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Geniet met elkaar, geniet in de natuur, geniet in de
keuken, geniet… vul maar in!
Nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ is bij velen bekend, maar voor velen nog nieuw.
Wie deze nieuwsbrief al kreeg, er is niets veranderd.
Het enige wat vorige maand al veranderde was dat je voortaan tweemaal per maand een
nieuwsbrief krijgt, zodat wij al het aanbod verdeeld kunnen aanreiken.
Maar verder blijven de onderwerpen passen bij de naam van deze nieuwsbrief.
De twee andere nieuwsbrieven die we al veel langer deelden hebben we laten verdwijnen.
Wie de ‘Junior’ kreeg, krijgt er nu meer voor terug, plus dat de schrijvers die daaraan meewerkten ook zijn meegegaan naar deze nieuwsbrief.
Wie de ‘Project7-blad’-nieuwsbrief kreeg zal ervaren dat de focus in deze nieuwsbrief uitsluitend gericht is op onderwerpen waar we blij van worden, waar we bijvoorbeeld iets mee kunnen, qua uitvoeren in de tuin of keuken, op informatie waar we wat aan hebben voor gezonde
voeding; de blik gaat ook altijd richting ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Genoeg om te delen.
Ondanks dat we in bijzondere tijden leven kunnen we toch ook nog kijken naar heel veel
moois, want het is belangrijk dat we onszelf positief voeden, zowel geestelijk als via voedsel
qua maaltijden.

Geestelijk voeden kan gebeuren tijdens een wandelingetje in een bos. Genieten van de bomen, het mos, eerdaags weer de eerste blaadjes. Wie er oog voor heeft ziet en hoort de natuur
weer ontwaken naar het beeld dat we voorjaar noemen.
Lente…
Nog even, dan gaat het sneller maar de eerste tekenen zijn er wel alweer overduidelijk.
De sneeuwklokjes, krokussen en de tulpen laten hun topjes zien, de narcissen zijn alweer iets
verder dan de tulpen, je voelt en ziet het alweer aan van alles ondanks dat we nog veel kou
kunnen verwachten en de stormen ook op geregelde tijden onstuimig aan alles rukken en
trekken.
Toch overwint de natuur weer van alles en laat dat nu eens ter inspiratie een voorbeeld voor
ons allen zijn.
Elk jaar komt alles op ongeveer hetzelfde tijdstip tevoorschijn, staat in bloei en verdwijnt.
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Er mag eens een paar dagen, een week of bij extreem koud
weer twee weken tussen zitten maar toch kunnen we er
bijna de klok op gelijk zetten.
De natuur schenkt ons ongelofelijk veel.
Gelukkig ontmoeten we velen die daar ook naar kijken, naar
verlangen en helpen delen.
Wandel eens ergens in een mooi stukje ongerepte natuur.
Zeg niet dat dit nergens in Nederland meer te vinden is.
Soms moeten we iets verder van de gebaande paden lopen
maar dat is inherent aan het leven op deze aarde.
Wie op de gebaande paden blijft lopen, zo blijft denken en
verwachten, mist - zonder dat wellicht te bedenken - heel
veel.
De natuur schenkt ons beelden om met de ogen van te genieten, en gewassen om culinair te verwerken. Onze voorouders vonden dat heel normaal. Gaan we 35.000 jaar terug
in de tijd dan moeten we toch echt tot de conclusie komen
dat vele gewassen toen gewoon op het menu stonden waarvan men zich nu regelmatig afvraagt of je er niet ziek van
zult worden.
Neem nu voor de aardigheid eens brandnetels…
Brandnetels, koning der planten, familie van de hennep en
boordevol vitaminen en mineralen.
Als het nodig is kunnen we overleven op brandnetels.
Dat is geen leuk vooruitzicht. Daarom delen we graag wat er
allemaal nog meer te verwerken is.
Heel verrassend en inspirerend als je eenmaal op dat pad
wandelt.
Daar willen wij graag velen voor uitnodigen.
Wandel lekker met ons mee, tweemaal in de maand via deze
nieuwsbrief.
Geniet van wat we met velen voorschotelen, bedenken en
wat er zoal aan het ontstaan is.
Voel je welkom als je door de veranderingen van Stichting
Project7-blad op een andere wandelroute bent neergezet.
Maar… zekerweten dat het alleen maar gezellig is.
Geniet!
Tweemaal per maand, een gezellig feestje in je mailbox.
Dank aan allen die mee blijven ‘wandelen’ met hun bijdragen.
In deze nieuwsbrief schrijft Marijke over een plant en wel de
engelwortel.
In de volgende nieuwsbrief aan het eind van deze maand
verwelkomen we Marja, zij en Marijke schrijven over planten, bomen, struiken, kruiden en bloemen.
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Geertje is ook nieuw voor ‘Het Wilde Genieten’, maar voor vele bekend door de andere
nieuwsbrieven.
Barbera liet zich in deze nieuwsbrief ook geregeld ‘zien’ en nu de andere twee nieuwsbrieven
zijn verdwenen, waar zij elke maand behoorlijk veel tijd in stak helpt zij mee aan ‘Het Wilde
Genieten’.
In de volgende nieuwsbrief verwelkomen we ook Piteke, ook bekend voor velen via de ‘Junior’,
maar vanaf nu komen we ook haar tegen in ‘Het Wilde Genieten’ met verschillende natuurlijke
onderwerpen.
Afgelopen zondag liep ik even een paar honderd meter vanaf onze woning het bos in.
Even genoten van de bossfeer zoals we die allemaal wel kennen.
En dan zie je een berkenstam afgeknakt staan. Op dat moment realiseer je je dat alles een
verhaal heeft.
Een afgeknakte stam… door de storm?
Door de mens? Geen idee, maar ook die afgeknakte stam doet mee in de cyclus van het leven
want beestjes en schimmels zullen daar hun leven weer in en aan beleven.
Alles heeft een verhaal!
Ook deze nieuwsbrief heeft verhalen.
Na dat wandelingetje heb ik een cake gebakken. Amandel-pepernotencake.
Lekker hoor.
Het recept wordt met jullie gedeeld in deze nieuwsbrief.
Hartelijke groet en tot de volgende versie aan het eind van deze maand.
Anneke
Gaasterland, 14 februari 2022

Telegramgroep ‘Het Wilde Genieten’…
Sinds afgelopen week hebben we een Telegramgroep ‘Het Wilde Genieten’.
Het streven is elke dag iets natuurlijks te plaatsen. Een tip, de verwijzing
naar een ‘wilde’ groenten, kruiden of eetbare bloemen, een recept, soms
weinig, soms wat meer en ‘het loopt zoals het loopt’.
Het leuke is dat dit reacties uitlokt en er zo via verschillende personen
leuke dingen voorbij kunnen komen, je elkaar kunt inspireren, de weg wijzen naar bepaalde oude kennis, kortom… Een mogelijkheid om alleen leuke, inspirerende, natuurlijke en vooral ook gezellige onderwerpen met elkaar te delen.

De link naar onze groep: https://t.me/hetwildegenieten
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Stoepplanten Project
We hebben in de junior diverse keren aandacht besteed aan
de stoepplanten van de Hortus Botanicus in Leiden.
De link naar een superleuk boek hierover gedeeld, aandacht
voor stoepplantjes van de week et cetera.
Donderdag 3 februari 2022 kijk ik naar ‘Binnenstebuiten’ en
hé, wat leuk, een item over stoepplantjes.
Mathilde Simons van de Hortus Botanicus Leiden is dol op
stoepplantjes en laat dan ook graag de schoonheid van deze
kleine plantjes zien.
Stoepplantjes vinden we eigenlijk ‘onkruid’, ongewenste
plantjes.
Daar vergis je je in want ze zijn o.a. belangrijk voor de insecten en de biodiversiteit in de stad, voor een goede afwatering
en verkoeling.
Volgens de laatste telling zijn er 800 soorten. Het is maar dat
je het weet.
En er zitten ook tal van eetbare plantjes tussen.
In mijn eigen tuin durf ik ze wel tussen de tegels vandaan te eten, in de stad zou ik dat niet
direct doen, laat ze maar staan.
Het is wel leuk om op zoek te gaan en ze te leren herkennen, ze te omcirkelen en de naam
erbij te zetten.
Mathilde laat je in deze uitzending zien hoe je dat doet. Heb je zelf thuis een tuin of bij familie
of kom je de plantjes tegen in het bos, kun je ze altijd nog een keer plukken om te proeven,
mee te nemen en thuis op je broodje kaas te doen zoals Anneke vaak in haar bijdragen laat
zien.
Mathilde vindt in deze uitzending: een bloeiend madeliefje, bloeiend duizendblad, hondsdraf,
muurvaren in een oude muur, paardenbloem, ooievaarsbek, gehoornde klaverzuring, maar
ook medicinale stoepplantjes zoals stinkende gouwe (helpt goed bij wratten).

Leuk en een aanrader om de uitzending te bekijken:
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/op-zoek-naar-stoepplantjes
Interesse in de zakgids ‘Stoepplanten’ dan kun je die via onze partnerlink bij Succesboeken
bestellen:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118040&PC=427870AA
Barbera

6

Stoepplantje van de week
Het stoepplantje van de week is de kleine veldkers.
Waar je ook heen gaat vandaag of morgen, de
kans is groot dat je hem tegenkomt. Kleine
veldkers groeit namelijk overal!
Dat komt onder andere door zijn succesvolle
verspreidingstechniek.
Niet alleen bloeit hij veelvuldig en lang, na de
bestuiving van de witte bloemetjes produceert
hij langwerpige zaaddozen: hauwen.
Als de hauw rijp is, springt deze open en schieten de zaadjes alle kanten op.
Eén plantje kan op die manier wel honderd nakomelingen produceren.
Heb jij deze vroege bloeier al gespot?
Lees meer over kleine veldkers:
https://www.naturetoday.com/.../naturereports/message/....
Barbera
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Elk plant heeft zijn eigen verhaal
Marijke de Bruijn
Vandaag ga ik vertellen over een prachtige plant, lid
van de schermbloemigenfamilie. De grote Engelwortel oftewel de Angelica archangelica.
De Latijnse benaming Angelica staat voor “engel” en
archangelica voor “aartsengel”. Volgens de legende
zou de aartsengel Raphael de mensen op de goede
eigenschappen van de plant hebben gewezen. Vandaar deze bijzondere benaming.
Ook is dit onderscheid gemaakt omdat de grote Engelwortel vele malen geneeskrachtiger is dan haar
zusje, de gewone Engelwortel (Angelica sylvestris).
Ik zag de grote Engelwortel voor het eerst (bewust)
in mijn eerste jaar van de herboristenopleiding. Daar
stond ze, prachtig en glorieus in de tuin. Want deze
plant kan wel tweeënhalve meter hoog worden.
De stengel is roodachtig, fors en vertakt en ze heeft
grote bolvormige schermen. In het tweede jaar (of
het derde jaar) gaat ze bloeien. De bloemen bloeien
van mei tot september in een grote bijna koepelvormig samengesteld scherm.
De bloem heeft vijf witte of geelgroene kroonbladeren en vijf meeldraden. De zaadjes hebben aan
beide kanten vleugeltjes. Het zaad is kortlevend.
Ik heb zelf de ervaring dat het heel lastig is om uit de
zaadjes de planten voort te brengen dus ik kocht de plantjes gemakshalve bij een botanische
tuin om ze in mijn eigen tuin te planten.
Het is belangrijk om te weten waar een plant graag staat als je wilt dat deze goed groeit. De
grote Engelwortel houdt van vochtige plaatsen maar niet van natte voeten. Daarom vind je
haar vaak langs beken en slootjes. Maar bij een moeras of een rivier kun je haar ook tegenkomen. Ze houdt van voedselrijke grond. Ze vermeerdert zich uit zaad of stekken en ze trekt
insecten en vlinders aan.
Graag geef ik je dit advies voor bij het tuinieren! Er kunnen hele vervelende (brand)blaren
optreden als je met deze plant werkt terwijl de zon schijnt. Dit verschijnsel heet fotosensibiliteit. De één heeft er sneller last van dan de ander.
Ik heb er helaas wel ervaring mee.
Ik werkte op een mooie zomerdag met korte mouwen in een tuin en achter mij groeide de
Engelwortel. Ongemerkt schuurde ik er steeds tegenaan en thuis merkte ik dat ik blaren had
op mijn bovenarm.
Dit bleek dus te komen door de voortdurende aanraking met de grote Engelwortel. Dus zorg
dat je armen en handen bedekt zijn.
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Deze tip geldt trouwens in het algemeen, want er zijn meer planten die deze eigenschap hebben.
Inhoudsstoffen van deze plant zijn: etherische olie, bitterstoffen zoals angeline en looistoffen.
De wortel bevat ook flavonoïden en furanocumarinen.
Het is een Amarum aromaticum en dat wil zeggen dat het de belangrijkste werking te danken
heeft aan de etherische olien (geurend) en de bitterstoffen.
De werking is o.a. gas-drijvend, ontkrampend, slijmoplossend, kalmerend, aansterkend en
weerstandopbouwend.
Hieruit kun je dus onder andere afleiden dat het een spijsverteringskruid is. De hele plant en
dan met name de wortel heeft een werking op de spijsvertering (maag, lever, gal, dunne darm,
dikke darm).
Die werking komt door de bitterstoffen, looistoffen en de etherische oliën die in de hele plant
en de wortels aanwezig zijn. De plant kan worden ingezet bij mensen met spijsverteringsklachten met een emotioneel aspect.
Het gebruikte deel voor
het medicinaal aspect is de
wortel van de tweejarige
plant, die in de herfst geoogst is.
Indicaties zijn spijsverteringsklachten, opgeblazen
gevoel en het is een ontkrampend middel.
Het werkt ook op het zenuwstelsel want het kalmeert en brengt rust. De
Angelica archangelica is
een aardend kruid!
Het is ook werkend op het
hormoonstelsel en wordt
gebruikt bij bepaalde menstruatieklachten en bij bepaalde overgangsklachten. Bij overgangsklachten wordt dit kruid vaak gebruikt in combinatie met andere kruiden.
Belangrijk: Zwangere vrouwen mogen de Angelica archangelica niet als geneeskrachtig kruid
gebruiken!!
Als je medicatie gebruikt moet je altijd rekening houden met de contra-indicaties.
Ook kruiden kunnen invloed hebben op je reguliere medicatie. Dit geldt ook voor de Angelica
archangelica als geneeskrachtig kruid. Hiervoor raadpleeg je het best een fytotherapeut of
natuurgeneeskundige.
De Engelwortel kan worden toegepast in thee, tinctuur en etherische olie. De wortel wordt
van oudsher gebruikt bij verschillende likeuren zoals Benedictine en kruidenbitter.
Ook kun je de stengels konfijten.
Deze stukjes zijn lekker om van te snoepen maar je kan ze ook gebruiken als sukade en toevoegen aan bijvoorbeeld cake. Dit doe je als volgt:
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Gekonfijte Engelwortel
Oogst de jonge en zachte stengels in de lente.
Haal de blaadjes er af en snijd ze in stukjes van zo’n vijf á zes centimeter (dit is een indicatie,
pak er maar geen meetlint bij
)
Kook de stukken ongeveer een kwartier in water met wat suiker erbij
Giet het af en laat het uitlekken in een zeef.
Maak dan een suikeroplossing met een verhouding van 500 gram suiker in tweeënhalve deciliter water.
Laat het een uurtje zachtjes sudderen.
Zeef ze er dan met een spaan uit en laat ze los van elkaar op een vetvrij papier (bakpapier)
drogen.
Luchtdicht bewaren!

Foto’s: met dank aan Pixabay

De natuur geeft ons alles gratis

De natuur geeft ons alles gratis. De natuur berekent ons daar geen geld voor.
Het enige dat de natuur van ons vraagt, is om het te beschermen.
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Heerlijke hapjes met madeliefjes en kiemen
Myriam van Acker presenteerde heerlijke hapjes met madeliefjes en kiemen.
We zien meer eetbare 'wilde' groenten maar naar aanleiding van de wekelijkse cursusbrief die
afgelopen weekend over kiemen ging kregen we deze mooie bijdrage.
Madeliefjes zijn ook nu te vinden, eigenlijk het hele jaar door wel, ook al moet je in de wintermaanden iets beter zoeken.
Madeliefjes, schattige bloempjes, staan op elke maaltijd gezellig.
Kiemen, supergezond en zo zien we een prachtig geheel van hapjes met kiemen, madeliefjes
en andere toegevoegde 'wilde' gezonde blaadjes.
Dankjewel Myriam

Heerlijke hapjes met veel kiemen, madeliefjes en gezonde ‘wilde’ blaadjes

Zo mooi!

Cursusweek 28: Kiemen
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Wellicht een inspirerende foto, ook van Myriam, om ook te gaan ‘kiemen’
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Kruidenboter
Marian Waterkott leverde bijgaande prachtige foto aan met de groene ingrediënten die zij in
een kruidenboter verwerkte.
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Hoe word je 100?
Uit: Kookboek William Cortvriendt/Prins van den Bergh
Lunch: Salade van broccoli en sperziebonen (bereidingstijd 12 minuten)
Ik had voor een groepje gebruikt:
• 400 gram sperziebonen (uit eigen tuin, wel uit de vriezer gehaald)
• 500 gram Broccoli biologisch
• 1 avocado
• 1 appel in de ochtend toegevoegd
• walnoten en postelein toegevoegd bovenop of veldkers - kan ook
Dressing:
• peper en zout
• 2 tl mosterd
• 2 eetlepels honing
• 5 el Griekse Olijfolie (unfiltered) besteld bij Ineke Haisma (via haar besteld in Griekenland) – biologisch
• 1 el azijn
Bereiding:
Het beste is de groente te stomen – maar ik heb het gekookt in 7 minuten.
Daarna de dressing gemaakt. Alles de avond voor gebruik, zodat de smaken goed in kunnen
trekken.
De groente moet eigenlijk onder stromend water worden afgekoeld en droog gedept met
een theedoek. Dat heb ik achterwege gelaten.
Als je het thuis op een bord doet dan giet je de dressing eroverheen.
Voor 1 persoon zijn de ingrediënten:
100 gram sperziebonen,
¼ broccoli,
1 avocado,
2 tl mosterd,
1 tl honing,
3 el. olijfolie,
1 el azijn,
peper en zout naar smaak
Extra kun je nog toevoegen:
geitenkaas, walnoten, appel
en veldkers, enz.
Smakelijk eten!
Maria Brukx
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Noordelijke deelnemers maakten coleslaw, een gezond borreltje en citroen soda
Op donderdagmiddag 10 februari kwamen in Waskemeer een aantal deelneemsters van 'Cursus het Wilde Genieten' bij elkaar.
Zij maakten coleslaw, een gezond borreltje en citroen soda.
Het was een bedrijvige middag met drie onderwerpen om te maken aldus de dame die als
contactpersoon namens dit groepje naar ons communiceert.
De tiende maart gaan zij weer naar een locatie net 'over de grens' van Friesland in Drenthe en
ik kreeg het volgende door:
Het plan is om groentespreads te maken, brood te bakken en een sap met de slow juicer.
En dan…. ons alles goed laten smaken. Welke spreads enz. wordt nog over nagedacht.
Superleuk, ik ben van plan zeker weer een keer te buurten bij hen.
Gezellige middagen hebben we nodig om onszelf positief te voeden.
Als dat dan gebeurt met gezonde lekkernijen en gezellige personen dan is dat een dubbel
feestje.
Mij zien ze in de komende tijd wel weer eens even binnenwaaien.
Anneke

Coleslaw

Gezond borreltje
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Citroenen snijden

De laatste bomen gingen de grond in
Dankzij de deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' konden we uit naam van Stichting
Project7-blad een flink aantal bomen financieren voor Kinderboerderij Daalhoeve in Maastricht. Begin februari is men druk bezig geweest om de laatsten te planten.
Wat is het toch leuk dat je zo met velen een steentje, ehhhh blaadje kunt bijdragen.
Dank je wel Anneke Fokkema, voor deze foto’s. Anneke is penningmeester en verslaggeefster
voor dit project.
Anneke

De laatste bomen liggen klaar om ge- Daar staan ze… ‘pootjes’ in de grond
plant te worden

Door gaas beschermd tegen ‘knagertjes’

16

Nieuwe uitvindingen op gebied van gezondheid en
energie

In mijn vorige artikel heb ik beloofd om iets over nieuwe uitvindingen die nog ‘in de lucht
zweven’ te vertellen. In de lucht zweven zul je denken? Ja dat is precies wat ik bedoel.
Deze ideeën hangen nog in het collectief. Tja, hoe werkt dat dan…
In 2022 kan het al zijn dat er nieuwe uitvindingen worden gedaan (of ze worden nu eindelijk
openbaar gemaakt
). Belangrijke uitvindingen lijken wel vaak tegelijk te gebeuren over de
hele wereld heen. Alsof ze in het bewustzijn werden aangeleverd ergens anders vandaan. Het
komt maar zelden voor dat 1 persoon een idee heeft dat de hele aarde verandert.
Dat kan wel het verhaal zijn wat ze in de geschiedenisboekjes hebben gezet, maar diepgaande
uitvindingen en ontdekkingen vinden meestal tegelijkertijd plaats en de eerste persoon die
het manifesteert krijgt dan de eer. Ideeën voor uitvindingen hangen namelijk al in het collectieve bewustzijnsveld en kunnen via gedachtenkracht opgevangen worden.
Sommige uitvindingen die gedaan zijn lijken vreemd qua timing. Als je terugkijkt dan kun je
denken: Waarom duurde het zo lang? Neem nu de ontdekking van de elektriciteit. Hoe lang
was die energie al overduidelijk aan mensen op zo veel verschillende manieren?
Of het nu statische elektriciteit is, zoals de spranken die je veroorzaakt wanneer je je voeten
oplaadt aan de synthetische vloerbedekking (oei, dat weet ik nog goed als kind bij pake en
beppe in huis…als je dan de deurkruk beetpakte…niet fijn
) ,of de bliksem in de lucht.
Waarom duurde het een paar honderd jaar voordat mensen er werkelijk naar gingen kijken
en zich begonnen te realiseren: “ik vraag me af hoe we deze energie kunnen gebruiken?”.
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Elektriciteit
Wist je dat het Michael Faraday was die werkelijk de elektriciteit uitvond? En dat was niet
wezenlijk elektriciteit die hij uitvond, maar eerder elektromagnetisch inductie (magnetica).
Hier kun je de geschiedenis van elektriciteit lezen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_elektriciteit.
Je zult er vele namen tegenkomen en ook uit verschillende landen en je zult zien dat het vele
eeuwen duurde.
Vliegen
Vliegen is nog zo’n voorbeeld. De Chinezen vlogen al 3000 jaar met vliegers en wisten alles
over windstromingen. Mensen keken naar vogels. Waarom waren er niet allang mensen in de
lucht met gebruik van vliegers en opwaartse luchtstroom. Waarom duurde het zo lang met
alle inzichten die er al waren? Menselijke vlucht had intuïtief al 1000 jaar geleden moeten
plaatsvinden. Het duurde tot aan de gebroeders Wright om gemotoriseerde machines te laten
vliegen. Dat was nog niet eens zo lang geleden, in 1903.
Dat komt omdat uitvindingen worden ‘afgeleverd in het veld’, over de hele aarde
heen, op hetzelfde tijdstip, toen het er
klaar voor was. Als de tijd er rijp voor is.
Je kunt daarover natuurlijk van mening
verschillen. Je kunt zeggen: “Oh, we kunnen deze dingen bedenken op ieder moment dat we willen.” Zouden uitvindingen
die volledig aanwezig waren, klaar en intuïtief, er dan niet sneller geweest zijn dat
ze nu waren?
Sommige dingen die er nu aankomen als
nieuwe uitvindingen zijn hier al op bepaalde manieren. Ze zitten al in het collectieve bewustzijnsveld, wachtend om opgepakt te
worden.
Het is even een andere manier van denken over hoe dingen tot stand komen, maar houd een
open mind en laat je verrassen.
DE BEST AANKOMENDE UITVINDINGEN ZULLEN NIET HIGH TECH ZIJN
In deze tijd van Artificiële Intelligentie (AI) zijn twee aankomende uitvindingen juist niet high
tech. Je zou kunnen zeggen dat we teruggaan naar de basis, want enkele van de beste uitvindingen/ontdekkingen zullen patronen en basis-fysica gebruiken die er al waren, maar waar
gewoon nog niet aan gedacht was.
Vrije energie – magnetische energie-wiel
Daarvan heb je vast al eens gehoord, maar hoe werkt dat dan? Het kunnen twee of drie wielen
zijn, een arrangement van magneten die op de juiste manier geplaatst worden om het wiel
voor eeuwig te laten draaien.
Met gebruik van de simpele duw-trek energie van kleine of grote magneten samen in een
bepaalde configuratie kan dit wiel voor eeuwig draaien.
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Natuurlijke magneten zijn zeer krachtig, hebben geen
rust nodig of brandstof… en hun energie heeft geen
bijeffecten. Dit is een immens geheim. Waarom hebben we dit nog niet eerder gezien?
Plaats ze in een serie, waarin ze tegen elkaar aanduwen en trekken en ze draaien ieder soort wiel rond
dat je maar wilt, tot het einde der tijden. Je hoeft alleen maar de lagers af en toe te oliën. En als je iets
laat draaien dan kun je dat aansluiten op een elektriciteits-generator en elektriciteit produceren en in iedere kwantiteit die je maar wilt…dat betekent geen
batterijen meer nodig.
Wat dacht je van een minigenerator in jouw telefoon. Geen oplader meer nodig!
Denk ook aan elektrische auto’s, geen gevaarlijke lithiumbatterijen meer die in de brand kunnen vliegen. Bovendien een oneindige actieradius, want nooit meer onderweg hoeven te opladen. Geen andere energiebron meer nodig, iedere stad kan verlicht worden, ieder gebouw
kan verwarmd worden.
Zelfs in de woestijn of jungle heb je dan beschikking over stroom. Het antwoord op: wat is
vrije energie? … is magnetisme. Dit alles kan gebeuren vanuit één, nog onontdekt patroon,
een magnetisch stelsel van magneten die zo samengesteld zijn dat ze duwen en trekken op
een manier dat ze voor eeuwig draaien en geen milieuvervuiling meer en het is veilig.
Ik kan niet wachten totdat ze dit patroon gaan ontdekken…en jij?
Ja maar, dit laten de energiemaatschappijen toch nooit toe! Hoe moeten zij dan hun geld verdienen? Belangrijk is niet te projecteren op de toekomst wat in het verleden is gebeurd.
Er is nu een verschuiving in het bewustzijn, we worden bewuster. Op dit moment zijn de energiemaatschappijen in de wereld in de problemen.
Fossiele brandstof raakt op, atoomenergie heeft zichzelf exceptioneel gevaarlijk getoond.
Ieder geaccepteerd massa power-generatie systeem is falende. De energiemaatschappijen
(tenminste in de U.S.), zelfs wanneer ze stoom, wind of zonlicht gebruiken staan allemaal te
trappelen om deze uitvinding.
Het is simpel, efficiënt en heeft geen immense investering nodig. De energiemaatschappijen
zullen degenen zijn die de units maken en verkopen en zullen nog meer gebruiksmogelijkheden vinden om ons te bevrijden van de power-grids.
In de nieuwe wereld zullen degenen in de energie-business de eersten zijn die het willen gebruiken.
Bewustzijn is energie – nieuw helingsproces via spiegelneuronen
Sommige dingen in het lichaam hebben alleen maar te maken met bewustzijn.
De afgelopen twintig jaar is al wel aan het licht gekomen met bewijs dat bewustzijn energie
is. Het kan de fysica veranderen. Dit is niet altijd het geval geweest.
In het verleden werd het bewustzijn gezien als esoterisch, zoiets als niet te definiëren, zweverig. Als bewustzijn energie is dan moet het regels hebben of axioma’s (een niet bewezen, maar
als grondslag aanvaarde bewering).
Dan wordt het een voorspellende wetenschap. Dan ga je één van de mysteriën van de gezondheid begrijpen.
Bijvoorbeeld de energie van bewustzijn is de reden voor het placebo-effect.
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Iemand denkt een echte pil in te nemen, maar het is een suikerpil. Diegene wordt verteld dat het een geneesmiddel is en voor diegene is het
dat en het heelt. Hoe is dit proces
mogelijk?
Ander voorbeeld: iemand neemt
een homeopathische tinctuur in.
Een chemische samenstelling die te
klein is om een chemische reactie te
creëren en het heelt. Hoe werkt
dat?
Het antwoord is de energie en de fysica van bewustzijn combineren zich met iets dat spiegel-neuronen heet:
Wat het lichaam ziet en verwacht, schept het vaak bij zichzelf.
Iemand zien eten laat het water je in de mond lopen. Dat is bewustzijn over chemie!
Wat nu als je je lichaam ervan kon overtuigen dat het aan het genezen is? Spiegel-neuronen
kunnen het verschil niet zien tussen wat je gelooft of wat er chemisch aan het gebeuren is.
Dus, wanneer het bewustzijn het lichaam de instructie geeft zich te helen, dan gebeurt dat
ook. Zo werken spontane remissies.
Het is een nieuw helingsproces, waarbij de energie van bewustzijn wordt gebruikt, op nieuwe,
meetbare en wetenschappelijke manieren. Zo kun je ook zien hoe belangrijk gedachtekracht
is. Wat als er straks ook in de reguliere geneeskunde methoden zijn om je te helpen jouw
lichaam te overtuigen dat het aan het genezen is?
Voor mij als natuurgeneeskundige is dit een logisch verhaal en ik werk ook met methoden om
blokkerende overtuigingen los te laten, zodat het zelfhelend vermogen zijn werk kan doen.
We zijn zoveel krachtiger dan we denken te zijn.
Het gaat hier om multidimensionale energie. De wetenschap zal niet onmiddellijk kunnen denken aan het zelfhelende potentieel dat er bestaat, maar uiteindelijk zullen ze dat zeker gaan
doen.
Hoelang het gaat duren hangt af hoeveel mensen deze dingen geloven, want overtuiging zélf
- zou je kunnen zeggen – is een transmitter voor realiteit. Wanneer je iets gelooft, dan kun je
het laten gebeuren. Dit hangt ook in het collectief bewustzijnsveld op ons te wachten.
Ja, ja zul je misschien denken, ik geloof er niets van. Waar haalt ze het vandaan. Laten we het
gewoon de tijd geven zich te ontwikkelen en een open mind houden. Informatie kan ook van
buiten onze planeet komen.
Hoe mooi is het als deze uitvindingen/ ontdekkingen algemene werkelijkheid worden.
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
Fotobron
: pixabay
Bron
: Shield of the Command met toestemming (nr. 8) met dank aan Kryon van de
Magnetische Dienst
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De eerste tekenen van de hemelsleutel
De hemelsleutel laat zich alweer zien.
De bladeren kun je net zo gebruiken als die van Aloë Vera.
Kneuzen en wrijven bij verbranding. De blaadjes zijn ook eetbaar.
Van de wat oudere bladeren het vliesje verwijderen.
Knapperige frisse bladeren leuk als toevoeging in salades.
De prille topjes staan er zo bij in onze tuin, de eerste puntjes net boven de grond.
De andere foto's geven even weer over welke plant het gaat.
Hemelsleutel is ook een vlinderlokker bij uitstek.
Anneke

De bloemen beginnen te kleuren

Het blad, te gebruiken als dat van Aloë Vera

Zomerse bloem

Vlinders zijn gek op deze plant

Zo zien wij de plant nu

Het jonge blad komt nu boven de grond
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Kiemen zijn superfoods

Kiemen zijn krachtpatsers, superfoods.
Een kiem wil een grote plant worden, een grote boom worden, een grote bloem worden, maar
net wat we als zaad nemen om te kiemen of welke kiemen we in de vrije natuur oogsten.
In de vrije natuur kun je ook kiemen oogsten of als deze planten in je tuin staan.
Denk aan de springbalsemien, hier komen we in het voorjaar weer op terug als de kiemen
weer ontspruiten.
Maar zonnebloemkiemen zijn ook supergezond, kun je ook in huis laten ontkiemen.
De kiemen van beukennootjes. Ook daar
kunnen we leuke dingen mee doen tot inleggen als kappertjes aan toe.
Er is zoveel mogelijk en zoveel te vinden.
We beperken ons nu even tot de kiemen
die we juist nu in deze periode van het jaar
binnen kunnen laten groeien.
Dat kan het hele jaar door en het is ook aan
te raden hier aandacht aan te schenken
maar juist in deze maanden van het jaar is
het voor het gevoel heel belangrijk dit onder ieders aandacht te brengen.
Tuinkers is een overbekende kiemgroente.
Veldkers
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Tuinkers is familie van de veldkers
die we buiten in de eigen tuin of
daarbuiten kunnen scoren.
Beiden zijn weer familie van de waterkers, alle koolsoorten en zo komen we ook bij de supergezonde
broccolikiemen.
Broccolikiemen zijn het kweken
meer dan waard.
Broccolikiemen zijn zo gezond, ze
staan echt in de top tien van gezonde groenten.
Wie zichzelf en zijn of haar gezin
goed wil voeden qua vitaminen en
Gebakken spiegeleitje met tuinkers binnen gekweekt en veldkers uit
mineralen doet er goed aan op gede tuin gescoord
zette tijden broccolikiemen te nuttigen.
Dat bereik je al heel snel als je deze
zelf zaait en een paar schaaltjes vult
met steeds een paar dagen ertussen.
Wanneer de eerste leeg is kun je
weer beginnen deze te vullen.
Het is geen tijdrovend werkje, je
doet het echt even tussen alles
door.
Wel is het van belang dat je de ondergrondjes steeds goed afwast
voor je deze opnieuw vult.
Het is bekend dat groenten uit de
kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)
vele gezondheidsvoordelen opleveren.
Van broccoli weten we al langer dat deze ter ondersteuning kan helpen kanker te voorkomen.
Broccoli, even de kook erover, blancheren als je er een salade van wilt maken en je zet een
superfood op tafel. In dit geval spreken we over de grote broccoli op de groenteafdeling in
een winkel.
De kiemen nooit blancheren, altijd rauw verwerken.
Kiemen zijn het begin van een plant.
Een kiem bevat heel veel power om tot groter geheel uit te groeien. Daarom zijn de kiemen
van vele groentesoorten zo goed om te nuttigen.
Sulforafaan is een chemische stof die volgens onderzoekers aan de Johns Hopkins Universiteit
in Amerika anti-carcinogene werking heeft, oftewel: ter preventie van kanker. Stoffen die kanker veroorzaken worden carcinogene stoffen genoemd terwijl de tegen kanker beschermende
stoffen als anticarcinogeen worden aangeduid.
In planten, vooral kruisbloemigen, komt de precursor (voorloperstof) glucorafanine voor, een
glucosinaat dat bij beschadiging van de plantencel door snijden of koken via een enzymatische
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reactie in sulforafaan wordt omgezet.
Glucorafanine zit onder andere in de
groente broccoli en zijn kiemen.
Om die reden dienen de kiemen goed
gekauwd te worden om profijt te hebben van sulforafaan.
Om lichamelijk steeds te profiteren van
deze stof is het raadzaam een aantal keren per week de kiemen van broccoli
aan je maaltijd toe te voegen. Weet ook
dat o.a. vitamine C een heel belangrijk
onderdeel van deze planten is.
Het lijkt wellicht een soort van opgave
om te gaan anticiperen op wekelijks een
Tomatensoep met rucolakiemen
aantal keren oogsten maar in de praktijk is dat het niet. Alles begint met het
nemen van een besluit! Er zijn veel soorten kiemen die je in huis kunt kweken.
Minituintjes op je vensterbank, pas op met zon, zodra deze weer feller gaat schijnen dan mogen de kiemen niet direct in de zon staan omdat zij te fragiel zijn en snel zullen verbranden.
Kiemgroenten zelf kweken met als subtitel:
Een overzicht van de lekkerste kiemen, microgroenten en minibladgroenten
Het is geschreven door Folko Kullmann.
De uitgeverij is Deltas; ISBN: 9789044749809.
Recent liep ik er tegenaan en heb het gekocht met het idee dat het wellicht leuk is dit met jullie te delen.
Op de achterkant staat: Superfoods kweken op je eigen vensterbank! En
dat zijn het.
Kiemen zijn superfoods.
Een zaadje wil een plant worden. Als een zaadje net begint te ontkiemen
dan bevat dat heel veel kracht, goede energie.
Moet je je eens voorstellen wat er nog moet gebeuren voor zo'n kiem een grotere of hele
grote plant is.
Dan hebben we het nog niet eens over de kiemen van bomen en struiken.
Hiermee wil ik niet aangeven dat alle bomen en struiken eetbaar zijn, maar kiemen van bijvoorbeeld de beuk zijn een superfood, eetbaar en zo'n kiem heeft als drive een grote boom te
worden. WAUW! POWER! Een superfood!
Eén kanttekening bij dit boek: er wordt gesproken over werken in aluminium bakjes.
Mijn voorkeur gaat uit naar andere materialen, zoals glas en roestvrij staal.
Aluminium geeft – weliswaar minuscule hoeveelheden – aluminiumoxide af, maar ik vermijd
dit zoveel als mogelijk.
LINK naar: Kiemgroenten zelf kweken:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789044749809&PC=427870AA
Kiemen als superfood… weet dat wanneer je een portie broccolikiemen eet, je het begin van
tig broccoliplanten eet.
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Salade van fijngesneden worteltjes, uitje, bruine boontjes, sperzieboontjes en broccolikiemen.
Als dressing een schep mayonaise, een scheut Fire Cider (appelazijn met kruiden), een scheut olijfolie en een eetlepel
honing.
De dressing eerst goed gemengd, daar de zeer fijn gesneden worteltjes en ui doorheen geroerd, vervolgend de boontjes toegevoegd en goed omgeschept.
Als laatste op ieders gevulde schaaltje broccolikiemen gestrooid.

Anneke
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Lezingen 'Het Wilde Genieten'...
Dat was weer eens ouderwets.
Twee zaterdagmiddagen achter elkaar heb ik mijn lezing 'Het Wilde Genieten' mogen geven.
Zaterdagmiddag de 5e in Hurwenen en zaterdagmiddag de 12e in de Wormer.
Bij deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' thuis waar ook een aantal andere deelnemers
kwam.
Echt 'Deelnemers voor deelnemers'.
De sfeer was bij beide middagen heel gezellig, de aandacht groot en de aanwezigen inspireren
ons weer om het ingeslagen pad te blijven volgen.
Het is heerlijk om samen te spreken over dat wat wel goed is voor ons, waar we blij van worden en wat we allemaal, maar dan ook allemaal kunnen scoren uit de vrije natuur en/of eigen
tuin.
Wie lichamelijk niet bij machte is dit zelf te ondernemen kan wellicht weer anderen in eigen
omgeving inspireren.
Als dan iemand anders even wat plukt en aanlevert kunnen nog meer personen genieten van
wat Moeder Natuur ons schenkt.
Onze voorouders wisten dit al, als we terug gaan naar 35.000 jaar geleden wisten ze dit al; wij
doen niets anders dan oude kennis laten herleven.
Niets nieuws onder de zon.
In Hurwenen stond een heerlijke kraantjeskan te lonken naar allen die er waren.
Water met citroen, limoen, komkommer, gember en munt.
Een frisse combinatie en prachtig om naar te kijken op een tafel met thee, koffie en ander
lekkers.
In de Wormer had de gastvrouw zelfgebakken cake en zelfgemaakte snoepjes.
Heerlijk met een kop koffie of thee.
Op beide middagen kwamen er diverse deelnemers van wat verder en zo bleek dat dit soort
middagen voor herhaling vatbaar zijn.
Voor 18 juni staat er al een lezing in de planning in Noord-Brabant.
Regeren is vooruitzien, wij blijven samen wel plannen.
Deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' volgen deze middagen kosteloos en daarom is
het 'Deelnemers voor deelnemers', leuk als er steeds iemand anders zijn of haar ruimte beschikbaar wil stellen.
Dank aan de gastvrouw en gastheer in Hurwenen en de gastvrouw in Wormer.
Wij denken met plezier terug aan beide middagen.
Anneke

26

Mooie servetten, keurig verzorgd!

De kraantjeskan met verfrissend water

Koekje bij de koffie en thee

Close-up van de inhoud van de kan

Schijfjes citroen, limoen en diverse kruiden

Een grootbeeld televisiescherm

Gekoppeld aan een laptop – ideaal!
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Prachtig scherp beeld

Wilde groenten, kruiden, bloemen, etc., inclusief voorbeelden van gerechten

In een huiskamer setting…

Zaterdag 12 februari in de Wormer

Ook zo’n mooi groot scherm

Zelf gebakken cakejes van de gastvrouw
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In een gezellige entourage

Bak Hollands volkorenbrood
Toine’s Kitchen 🇳🇱
Leer 'Bruin Brood' maken, een #Hollands #volkorenbrood! Toen ik naar de Verenigde Staten
verhuisde, kon ik geen tarwebrood vinden dat ik echt lekker vond.
Dus ik heb geleerd hoe ik het zelf kan maken. Na vele jaren is mijn #recept behoorlijk onfeilbaar. Het leren maken van volkorenbrood was een uitdaging voor mij.
https://www.youtube.com/watch?v=_UkJt2A4VBc
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Ter kennismaking of als je bepaalde soorten graag wilt
ontvangen…
Inmiddels zal het voor velen wel bekend zijn dat we sinds augustus 2021 zijn gestart met
‘Cursus het Wilde Genieten’.
Elk weekend een gewas in de mailbox van de deelnemers.
Voor wie eens inzage wil hebben of interesse in bepaalde soorten mag aangeven welke zes
stuks hij of zij wenst te ontvangen voor 10 euro.
Je mag dus willekeurig kiezen uit onderstaande lijst en na betaling krijg je de zes die jij gekozen hebt via een link aangeleverd zodat je de documenten kunt downloaden.
Je krijgt veel informatie met voorbeelden hoe je er culinair mee aan de slag kunt.
En je helpt hiermee Project7-blad, zodat we mooie initiatieven kunnen ondersteunen of helemaal helpen realiseren.
Natuurlijke projecten, dat is waar we ons voor inzetten.
Heb je interesse in 6 planten uit onderstaand overzicht?
Stuur een mail en vermeld in de mail de nummers met de naam.
Stuur de mail naar: anneke@project7-blad.nl
Je krijgt een antwoord met de gegevens van Stichting Project7-blad om 10 euro over te maken (of meer als je meer planten wenst).
Zodra onze penningmeester Anneke Fokkema je betaling heeft geregistreerd krijg je de planten via een link aangeleverd.
Dit is een mogelijkheid om even te voelen, je te laten inspireren en mocht je dan meer wensen heb je de mogelijkheid mee te doen met de wekelijkse ‘cursus’.
Enne… cursus met een grote knipoog.
Een half uurtje leeswerk en foto’s met voorbeelden.
Wat tijd kost is een plant aan de maaltijd toevoegen, maar diezelfde tijd ben je ook kwijt met
uitsluitend gekochte groente.
Wandel eens een ander pad dan de gebaande paden langs de groenteschappen in de winkels.
Weet dat die groente niet compleet is qua assortiment maar dat er vele - vaak familieleden in de vrije natuur en/of je tuin voorkomen.
We promoten juist de bekende groentesoorten te blijven gebruiken, mits biologisch, of zo
gekweekt, en aangevuld met dat wat je vrij en kosteloos kunt plukken.
Voel je welkom een keuze te maken uit de titels op de volgende bladzijden en ervaar hoe wij
dit delen.
Anneke
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1 Oost-Indische kers

2 Brandnetel

3 Azerbeidzjaantje

4 Springbalsemien

5 Zonnebloem

6 Dahlia

7 Hibiscus

8 Hemelsleutel

9 Tulp

10 Vogelmuur

11 Druif

12 Veldkers

13 Bergthee

14 Rozemarijn

15 Laurier

16 Moerasanemoon
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17 Pastinaak

18 Tijm

19 Den

20 Jeneverbes

21 Vogelvoer

22 Creatief tuinieren

23 Speenkruid

24 Winterpostelein

25 Viooltje

26 Kleefkruid

27 Eeuwig moes

28 Kiemen

Achtentwintig weken cursusbrieven!
In de volgende (nummer 29) wordt heel veel
aandacht besteed aan de daslook.
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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…
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Amandel-pepernotencake

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram amandelmeel
50 gram speltmeel
250 gram (pakje) roomboter
200 gram (zakje) pepernoten
200 gram amandelen
4 eieren
4 eetlepels rietsuiker
een flinke scheut (zelfgemaakte) walnotenlikeur. Je kunt ook kiezen voor een scheut
melk, plantaardige melk, water, of een combinatie daarvan
theelepel natriumbicarbonaat
scheut appelazijn

Werkwijze:
Stoeien met cakebeslag. Leuk om te doen en elke keer weer verrassend.
Alle ingrediënten zijn biologisch.
De walnotenlikeur zelfgemaakt, kan achterwege gelaten worden of je neemt een andere variant.
Amandelmeel, er zat 200 gram in het zakje dus aangevuld met speltmeel.
Zakjes pepernoten zijn langer houdbaar dan de periode waarin ze doorgaans op tafel komen.
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Je krijgt weleens wat en er op deze wijze wat mee ondernemen vinden wij lekkerder dan de
pepernoten gewoon als pepernoten te nuttigen.
De roomboter op kamertemperatuur laten komen.
De amandelen en de pepernoten beiden in de keukenmachine fijn gemalen.
Alles, op de natriumbicarbonaat en de azijn na goed gemengd. Walnotenlikeur aangepast aan
het beslag. Het beslag moet net als ander cakebeslag goed vermengd zijn, niet te droog maar
zeker ook niet te vochtig. Kwestie van aanvoelen, goed kijken en roeren.
Deze cake ging in de broodbakmachine en toen het beslag in de vorm zat, op het laatste moment een theelepel natriumbicarbonaat toegevoegd, in het midden over het beslag uitgestrooid en daar een scheutje appelazijn overheen gegoten.
De broodbakmachine, waar ook een stand voor taarten in is verwerkt begint met het mengen
van het beslag.
De natriumbicarbonaat en de azijn gingen er vanzelf goed doorheen.
Wie de cake in een oven plaatst moet dit er uiteraard zelf goed doorheen mengen.
Mijn keus is om het beslag wel eerst te mengen om in te schatten of de verhoudingen voor
het gevoel kloppen.
Wanneer ik alle ingrediënten zonder te mengen in de bak had gedaan dan had ik steeds oplettend moeten zijn om wellicht toch nog wat vocht toe te voegen.
Het resultaat vonden wij voor herhaling vatbaar.
En de boodschap is… Je kunt veel meer variaties maken dan je wellicht zou denken.
Leuk hoor
Anneke
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De belangrijkste dag
Er zijn een paar dagen in de week, waarover
we ons geen zorgen hoeven te maken.
Op de eerste plaats is dat gisteren. Gisteren
is voorbij en er is helemaal niets meer, dat
we er nu aan kunnen veranderen.
Dit geldt ook voor eergisteren. Gisteren en
eergisteren behoren voorgoed tot het verleden.
Zo er al iets zou zijn, dat we 'verkeerd'
gedaan hebben, het is gewoon gebeurd. We
kunnen nu niet meer wijzigen wat we toen deden.
Waarom zouden we al die dingen van gisteren
en eergisteren blijven torsen?
Dan is er nog zo'n dag in de week, waar we
niets mee kunnen doen. Dat is morgen. We kunnen alvast gaan bedenken hoe morgen of overmorgen er uit zal gaan zien.
En wat dan nog? Alle plannen en zorgen, gemaakt
voor morgen kunnen doorkruist worden door iets
anders, zodat er niets van terecht komt. En
zelfs bij het maken van plannen en voornemens,
hangt het er toch maar van af, welke stappen we
vandaag zetten om ze te verwezenlijken.
Dan blijft de belangrijkste dag van de week over.
Dat is vandaag! Vandaag is de dag dat we kunnen
beginnen om plannen en voornemens uit te voeren.
En omdat we ons niet met gisteren of morgen
hoeven bezig te houden, is alle energie beschikbaar om vandaag te doen, wat we willen doen.
Het is vandaag, dat we oude patronen kunnen veranderen, zodat we niet weer krijgen, wat we
altijd al gekregen hebben.
Vandaag is de gelegenheid, geboden kansen te
benutten en nieuwe uitdagingen tegemoet te treden.
Vandaag kunnen we ons leven leiden.
Elke dag weer, want elke dag is het weer vandaag.

Bijdrage van/via Neeltje Kunst
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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:
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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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Enkele handige linken:
Website:

https://www.project7-blad.nl/?page_id=79

Facebook:

https://www.facebook.com/project7blad

Telegram:

https://t.me/hetwildegenieten
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