uren zo met elkaar bezig zijn, van alles delen met elkaar leverde een bijzondere middag op.
Waardevol. Wat we graag willen delen uit deze middag is een
recept van de speculaas die gastvrouw Marian had gebakken.
En… Ja en… je kunt je aansluiten bij een nieuw kerkgenootschap.
Nee, niet meteen wegduiken, het woord ‘kerk’ kan bij velen een
gevoel oproepen. Niet aan toegeven, luister, dit is anders. Kerk
en natuur. We moeten, met wie dat wil, daarvoor openstaat,
maatregelen nemen in deze huidige tijd.
Het kerkgenootschap de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad sluit prachtig aan bij de vrijheid die we allemaal wensen.
Oriënteer je via onderstaande informatie.
Annemarie vertelde hier over tijdens de middag bouillon maken.
Zie je hoe het kan lopen? We komen met een aantal deelnemers
bij elkaar die groentebouillon als vervoermiddel gebruiken om
een middag te organiseren.
Vervolgens komt er van alles voorbij, delen we onderling ‘van
alles’ en delen we dat breder. Kleine groepen brengen grote dingen voort. Dat zeg ik al jaren.
We hebben allemaal heerlijke bouillon. We kregen deze
informatie plus het recept om
speculaas te maken, onderaan
dit schrijven.

Super!
En zo staan er meer middagen op de agenda voor deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Allemaal low-budget, elkaar ontmoeten, kennis delen en op
elkaar terug kunnen vallen is wat we willen bewerkstelligen.
Eerdaags gaan wij naar een andere middag. Een ‘High tea’
staat dan op de agenda.
Iedereen die komt heeft een inbreng qua culinaire lekkernijen.
Zoet en hartig, kleine hapjes, met veel thee, dat is een ‘High
tea’.
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Ook dan zijn we verzekerd van mooie gesprekken, delen van informatie en het met elkaar
supergezellig hebben.
Wat kost deze middag? De eigen culinaire inbreng.
Daarom is het zo fantastisch als zich meer personen aansluiten en de lijst met ‘Deelnemers
voor deelnemers’ nog meer gaat groeien. In elke provincie staan personen op de lijst en ook
in België. Elkaar kunnen bereiken, elkaar kunnen helpen, samen wat organiseren, samen wandelen… Samen spreken over dat wat voorbij is gekomen via de wekelijkse mails van ‘Cursus
het Wilde Genieten’.
En… als extra de deelnemerslijst die meer dan waardevol blijkt te zijn.
En zo kunnen we onderstaand delen met iedereen. Doe er je voordeel mee.
Dank aan wie tot heden zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de middagen ‘Deelnemers
voor deelnemers’.
Anneke.
www.project7-blad.nl

Waarom een kerkgenootschap?
Kerk en staat zijn gescheiden. Een kerkgenootschap bezit rechtspersoonlijkheid en is autonoom. In Nederland geldt vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Ieder heeft het recht
zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De Vrije Geloofsgemeenschap
Het Natuurlijke Pad erkent zichzelf als kerkgenootschap en verklaart zichzelf onafhankelijk van
de staat.
Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord 'Ecclesia' wat 'een bijeenkomst' betekent,
of 'de mensen die geroepen zijn'. De Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad voelt zich
geroepen om zich in deze tijd te verenigen en zich te beroepen op zijn eigen geloofsovertuiging, omschreven als Bronreligie. Die overtuiging wordt niet teruggevonden binnen de bestaande kerkgenootschappen. Wij kunnen ons nu beroepen op o.a. onze heiligverklaring van
ons DNA, als Goddelijke bouwsteen voor al het leven.
Het kerkgenootschap de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad wordt geregeerd door
zijn Statuut. Het staat nog in de grondverf, maar het begin is gemaakt.
Warme groeten,
Marc en Annemarie
www.vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl
info@vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl

Speculaas gebakken door Marian
https://ohmypie.nl/2019/12/02/glutenvrije-speculaasbrokken-krokant-en-zo-lekker/
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Appelcake met speltmeel
Appelcake in ronde glazen ovenschaal:

Ingrediënten:
125 gram speltmeel
125 gram roomboter op kamertemperatuur
4 eieren
4 eetlepels kokosbloesemsuiker
1 tot anderhalve theelepel kaneel
4 tot 6 appels

Werkwijze:
Verwarm de oven alvast voor op 180 graden
Vet de ovenschaal in met roomboter.
De appels in kleine stukjes snijden. Meng ze goed door het beslag dat bestaat uit alle hierboven genoemde ingrediënten.
De schaal plusminus een uur in de oven laten staan.
Wanneer je met een vork of breinaald in de cake prikt en deze blijft schoon is de cake gaar.
Anneke
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Chilipoeder zelf gemaakt
Pepers aan sterk garen geregen en een aantal weken in de kamer laten drogen.
De slinger samengevouwen, dus de beide uiteinden bij elkaar gebracht, samengeknoopt en
opgehangen.
Toen de pepers goed door en door droog waren werden ze gemalen, tot eigenlijk meer vlokken dan poeder. Dit heeft met de duur van het malen te maken.
Hoe langer je maalt, hoe fijner het resultaat wordt.
Maar… Sterk spul hoor!
Dat merk je!
Als je mooie pepers hebt om te drogen dan is het resultaat òf pittige chilivlokken, òf pittig
chilipoeder.
Heel leuk om zelf te doen.
Anneke

Het rijgen van de pepers

Een lange ‘ketting’

Zo hangen zij te drogen

Gedroogd opbergen in glas

Na het malen

Strek spul hoor…
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Een pakketje thuisbezorgd
Janny Bijlsma kreeg een pakket thuisbezorgd.
De manier van verpakken was zo’n verrassing, zo origineel! Wellicht brengt dit weer iemand
of meerderen onder jullie op een idee.
Leuk toch?
Denk ook aan stevige kruiden in de periode wanneer je gemakkelijk kunt snoeien.
Wat ook leuk is zijn zaaddozen, lampionnetjes, verdroogde uitgebloeide planten zoals hemelsleutel, dennenappels, schors en dergelijke.
Denk er wel om dat het groenmateriaal goed droog is! Er mag geen schimmel ontstaan tijdens
het transport. Alleen stevige takken en andere vormen zijn geschikt.
Maar… daar is genoeg van te vinden.
Hoeveel blije mensen kun je creëren door één pakket?
De ontvangster van het pakket en de inspiratie doorgegeven voor andere creatievelingen.
Dank voor het delen Janny.
Anneke
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Knoflookpoeder
Knoflookpoeder, zelfgemaakt.
De knoflookteentjes een tijd terug in
plakjes in de droogoven gedroogd.
Recent de gedroogde plakjes vermalen tot poeder.
Heerlijk!
Dat is pas echte knoflookpoeder.
Uiteraard van biologische knoflook.
Anneke

De gedroogde plakjes knoflook

Klaar om te malen

Het resultaat: knoflookpoeder – optimale kwaliteit
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Nog een denkertje

Voor elke ziekte bij de mens
Bestaat een plant die de remedie is

Dank aan Ruth Wellema voor deze bijdrage

Minikwekerij in eigen keuken

Dit onderwerp is in deze tijd leuk en zeker om met kinderen uit te voeren.
Minikwekerij in eigen keuken - staat in onze ‘Junior’.
Klik op onderstaande link:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-12-DECEMBER.pdf
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Zelf thuis zuurkool maken (receptenboekje)
Zin?
Lees even helemaal…
Project7-blad geeft een boekwerkje (rond de 65 bladzijden) in Pdf uit met een recept om zelf
zuurkool te maken.
Het leuke is dat er meerderen aan hebben meegewerkt en hun favoriete zuurkoolrecept
hebben gedeeld, recepten die je kunt uitvoeren als je zelfgemaakte zuurkool klaar is.
En uiteraard kun je deze gerechten maken met alle soorten zuurkool, al dan niet zelfgemaakt, maar wij wensen velen te inspireren om dat zelf maken ook beet te pakken.
Daar kan geen gekochte zuurkool meer tegenop als je dat eenmaal gegeten hebt.
En moeilijk is het niet, veel ruimte hoef je ook niet te hebben, dus er zijn weinig excuses om
dit niet te ondernemen.
Wie beperkt is qua werken met de handen kan iemand anders enthousiast maken zodat met
hulp dit toch gerealiseerd kan worden.
Zuurkool is supergezond!
Heel goed voor je immuunsysteem is het om bij tijd
en wijle eens een hap rauwe zuurkool op je nuchtere maag te nemen, voor je de dag gaat starten.
Hoe simpel kan het zijn?
De Pdf verkopen we voor 10 euro.
Wie interesse heeft mag 10 euro overmaken op onderstaande gegevens en let op!
Je MOET daarna wel twee Annekes mailen.
Anneke Fokkema, de penningmeester, zodat zij je
naam en mailadres heeft voor haar overzicht.
Anneke Bleeker, zij zal de Pdf verzenden wat eerdaags gaat gebeuren naar allen die deze al gereserveerd hebben via andere ‘tamtam’ aangereikt.
Verzuim je Anneke Bleeker te mailen dan kun je
wachten tot je een ons weegt voor je de Pdf aangereikt zal krijgen.
Dit is geen geintje
Want zonder melding en mailadres beginnen wij
niets.
Anneke Fokkema: penningmeester@project7-blad.nl
Anneke Bleeker: anneke@project7-blad.nl
Gegevens Project7-blad: NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht
Hartelijke groet,
Anneke en Anneke
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, 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 dus allemaal leverbaar!
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
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 handreikingen 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 uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze
zaken.
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten. Voor adressen buiten Nederland vragen 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 boeken 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.
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Een lichtje voor jou!
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

54

