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Extra wild genieten
Jullie mogen even extra wild genieten.
Dat is gekomen door de vragen die ik regelmatig in de mail en via andere wegen krijg.
Vragen zoals…
➢ Organiseren jullie weer wandelingen?
➢ Organiseren jullie weer lezingen?
➢ Komen er weer middagen zoals eerder met de studiegroepen?
➢ Via, via vernam ik dat jullie middagen organiseren maar waar staan ze op de agenda?
We kunnen hier heel kort op antwoorden.
Ja, we organiseren kleinschalig dit soort activiteiten.
Sterker nog: er zijn al drie wandelingen voor komend
voorjaar volgeboekt.
En nee, niets staat op de agenda.
In het verleden organiseerden we lezingen en via studiegroepen middagen.
Voor de lezingen en middagen betaalde iedereen 10
euro.
Sprekers moesten worden vergoed, wellicht ruimtes die
werden gehuurd. Stichting Project7-blad ontving een
heel klein gedeelte van deze inkomsten, want een Stichting heeft ook onkosten.
Om de avonden en middagen steeds gevuld te krijgen
hielden we een agenda bij op de site en deelden we de
datums met onderwerpen via de nieuwsbrieven.
De studiegroepen bestonden allemaal uit een vaste kern
deelnemers en bij elke groep waren er altijd wel een
paar die even of iets langer kwamen buurten.
Maar het idee was wel om samen zesmaal per jaar samen te komen en de middag waardevol en gezellig in te
vullen.
Sommige groepen draaiden vaker dan de minimale zesmaal per jaar.
Bij de locaties voor lezingen kwamen doorgaans ook steeds dezelfde terugkerende personen
en anderen af en toe, of gingen naar verschillende locaties.
Zo ging het jaren.
Die tijd is voorbij, hebben we definitief achter ons gelaten wat we ook al eerder hebben gedeeld via nieuwsbrieven.

Daarvoor in de plaats gaat het nu eigenlijk helemaal andersom…
Sinds de eerste week van augustus 2021 delen we elk weekend een cursusbijlage.
Ook daar deelden we al vaak informatie over.
Uit die cursus is direct een deelnemerslijst ontstaan.
Doordat enthousiaste deelnemers gingen reageren op plannen die we deelden is er in korte
tijd van alles ontstaan.
Wie meedoet met de cursus betaalt op jaarbasis 100 euro.
Dat is voor 52 weken een bijlage in de mail, elk weekend weer.
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De covers van de lessen die tot heden zijn gedeeld staan in deze nieuwsbrief.
Maar… wie deelnemer is mag kosteloos deelnemen aan alles wat op de agenda voorbijkomt.
Met hier en daar uitzonderingen want wanneer er een ruimte of zaal gehuurd moet worden
dan worden die onkosten wel gedeeld, wat logisch is.
Maar wandelingen, allemaal kosteloos.
Middagen bij deelnemers thuis, kosteloos, alleen de ingrediënten en/of materialen moeten betaald worden of eenieder regelt dat zelf en neemt het mee.
Maar ten tijde van de studiegroepen ging
dat hetzelfde, de onderwerpen tegen
kostprijs en men betaalde standaard 10
euro.
Die standaard 10 euro is dus komen te
vervallen.
Wanneer een groepje besluit elke maand
samen te komen dan is het ook heel normaal om allemaal 5 euro in ’een potje’ te
doen bij de gastvrouw of -heer.
Als dank voor de ruimte, de koffie en de
thee.
Maar wanneer een deelnemer incidenteel een keer een groepje over huis krijgt De Natuur geeft ons alles gratis. De Natuur berekent ons hiervoor geen geld. Het enige dat de Natuur ons vraagt, is om haar
dan is het een ander verhaal.
te beschermen.

Wie regelmatig ergens aansluit, bij middagen met onderwerpen of wandelingen, kan dus al snel enorm extra profijt hebben. De partner mag ook nog mee en wie thuiswonende kinderen (vanaf 10/12 jaar) met interesse heeft
kan hen ook mee laten wandelen.
In het verleden betaalde je voor jezelf en je partner allebei een tientje.
Als deelnemer nu niets meer.
Het gaat om de wekelijkse cursus, dat was en is het uitganspunt en deze komt op nog net geen
2 euro per week.
Alles wat daaruit voort is ontstaan, is extra.
Wie instapt krijgt de keuze uit een boekenlijst met altijd ansichtkaarten daarbij op A5 formaat.
Dit welkomstcadeau krijgt eenieder na betaling thuis gezonden.
En je helpt mee mooie natuurlijke initiatieven te ondersteunen.
In deze nieuwsbrief een eerste voorbeeld in Maastricht waar men een begin heeft gemaakt
met de plantgaten voor fruitbomen.
Met dank aan de deelnemers.
Dus ja, er valt genoeg te delen aan datums maar deze delen we uitsluitend met de deelnemers.
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Toen we recent wandelingen deelden waren de wandelingen in Bergen N-H in de maand mei
in no-time volgeboekt. Binnen 24 uur was de eerste al vol en presenteerden we toen nummer
twee er direct achteraan.
De eerste in Friesland is ook vol.
Een lezing die ik zal geven in N-H over ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen is ook
vol.
De tweede in Gelderland schiet op naar vol.
En wie komt wandelen of luisteren betaalt dus niets.

Dit is wat we bedoelen…
We werken nu omgekeerd in vergelijking met in het verleden.
En weet je wat zo leuk is?
Nu kunnen we wel mooie initiatieven ondersteunen en iedereen bij aanvang een waardevol
cadeautje geven.
Dat kon vroeger niet en we hadden er toen ook nog veel meer werk aan.
Leuker kunnen we het niet maken.
Dus vandaar een extra nieuwsbrief met wat verschillende sfeertjes omtrent de middagen en
wat deelnemers aanreiken.
En hieronder de link naar de nieuwsbrief uit december waar je op bladzijde 27 alles nog eens
kunt herlezen onder de titel ‘De balans tot heden… bekeken vanaf 1 augustus 2021’.
De lijst waaruit je een boek kunt kiezen is inmiddels behoorlijk uitgebreid.
De eerste twee delen van de boeken van Christina von Dreien staan daar ook op.
Samen met Barbera kijk ik terug op vele gezellige middagen, afgelopen zaterdag reden we uit
N-H ook weer voldaan naar huis. We gaan samen meer wandelingen plannen voor in de maanden richting de zomer.
Barbera is medebestuurslid, verantwoordelijk voor de twee andere nieuwsbrieven en voormalig mede-locatiehoudster van Sneek ten tijde van het organiseren van lezingen.
Bij velen dus bekend.
We wonen beiden in Friesland, nog een half uur van elkaar verwijderd dus we hebben ons
vaste afspreekpunt, wat we ‘onze plek’ noemen om één auto te laten staan en samen verder
te gaan.
Wij richten ons op het noorden en door wat er allemaal ontstaat kunnen anderen dat weer
oppikken.
We blijven ook niet bij eenzelfde groep terugkomen, we zijn bezig om deelnemers te inspireren.
En dat lukt aardig want we zien al aardig wat dezelfde personen op verschillende plaatsen
‘opduiken’. En dat is voor ons ook echt heel leuk, je gaat daardoor toch anders met elkaar om
dan dat je iemand eenmalig tegenkomt.
Ja, wij genieten wel en doen alleen maar waar we blij van worden.

Wie zin heeft zich te laten verrassen is welkom en mag meedoen…
Bekijk de rest maar in deze nieuwsbrief met ook een paar culinaire leuke handreikingen die
nu weer uitvoerbaar zijn.
We blijven jullie via deze nieuwsbrief ook ‘voeden’ ten aanzien van ‘wilde’ groenten.
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Als het speenkruid er weer is, is dat een teken van… YES! Het begint weer!
Terwijl dat onzin is want tot het speenkruid verscheen viel er ook nog van alles te scoren maar
toch… Als het speenkruid boven de grond piept is dat een euforisch moment onder hen die
verslaafd zijn aan ‘wildplukken’.
Geniet van alles in deze nummer 1A van inmiddels het vierde jaar dat deze nieuwsbrief in gaat.
Alle voorgaande versies kun je terugvinden op de site, wellicht is het leuk eens in de juiste
maand terug te kijken om inspiratie op te doen ten aanzien van receptvoorbeelden, etc.
Kan zomaar een idee zijn. Geniet ervan.
Nummer 1B verschijnt eind januari.
Anneke
Gaasterland, 17 januari 2022
anneke@project7-blad.nl
Hieronder de link naar de nieuwsbrief uit december waar je op bladzijde 27 alles nog eens
kunt herlezen onder de titel ‘De balans tot heden… bekeken vanaf 1 augustus 2021’.

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-HETWILDE-GENIETEN-DECEMBER.pdf
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Boterhammen met speenkruid, zevenblad en veldkers
De basis is zelfgebakken brood. In de nieuwsbrief ‘Het wilde genieten’ hebben we de afgelopen tijd diverse keren broodrecepten gedeeld (bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van april 2021),
die we bakten in de kamado.
Uiteraard kun je die broden ook in een ‘gewone’ oven bakken op ongeveer 200 graden, gedurende 25 à 30 minuten.
Het werd een feestje, een gekookt eitje met 'wilde' groenten uit eigen tuin.
Het eerste speenkruid, jonge veldkers en jonge blaadjes zevenblad.

Speenkruid

Veldkers

Zevenblad

Het resultaat

Op de linkerboterham: voornamelijk zevenblad Close-up. Afgemaakt met wat vierkleuren peen speenkruid, op de rechterboterham veldkers per uit de molen en wat zout naar smaak
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Bospotpourri
Een schaaltje met gevonden natuurlijke schatten in het bos, aangevuld met bijpassende druppeltjes etherische olie.
Zo maak je een bospotpourri.
Bospotpourri…
Recent even het bos in gegaan om enkele natuurlijke schatten te verzamelen.
Er was iemand zo ‘leuk’ geweest een dennentak van een boom te scheuren dus toen heb ik
mij opgeofferd en deze meegenomen. Mooi om te drogen.
Enkele plukjes den samen met beukenblaadjes, takjes, schors en andere mooie materialen
verwerkt in uiteindelijk drie schaaltjes.
Wanneer je de blik op de bodem hebt dan zie je al snel van alles wat geschikt is zonder dat je
de natuur beschadigd. Afgestorven varenbladen doen het ook helemaal leuk. Paar plukjes hier
en daar tussen gestoken.
In één schaal een paar terracotta potjes verwerkt, deze sfeer past er goed bij en ook daar kon
de etherische olie uitstekend op gedruppeld worden.
Alle schaaltjes kregen enkele druppels.
Het oude fruittestje was de basis om op snor te gaan maar thuisgekomen had ik natuurlijk
weer te veel voor één schaaltje.
We noemen het bospotpourri.
Als het beestje maar een naam heeft.
Anneke
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Waardevol, supergezellig en inspirerend...
Zaterdagochtend 15 januari hebben we de auto de sporen gegeven om Barbera en mij naar
Noord-Holland te brengen.
Op naar een aantal deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' waarmee we een mooie middag in het vooruitzicht hadden.
Zij wilden eieren inmaken, citroenen op zout zetten en kruidenazijn maken.
Dat zijn van die leuke 'klusjes' die je gewoon een keertje gedaan moet hebben en als de smaak
je dan bevalt ga je het thuis vanzelf weer uitvoeren.
Samen met een stel is ook nog eens gezellig en inspirerend, je hebt het over 'van alles en nog
wat' en er komen weer andere ontmoetingen uit voort. Een deel van de aanwezigen gaat eerdaags ook weer kijken bij iemand anders die graag wil delen hoe zij de tuin hebben aangepakt
om op natuurlijke wijze te tuinieren.
Maar tincturen maken staat hen ook scherp.
In Noord-Holland is zich al aardig wat aan het ontvouwen binnen de deelnemers van 'Cursus
het Wilde Genieten'.
Twee wandelingen in mei waar wij weer voor komen zijn al volgeboekt, ook daar gaan wij
nieuwe datums voor plannen om op andere plaatsen in Noord-Holland met deelnemers op
pad te gaan.
Deze middag tussen de eieren, citroenen en kruiden was echt geslaagd.
Met dank aan de gastvrouw voor de gastvrijheid en de goede verzorging.
De deelnemers hadden thuis de eieren al gekookt volgens door ons opgegeven instructies ten
aanzien van de tijdsduur.
Toen we met alle deelnemers rond de tafel zaten, en genoten van de koffie of thee met een
plak heerlijke zelfgebakken cake erbij, en we een voorstelrondje deden, hoorden we iets…
Ja, ja, één van de twee katten had een gekookt ei van het vrouwtje op de grond gerold en
deed zich daaraan te goed.
En… daarna kijken alsof er niets aan de hand was.
Op zo’n kat kun je toch niet boos worden? 😊
De flessen en weckpotten werden gevuld, de verhalen vlogen ondertussen over de tafel, de
deelnemers kregen inspiratie door elkaar en de middag vloog voorbij.
We eindigden met een kom heerlijke soep waarin de groentebouillon was verwerkt die de
gastvrouw tijdens een andere middag had gemaakt.
Wat is het toch gaaf dit te mogen meemaken.
We reden voldaan terug naar Friesland.
Bijzonder wat er zoal door het bedenken van een wekelijkse cursus tot stand komt.
Op deze zelfde zaterdag werden in Maastricht de plantgaten in orde gemaakt voor fruitbomen
bij kinderboerderij Daalhoeve waar Project7-blad dankzij de cursisten van 'Cursus het Wilde
Genieten' aan heeft kunnen bijdragen.
En zo was zaterdag 15 januari een dag met een gouden randje.
We doen dingen waar we blij van worden!
Anneke
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Heerlijke plak cake bij de koffie

Het ‘gestolen’ ei

Verse kruiden

De ‘boosdoener – eierendief’

Afvullen met appelazijn

Eitjes pellen

Uien snijden

De kruidenazijn

Citroenen op zout

Pickled eggs

Potjes gevuld met partjes citroen
en Keltisch zeezout
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De resultaten

Water met
Een kraantjeskan met jong fluitenkruidblad, schijfjes appel en gedroogde abrikozen.
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Diverse middagen op de agenda
Voor de deelnemers staan diverse middagen op de agenda.
Van inmaken tot kruidenazijn maken, van groentebouillon maken tot naar een lezing luisteren.
Van een ‘Inspiratiegroep’ tot wandelen…
Genoeg om te benoemen maar hieruit is wellicht wel duidelijk dat het om een grote verscheidenheid gaat.
Wij, Barbera en ik hebben een vijftal wandelingen vanaf 3 maart op de agenda geplaatst.
Drie daarvan zijn vol. Bij één van de drie is dan nog 1 plaats, maar dit is te verwaarlozen als we
over het promoten van de wandelingen hebben.
Alleen zondagmiddag 27 maart en woensdagmiddag 6 april geven nog mogelijkheden.
Eerdaags gaan we weer een paar datums plannen, o.a. in de kop van Noord-Holland, ergens
tegen of in de zomer want we gaan elk jaar als traditie naar de zilte groenten aan de kust.
Maar we zullen ook elders plannen, ook in overleg met de deelnemers, zij kunnen inspraak
hebben, een gebied aanreiken.
In het noorden zijn er al een paar mogelijkheden aangereikt dus met die personen komen we
daarop terug.
In Drenthe zal een deelneemster, ook Anneke genaamd en voormalig gastvrouw van een
‘Wandelende studiegroep’ die in het verleden draaiden ook gaan wandelen met liefhebbers.
Anneke zal het stokje van ons overnemen ten aanzien van wandelen bij de jeneverbessen.
Anneke woont daar ‘om de hoek’, op deze manier kunnen we samen meer datums presenteren.
Inge in Noord-Holland wandelt op 5 februari met een groepje.
Inge wandelt graag met anderen en richt ook de aandacht op de ‘wilde’ groenten, kruiden en
eetbare bloemen.
Altijd in combinatie met oog voor de hele natuur en de omgeving.
Bedenk dat als je met ons zou gaan wandelen zonder dat we nu gericht zijn op deelnemers
van de wekelijkse cursus, we in het verleden altijd 10 euro p/p vroegen.
Uitzonderingen waren de wandelingen gericht op kennismaken en na maart 2020 toen we
noodgedwongen niets meer via de agenda konden presenteren maar wel in het noorden gelegenheid bleven bieden om gelijkgestemden te ontmoeten.
Wie met ‘Wandelende studiegroepen’ mee heeft gedaan betaalde ook altijd 10 euro per keer.
Wie nu meegaat als deelnemer betaalt niets en kan de partner of inwonende kinderen (vanaf
een jaar of 10/12) ook meenemen.
Kom je samen spaar je dus 20 euro uit.
Kom je 5 keer samen verdeeld over een aantal wandelingen, heb je 100 euro uitgespaard,
maar blijf je wel de wekelijkse cursus een jaarlang elk weekend ontvangen.
En… je kunt met nog meer wandelingen mee en/of andere middagen bezoeken.
Want er staat geen limiet voor.
Stel dat je driemaal in een maand ergens verschijnt, is 30 euro per maand, is 360 euro per jaar
wat je niet uitgeeft maar je hebt dan wel zo vaak kunnen genieten.
Oké, maak je ergens iets, of heb je een inbreng aan een culinair gebeuren, ja dan kost het
ingrediënten en/of materiaal.
Logisch.
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EN… je mocht een boek uitkiezen bij aanvang van je deelname, plus dat je hebt geholpen
mooie projecten te ondersteunen. Er lopen er nu twee, een in Menaldum in Friesland (ondersteuning bij de aanleg van een voedselbos) en in Maastricht (ondersteuning bij de aanschaf
van vruchtbomen bij een kinderboerderij).
Nogmaals, de deelnemers aan de cursus helpen een en ander te realiseren.
We gaan in Friesland ergens in de loop van het voorjaar, richting de zomer ook een middag
plannen om samen buiten op verschillende manieren te kokkerellen.
Denk aan een heksenketel en een stoofje. Een stoofje, zelfgemaakt zoals men in Azerbeidzjaan
gebruikt, en een gekocht ‘modern’ stoofje.
Samen de maaltijd bereiden en samen buiten genieten.
Plannen genoeg.
Hieronder de wandelingen tot heden en een samenvatting van de middagen:

WANDELEN
FRIESLAND
Donderdagmiddag 3 maart
Zondagmiddag
27 maart
Woensdagmiddag 6 april

De Schaopedobbe en Elserveld te Elsloo (Fr.)
Rijs – Gaasterland - Rijsterbos/kruidenwei
Rijs – Gaasterland - Rijsterbos/kruidenwei

VOL

NOORD-HOLLAND
Dinsdagmiddag
Woensdagmiddag

3 mei
18 mei

Bergen – Daslookwandeling
Bergen – Daslookwandeling

VOL
Nog één persoon/koppel
Beide middagen, 3 en 18 mei kunnen liefhebbers eindigen bij een
deelneemster van de cursus die dicht bij de wandellocatie woont.
Daar staat de koffie en thee klaar.

Alle middagen starten om 13.00 uur, welkom vanaf plus/minus 12.30 uur.
Wat kosten deze middagen?
De onkosten van materiaal/ingrediënten.
Waar een groep ontstaat die op regelmatige basis op dezelfde locatie samenkomt kan een
extra regeling getroffen worden in de vorm van 5 euro p/p aan de gastvrouw/-heer.
Maar dit is alleen van toepassing op gezelschappen die van plan zijn samen elke maand of
om de zoveel tijd bij dezelfde persoon samen te komen.
Of als er een ruimte gehuurd moet worden zal dat verdeeld worden over de deelnemers die
daar gebruik van maken.
De andere middagen, incidenteel, gaan op basis van alleen onkosten. We spreken hierbij
over een middag bij een deelnemer thuis, een incidentele aangelegenheid.
De wandelingen zijn altijd kosteloos.
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Een ontbijtje of lichte lunch
Gebakken eitje met winterpostelein.
De winterpostelein toegevoegd toen de eitjes al enigszins gebakken waren, het 'groenvoer'
kon op deze wijze nog net even meegenomen worden zonder dat het super gaar werd.
Een ontbijtje of een lichte lunch, hapje tussendoor, gemakkelijk te maken en weer een moment om 'wilde' groenten toe te voegen.

Winterpostelein

Even de blaadjes mee verwarmen

Afmaken met peper en zout naar smaak
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Lichtje in wintersfeer
Toen we recent met een stel bijeen kwamen bracht ik een emaillen schaal mee opgemaakt
met een lichtje in wintersfeer.
De glazen cilindervaas staat direct in de schaal.
In de vaas de kaars geplaats en daarom heen kleine kiezelsteentjes laten 'vallen' tot een laag
van een aantal centimeter.
De kaars kan geen kant op.
Een kleine wandeling bij ons 'om de hoek' in het bos leverde van alles op om te verwerken.
Er liggen genoeg omgevallen bomen die al langere tijd liggen en waarvan stukken schors loslaten.
Takjes, bladeren, van alles kun je opscharrelen als je gericht gaat kijken.
De opening tussen de glazen vaas en de rand van de schaal opgevuld met al deze gevonden
schatten, aangevuld met terracotta potjes.
In een handomdraai een winterdecoratie met lichtje was het resultaat.
De schaal staat nu naast mij op tafel. De kaars had al een kleine diepte gekregen door het
branden. Daar een klein laagje kiezels in gedaan zodat het lontje daar tussen staat.
Op de kiezels staat een waxinelichtje zodat het vlammetje op hoogte blijft wat binnen een
gezellig gezicht is.
Anneke
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Het gebruik van een aantal overal voorkomende planten die je kunt toepassen voor je hond…

Petra Driesen, deelneemster van de wekelijkse cursus geeft op dinsdagmiddag 8 februari een
lezing in Zeist.
De foto en onderstaande tekst is door Petra aangeleverd:
In deze lezing wordt een aantal wilde planten besproken die je kunt gebruiken om de
voeding van je hond te verrijken. In wilde planten zitten niet alleen de nodige vezels
die ook een hond nodig heeft maar vooral ook de bitterstoffen, vitaminen en mineralen. Denk dan ook meteen aan alle microben die leiden tot een grotere verscheidenheid van de darmflora.
We besteden ook aandacht aan wilde planten die je kunt gebruiken als geneesmiddel
bij allerhande klachten. Denk aan gewrichtsproblemen of huidproblemen.
De lezing wordt gegeven in Zeist in een heerlijke grote en gezellige zaal.
Deelname is bedoeld voor deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Bij minimaal 10 deelnemers kan deze middag doorgaan in verband met zaalhuur.
Bij meer deelnemers gaat de prijs van 10 euro omlaag en deze prijs is inclusief koffie/thee.
Wie met de wekelijkse cursus meedoet kan zich opgeven: anneke@project7-blad.nl
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Maastricht zaterdag 15 januari
Dank jullie wel deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'...

Plantgaten en steunpalen

Dankzij de deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' kunnen er
heel veel fruitbomen geplant worden bij Kinderboerderij Daalhoeve te Maastricht.
Onze penningmeester Anneke Fokkema was getuige op zaterdag
15 januari van het voorbereidende werk.
De plantgaten en boompalen werden in orde gemaakt om in de
komende week te starten met de eerste aanplant wat verdeeld
over drie woensdagen zal gebeuren.
Stichting Project7-blad neemt ook een groot deel van deze aanplant voor zijn rekening en dat kon alleen maar gebeuren door de
deelnemers van de wekelijkse cursus.
Zo brengt Project7-blad weer een deel terug naar mooie projecten.
Een voedselbos in Friesland, in Menaldum mag ook de nota inleveren voor de laatste aanplant die zij op hun wensenlijstje hadden
staan.

En verder?
Kom maar op met mooie projecten voor kinderen, voor buurten,
voor 'wat maar puur natuur is en hulp nodig heeft'. Wie verantwoordelijk is voor een project en dat aan ons wil aanbieden om in
aanmerking te komen voor een ondersteuning mag een begroting
met het bijbehorende uitgewerkte plan aanleveren. En dan kijken
wij als bestuur samen verder.
Hoe leuk is dit? Leuk!
Een mooi resultaat via het delen van
kennis met velen.
Anneke Bleeker
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Jeneverbessen
Afgelopen 5 oktober wandelden we met een groepje deelnemers in Drenthe op het
Mantingerzand. We genoten, we oogstten jeneverbessen, we deelden kennis met elkaar en
het weer was fantastisch. Het begon te regenen toen we in de auto zaten. Mooier kun je het
niet krijgen. Ook komende nazomer/najaar is er weer gelegenheid naar deze locatie te gaan
met een groep deelnemers. Hieronder de reactie van Mirjam. Dank Mirjam.
Wel even om geen misverstanden te krijgen: op de foto van de kaart zie je elzenproppen.
De tekst slaat op de jeneverbessen.
Ha Anneke, dit was een van de kerstkaarten die ik verstuurde. Kan dit gedicht jou niet onthouden. Prachtig dat een dichter zich laat inspireren door een Jeneverbes ;-). Een mooi gedicht
vind ik.
Wat een heerlijk moment was het afgelopen jaar daar in Drenthe met de wandeling door dat
prachtige gebied Mantingerzand. Dank dat je mij daar mee hebt laten kennismaken. Een van
de pareltjes die 2021 ook heeft gebracht.
Ik wens je een positief gestemd 2022 toe in volle gezondheid.
Met een warme groet,
Mirjam van den Akker

zo moest het zijn
zo als nu
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Speenkruid in de hoofdrol
Myriam van Acker is één van onze Belgische deelnemers en presenteerde na de wekelijkse
cursusbijlage die op het speenkruid gericht was dit heerlijke Turkse broodje.
Speenkruid en jong zevenblad, een paar komkommerschijfjes met Tzatziki op een Turks plat
brood.
Speenkruid luidt elk jaar het nieuwe Wildpluk seizoen in.
Het is een vitamine-C bommetje in hartvorm.
Myriam van Acker
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Groentebouillon
Groentebouillon maken is ook één van de onderwerpen die deelnemers met elkaar kunnen beetpakken.
In Friesland en Noord-Holland heeft dit onderwerp al op de agenda
gestaan.
Zaterdag de 22ste staat er weer in een middag in de planning in
Noord-Holland. Populair dus.
Een aantal deelnemers gaat samen aan de slag.
De groentebouillon is te gebruiken bij heel veel gerechten van soep
tot sauzen, in een gebakken ei, in groenteschotels, bedenk het
maar.
Maar ook leuk is om te vermelden dat Yvon Moerman vertelde te
genieten van haar groentebouillon op een snee brood.
De kaasboer zal minder blij zijn, was één van haar opmerkingen
maar zij genoot ervan.
Wat mij thuis tot actie dreef.
Broodje met roomboter besmeerd en groentebouillon als beleg
daar overheen gesmeerd.
Feestje Yvon.
Heerlijk.
Anneke
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Komboecha workshop
Een voorbeeld van een workshop voor de deelnemers aan de cursus ‘Het Wilde Genieten’.
Dinsdagmiddag
15 maart
Woensdagmiddag
13 april
Voor vier deelnemers per keer.

Deventer - Komboecha workshop
Deventer - Komboecha workshop

De workshop in februari is vol, de nieuwe datums, hierboven benoemd zijn net bekend.
Wat kost deze middag?
Een beetje moeite om er te komen en 10 euro inclusief
een 3 liter weckpot, ingrediënten en de kennis om thuis
hiermee verder te gaan.
Charlotte laat je graag zien hoe je heel eenvoudig je eigen
Komboecha maakt.
Komboecha is een gefermenteerde drank die bekend
staat om zijn heilzame werking voor de darmen, die reinigt via de nieren en de lever en die het immuunsysteem
ondersteunt.
Je krijgt informatie, je leert de basisregels, ziet hoe je
moet oogsten, je krijgt een recept mee en je maakt je eigen 1e pot met 2 liter die je 2 weken later thuis kan oogsten en opnieuw kan opstarten.
Wie met de wekelijkse cursus meedoet kan zich opgeven: anneke@project7-blad.nl
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Supereenvoudige smoothie
Met dank aan Petra Driesen, deelneemster van de wekelijkse cursus.
De vogelmuur en winterpostelein behandelden we als twee van de wekelijkse cursusbijlagen
die elke deelnemer die op dat moment ‘was aangeschoven’ heeft gekregen.
We gaan verder met de planten, bomen, struiken en eetbare bloemen, dus wie de voorgaande
lessen wil ontvangen kan daar naar vragen en tegen een financiële vergoeding krijgt hij of zij
ze aangereikt. Eenieder stapt in voor een jaar en krijgt voor dat het jaar verstrijkt de gelegenheid weer ‘bij te tekenen’.
Het is dus niet eerlijk om, wie nu instapt, alle voorgaande uitgewerkte gewassen cadeau te
geven want zijn of haar jaar gaat op dat moment in.
Hieronder een recept van Petra waar dus twee van de behandelde planten in voorkomen.

Ingrediënten:
•
•
•
•

twee handen winterpostelein
een flinke pluk vogelmuur
drie sinaasappels
een vierde partje schil van (biologische) sinaasappel

In de schil van biologisch citrusfruit zitten ongelooflijk veel Salvestrolen.
Het woord Salve betekent redden.
Dit zijn sterke anti-kanker en anti-ontstekingsstofjes.
Als je een partje schil meeneemt in de blender word je smoothie wel wat lobbig door de pectine.
Groetjes Petra
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Dat is beloofd!
Ja hoor bomen, ze komen weer naar jullie toe!
Luister maar…
Dat staat al in de planning en is beloofd!
Sterker nog: de eerste personen staan op de lijst om jullie in maart
weer te bezoeken.
Deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ komen graag weer genieten van jullie pracht en praal dus concentreren jullie je maar op
jullie nieuwe blaadjes die over niet al te lange tijd weer minuscuul
zichtbaar zullen worden.
Wij blijven met elkaar genieten van al het moois dat de natuur ons
schenkt.
Dus genieten we ook van jullie prachtige modellen, jullie bladeren in
elk seizoen weer anders, van jullie vruchten en afgevallen takken.
We genieten van de rust die van jullie uitgaat, van de positieve hoge
trillingen, van het knisperen van de bladeren op de grond.
We genieten in het najaar van de paddenstoelen in jullie nabijheid of
op jullie stammen en takken.
Daarnaast ‘pikken’ we altijd even een moment in de kruidenwei om
ook daar te genieten van dat wat er groeit en bloeit en soms lopen
we door naar het prachtige punt aan het IJsselmeer om daarna weer
via het bos terug te wandelen. Allemaal behapbaar, vele sferen in
een paar uurtjes.
De datums delen we met de deelnemers en zij krijgen deze wandelingen als extra bonus op hun wekelijkse bijlage met een plant, boom,
struik, kruid of bloem.
Alle nevenactiviteiten zijn een toegift en dat zorgt ervoor dat er onderling leuke, waardevolle contacten ontstaan.
Een andere wandeling, afgelopen week gelanceerd onder de deelnemers in die provincie waar zij wonen was binnen 24 uur volgeboekt.
SUPER! Daar worden we blij van.
Alles wat je aandacht geeft groeit!
Opladen in de natuur, opladen met elkaar en samen kennis delen.
Fantastisch!
Feestje!
Dus ja hoor bomen, wij komen!

Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022
Iedere maand plaatsen wij hier twee pagina’s uit de Natuurlijk geïnspireerd
scheurkalender van Ity Busstra-te Velde.
Dit is een mooie, dikke scheurkalender met diverse onderwerpen die allemaal de
Natuur als bron hebben. Denk aan: De Natuur als Reisgenoot, als Energie-bron,
als Stiltebron, als Heler, als Spiegel, als Symbool, als…
Deze kalender komt in de plaats van de Gardeners’ World kalender van 2021.
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Alle covers tot nu toe van de cursus ‘Het Wilde Genieten’

Oost-Indische kers

Brandnetel

‘Azerbeidzjaantje’

Springbalsemien

Zonnebloem

Dahlia

Hibiscus

Hemelsleutel

Tulp

Vogelmuur

Druif

Veldkers

Bergthee

Rozemarijn

Laurier

Moerasanemoon
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Pastinaak

Tijm

Den

Jeneverbes

Zelf vogelvoer maken

Creatief tuinieren

Speenkruid

Winterpostelein
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek verschenen. 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
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek echter 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 namelijk diverse tarieven voor verschillende landen.
Bestellen kan via:
anneke@project7-blad.nl

Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen.
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