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Lindenlaan in het Heempark 

Toch een lindenboom om 

Hoog water 
 

Voorwoord 
 
Afgelopen weekend ging het heftig tekeer met eerst storm Dud-
ley en vervolgens Eunice en als toetje Franklin. 
What’s in a name. 
Tegenwoordig krijgen stormen blijkbaar een naam als er code 
oranje of rood wordt afgegeven. 
 
Een hoop ellende voor veel mensen, met omgewaaide bomen 
op huizen en auto’s, daken die van huizen en schuren werden 
gerukt of instortten. 
 
In het Heempark in Heeg, ‘mijn achtertuin’, zie foto’s, lagen een 
hoop takken maar viel de schade verder nog mee. 
Alleen heel erg jammer dat een van de Lindenbomen is omge-
gaan en eentje waarvan ik dacht mmmmmm die staat nog maar 
kan bij een volgende rukwind er zo uitgetrokken worden, er za-
ten de nodige scheuren rondom de boom in de grond. 
Het is ook hoog water, ik zag op plekken water dat ik dacht ‘is 
hier water? 
 
De stormen zijn voor nu weer even voorbij al waait het zo nu en 
dan nog fiks. 
 
Tijd om mij eerst maar eens voor te stellen. 
Mijn naam is Barbera Smit, voormalig locatiehouder van de Ge-
zond Verstand Locatie Sneek vanaf januari 2014 en tot voor kort. 
Bestuurslid en vicevoorzitter van Project7-blad. 
 
De afgelopen jaren vanaf juni 2018 heb ik de opmaak en lay-out 
van de algemene nieuwsbrief en de junior nieuwsbrief verzorgd 
en voorheen hielp ik met het maken van de posters en flyers 
voor de Gezond Verstand Lezingen.  
En ja zo rol je in de activiteiten van project7blad en komt van het 
een het ander. 
De afgelopen twee jaar veelvuldig met Anneke op stap naar ac-
tiviteiten, wandelingen en ik verzorg de bestellingen van de boe-
ken Het Wilde Genieten en de kaarten. 
 
Ik woon in Heeg, een gezellig watersportdorp, met mijn Friese 
hond, een kruising Friese wetterhûn en Friese stabij.  
Een lieve schat en knuffelhond. In coronatijd kon ik ongegeneerd 

knuffelen       . 
 
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn deze maand de drie 
nieuwsbrieven van Project7-blad samengevoegd tot één en 
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verschijnt Het Wilde Genieten vanaf deze maand 2 keer en is dit 
het tweede nummer van deze maand. 
 
Ik help mee met het opmaken van de bijdragen van verschillende 
schrijvers zodat Frank, de man van Anneke, dat allemaal niet al-
leen hoeft te doen. Er moet ook nog wekelijks een cursus wor-
den gemaakt, dus werk genoeg voor Frank en Anneke. 
 
Ik zal ook regelmatig zelf een bijdrage aanleveren zoals deze keer 
beleef de lente en het zelf maken van een vogelhuisje en ik deel 
een bijdrage die ik op facebook tegenkwam met het onderwerp 
omgevallen bomen zijn goed voor de natuur.  
Anneke zal in de eerste editie van de maand het voorwoord 
schrijven en ondergetekende in de tweede editie van de maand. 
Verdeling van taken heet zoiets. 
 
Elke maand is er weer genoeg stof om te delen. We hebben 
schrijvers die iets aanleveren, zoals in deze editie onder andere 
Marja die vertelt over de Guldenroede en Piteke die vertelt over 
paddenstoel ’Fluweelpootje’ (nog nooit van gehoord). 
Geertje heeft gewandeld in het Rasterhoffpark in Sneek en gis-
termiddag hebben we een mooie middag beleefd met het ma-
ken van twee mandala’s. 
Ik ga niet alles benoemen, lees zelf zou ik zeggen. 
 
Veel leesplezier en tot de volgende maand! 
 
Barbera Smit 
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Omgevallen bomen zijn goed voor de natuur 
 

Las onderstaande vanmorgen op Facebook. Toepasselijk na alle storm van de afgelopen da-

gen        
 
Dood hout in het bos is noodzakelijk voor een gezond en soortenrijk bos. Voor vele bosorga-
nismen is dood hout van levensbelang: ze zijn er voor hun voortbestaan afhankelijk van. Naar 
schatting 20% van alle soorten in het bos zijn rechtstreeks afhankelijk van dood hout, als voe-
dingsbron of als nest- of schuilplaats. Denk hierbij aan de specht, het vliegend hert, vleermui-
zen, maar ook ontelbare insecten en paddenstoelensoorten.  
Nog eens 20 tot 30% soorten leven onrechtstreeks van dood hout (bijvoorbeeld insecteneters 
die houtkevers eten). 
Afgebroken dood hout brengt bovendien heel wat voedingsstoffen in je bos voor de levende 
bomen en planten.  
 
De slagzin: ‘dood hout brengt leven in het bos’, klopt als een bus! 
 
En als we dit vertalen naar eigen tuin: afgestorven planten en bladeren laten liggen in de tuin 
brengt nieuw leven in je tuin 
 
Meer tuinplezier op www.tuindingen.nl 

 
Barbera 

http://www.tuindingen.nl/
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Valentijnswandeling bij Sneek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bramen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenzaam madeliefje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleefkruidbollen van vorig jaar 
 

Op maandagmiddag 14 februari stond er een wandeling voor de 
liefhebbers op de agenda bij Sneek. 
Geertje Swart had zich opgeworpen om met wie zin had op pad 
te gaan. 
Een middag ‘Deelnemers voor deelnemers’ van ‘Cursus het Wilde 
Genieten’. 
Het is fijn om samen de blik op de natuur te richten, om te kijken 
of je kunt vinden waar de informatie in het weekend over gedeeld 
wordt. 
En of je dan samen, met een paar of met een flinke groep op pad 
gaat dat maakt niets uit. 
Het is de gelijkgestemde interesse die voor de verbinding zorgt, 
stof tot gesprek genoeg en ondertussen genietend van de omge-
ving. 
Geertje leverde dan ook een mooie serie foto’s aan van een ge-
slaagde middag. 
 
Hallo Anneke, 
 
Hierbij een verslagje van onze wandeling afgelopen maandag, Va-
lentijnsdag, in het Rasterhoffpark in Sneek. 
Onderweg kwamen we de Schotse hooglanders tegen die gemoe-
delijk graasden. 
Best wel imposant met die grote horens. Gelukkig zijn ze mensen 
gewend. 
Een heel stuk was daar niet begaanbaar en zijn we maar rechts-
omkeert gegaan. 
We hadden geen zin in natte voeten. 
 
Het Burgemeester Rasterhoffpark is een natuurpark in het zuiden 
van de stad Sneek.  
De noord- en oostgrens van het park wordt gevormd door de A7, 
ten zuiden door de Witte en de Zwarte Brekken en ten westen 
door de Woudvaart.  
Het park is het grootste park van de stad Sneek. 
Het is bijna niet voor te stellen, maar als je bij de waterval bent 
op de hoge heuvel dan sta je eigenlijk op de vroegere huisvuilnis-
belt van Sneek. De natuur heeft het nu allemaal weer overgeno-
men. 
Rondom de hoge heuvel kun je door het bos wandelen of juist 
voor de weilanden kiezen. Er zijn ook meertjes en je kunt er pick-
nicken of sporten. 
 



 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleefkruid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volop kleefkruid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winterakoniet 

Het waaide stevig, maar de zon was er gelukkig bij. Het was heer-
lijk rustig en we zijn zo’n anderhalf uur aan de wandel geweest. 
Daarna zijn we naar mijn huis gereden (ik woon er vlakbij) voor 
een kopje thee met een rauwe cheesecake. Samen nog de geno-
men foto’s en boeken doorgespit. 
Het was soms best lastig om te vinden om welke plant het nu 
ging. Zelfs met de app van Plantnet erbij kwamen we er niet altijd 
uit. Als de bloemen ook bloeien is het, denken we, gemakkelijker 
om uit te vinden. 
 
Liefs, 
Geertje 
 
Dankjewel Geertje, 
Anneke   

 
Het Rasterhofpark en de Schotse hooglanders 

Een welverdiend kopje thee met wat lekkers na afloop 
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Beleef de lente  
 
Binnenkort gaat ‘Beleef de lente’ van de vogelbescherming weer van start en kun je via ca-
mera’s meekijken in de nesten van diverse vogels. De voorbereidingen, de eieren die gelegd 
worden, het broeden, het uitkomen van de eieren en het opgroeien van de vogels voor ze 
uitvliegen. Zo leuk om te volgen.  
 
Even een verhaaltje van 2021 vanaf de site van beleef de lente. 
 
BOSUIL 
We werden dit jaar rechtstreeks de lente in gekatapulteerd. Twee 
weken voor de start stond Nederland nog op de schaats. Bij die 
start, op 28 februari, was het zowaar 20 graden. Op dat moment 
zat traditionele vroegbroeder de bosuil al op twee eieren. Die kwa-
men allebei uit en de kuikens groeiden uit tot fraaie jonge bosuilen, 
die half april de kast al verlaten hadden. Op dat moment moesten 
verschillende soorten nog aan hun seizoen beginnen. 
Foto bosuil www.pexels.com 
 
OEHOE 
Zo niet de verrassende ‘oudkomer’ de oehoe, ook al zo’n vroegbroeder. Deze soort was een 
regelrecht succesnummer in de beginjaren van Beleef de Lente en keerde dit jaar terug op een 
wel heel bijzondere locatie: de zolder van een schuur in Noord-Holland. Hier gebeurde voor het 
oog van de camera zó veel – zoveel bizars ook - dat ik dat niet in een paar zinnen kan samen-
vatten. Zelden heeft een soort voor zoveel consternatie gezorgd. Het is allemaal na te lezen in 
de blogs van Frank van Groen en Gejo Wassink en te zien in de jaaroverzichtclips. 
 
Als deze twee dit jaar weer zo vroeg present zijn kunnen we dus al heel snel het broeden 

volgen op de site van beleef de lente, gauw kijken        
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/beleef-de-lente-2021-spek-
takel-op-vele-fronten 
 
Barbera 
 

 
 

Zo maak je een vogelhuisje 
 
Leuk ook om in je eigen tuin een of meerdere nestkastjes op de hangen en te zien hoe de 
vogels bv een mees in en uitvliegt om eerst het nestje te bouwen en later de jongen te voeden. 
Ik heb vaak een merelnest in de schutting, dat nestje zit dan verstopt tussen de hedera. Ik zie 
dan de merels eerst met van alles en nog wat in de bek af en aan vliegen om het nest te 
bouwen en later houdt de een dan de omgeving in de gaten terwijl de ander naar de jongen 
gaat en ze voert met bv wormen. 
 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/jaaroverzicht-bosuilen-2021
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/laatste-fase
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/drama-zorgt-voor-dilemma-update-onderaan-deze-pagina
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/jaaroverzicht-oehoe-2
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/beleef-de-lente-2021-spektakel-op-vele-fronten
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/beleef-de-lente-2021-spektakel-op-vele-fronten
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Op de site van natuurmonumenten kwam ik tegen hoe je zelf een vogelhuisje kunt maken, 
leuk om te delen. Via deze link vind je een filmpje en de bouwtekening.  
 
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/kinderen/zo-maak-je-een-vogelhuisje 
 
Wat is er nu leuker dan broedende vogels in je tuin? Maak daarom een vogelhuisje voor ze! 
Eind februari is de ideale tijd om zo'n nestkastje op te hangen. Download hier de bouwteke-
ning en ga aan de slag! 
 

Nodig: 

• houten plankjes (zie voor afmetingen de bouwtekening) behandeld met bescher-
mende beits. 

• spijkers, schroeven of lijm 

• zaag 

• boor 

• scharnier element 
 
Download hier de bouwtekening (pdf) 
 
Zo maak je het nestkastje 
Zaag de plankjes zelf of laat de onderdelen zagen bij de houthandel.  
Boor een gat boven in het stuk dat de voorkant wordt, dit wordt de vliegopening voor de vogel.  
 
Hieronder zie je welke grootte je nodig hebt voor welke vogel. Schroef, spijker of lijm vervol-
gens de delen in elkaar.  
Let op: lijm het dakje niet vast!  
Deze bevestig je met een scharnier zodat je het huisje kan openen om het schoon te maken.  
Zorg voor een extra latje tussen het huisje en de bevestigingslat.  
Zo houd je voldoende ruimte om het dakje te openen.  
Sla nu een spijker door bevestigingslat om je kastje aan de boom of muur te bevestigen.  
Check ook het filmpje met uitleg, de link vind je onderaan deze pagina. 
 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/kinderen/zo-maak-je-een-vogelhuisje
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1639661991/2021-12/Vogelhuisje%20maken.pdf
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1639661991/2021-12/Vogelhuisje%20maken.pdf
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Afmetingen vliegopening: 
pimpelmees 26-mm 
zwarte mees 26 mm 
kuifmees 26 mm 
koolmees 30-32 mm 
 
Tips 
Hang de nestkast op een rustige plek zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven 
gaan. Zorg dat er geen takken vlak voor de opening hangen. 
Hang hem met de voorkant naar het oosten (ochtendzon). 
Zorg dat de nestkast beschut is tegen de wind en buiten het bereik hangt van katten. 
Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen. 
Veel plezier met het maken van een vogelhuisje, stuur je ons een foto? 
Barbera 
 

 

 

Heerlijke wilde groenten in februari 
 
Op een doordeweekse dag lachten deze 'wilde' groenten ons toe terwijl het zonnetje heerlijk 
scheen. Daslook, fluitenkruid met beginnende knoppen en speenkruid. 
 

Anneke    
 

  
Daslook Fluitenkruid met beginnende knoppen 

 
Speenkruid 
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Bevroren fruit omgetoverd tot... 
 
Vorige zomer konden wij vrij gestaag oogsten van de bramen en frambozen. Elke dag een 
beetje, heerlijk om direct op te eten. 
Maar op een gegeven moment kwam er dagelijks zoveel tegelijk vanaf, we konden het niet 
meer in normale porties hanteren en je moet ook oppassen dat je het fruit niet te lang laar 
staan. 
Toen was er maar één manier om het fruit niet te laten omkomen: invriezen. 
De vriezer vulde zich gestaag tot de grote hoos er weer af was. Ondertussen bij een deelnemer 
van 'Cursus het Wilde Genieten' appels en blauwe bessen mogen plukken. 
De appels allemaal met schil en al in dunne schijfjes in de droogoven laten drogen. Deze ge-
droogde schijfjes gaan nu in de waterkefir die we steeds 'in de maak hebben'. 
De bessen verdwenen voor het overgrote deel in de vriezer, gezellig bij de al eerder geplukte 
bramen en frambozen. 
Maar in de praktijk ligt zoiets dan toch weer langer dan je had bedacht en in gedachten was 
het fruit al voor verschillende gerechten gebruikt. 
Recent 'de hele handel' beetgepakt; alles in een grote pan gedaan, beetje water erbij en zacht-
jes laten ontdooien op laag vuur. 
Zakjes geleermiddel uit de natuurwinkel erbij genomen en een drietal parten citroenen op 
Keltisch zeezout klein gesneden en toegevoegd aan de pan met fruit. 
Het restantje citroenvocht met Keltisch zeezout ook in de man gemikt, alles op. 
Toen de inhoud van de pan kookte en het fruit goed door elkaar gemengd was heb ik de staaf-
mixer genomen en het geheel nog even fijner vermalen. 
Daarna de beschrijving op de zakjes geleermiddel gevolgd, de inhoud van de pan moest nog 3 
minuten zachtjes doorkoken. Je gebruikt één zakje op een kilo fruit. 
Het resultaat is een gelei met een zoutige ondersmaak, ondersteund door citroen. 
Heerlijk bij hartige maaltijden. 
En ook lekker op een toastje pindakaas. Daar een schepje gelei bovenop. Viooltje voor de ge-
zelligheid. 
We moeten zelf de slingers ophangen in deze bijzondere tijden, een glimlach tover je met 
kleine mooie 'dingen'.  
 
Op Telegram 'Het Wilde Genieten' had ik recent beloofd meer over deze fruitexpeditie te de-
len in de nieuwsbrief, dus bij dezen. 
 

Anneke   
 

  
Bevroren vruchten Geleermiddel 
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Na het koken en indikken Op een toastje 

 
Mooi resultaat, op een toastje met wat pindakaas. Viooltje voor de gezelligheid 

 

 
 
 

  
Framboos Braam 
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Zijn wij zo vooruitstrevend dat we met velen 

in deze tijd vertellen wat we in de vrije na-

tuur kunnen scoren aan ‘wilde’ groenten, krui-

den en eetbare bloemen? 
 
Zijn wij zo vooruitstrevend in de tijd waarin we nu leven? 
Welnee, we lopen tig jaren op achter bij wat men 35.000 jaar geleden al heel normaal vond. 
Op achter bij wat toen zo normaal was. 
Dat is pas apart, want hoe kun je nu op achterlopen als je weet dat die kennis er toen al was? 
Alleen dat is al het overdenken waard. 
Het is gewoon te dol dat we dat massaal zijn vergeten en velen het nu nog steeds negeren. 
Het is eigenlijk lachwekkend, ware het niet dat triest een juistere omschrijving is dat velen nu 
met een boog om de brandnetels, paardenbloemen, het zevenblad en vele andere soorten 
heen lopen. Zich zelfs afvraagt of het niet ongezond is om deze groenten te eten? 
Zul je niet ziek worden? 
Een wedervraag: 
Wat koop je aan voeding? Lees je weleens de etiketten? Zoek je de moeilijke namen die 
daarop vermeld staan weleens op om te weten te komen wat zij eigenlijk aanduiden?  
Het is in- en intriest dat veel te veel personen zonder nadenken de winkelwagentjes vullen, 
betalen en wellicht op het parkeerterrein langs de vogelmuur, de veldkers, de paardenbloem 
en andere soorten lopen. 
Nu geef ik ook niet de tip om daar te oogsten, maar het zijn wel feiten die we zien gebeuren. 
Moeder Natuur is gul, als wij Moeder Natuur goed behandelen dan schenkt zij ons als dank 
een enorme hoeveelheid soorten die we zomaar kunnen oogsten. 
Er is voor iedereen voldoende voedsel, we zullen er alleen anders mee om moeten gaan en 
alle moderne niet gezonde toepassingen over boord gooien. 
Dat krijgen wij niet ‘even’ met elkaar in korte tijd voor mekaar maar we kunnen wel het voor-
beeld geven, anderen inspireren en samen leren. Samen leren wat je met de vele ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen kunt uitvoeren.  Hieronder een mooi overzicht van wat 
men 35.000 jaar geleden al gebruikten. Deze opsomming is tot stand gekomen dankzij Frank 
Bleeker die de moeite heeft genomen alle boeken van ‘De Aardkinderen – De Stam van de 
Holenbeer’ geschreven door Jean Marie Auel te lezen en elke plant die men noemde te note-
ren. Frank heeft opgezocht wat zij met deze gewassen deden. 
Er zijn er bij waarvan wij nu ook de bloemen als eetbare bloemen gebruiken, maar qua gebruik 
kun je zien waar, wat zoveel jaar geleden al heel normaal was om te verwerken. 
 
Wij gaan gestaag verder met het delen van gewassen op wekelijkse basis via ‘Cursus het Wilde 
Genieten’, de deelnemers krijgen elk weekend een gewas aangereikt met culinaire voorbeel-
den. Meer kunnen we niet dan hen op deze wijze inspireren, zelf te leren, samen met andere 
deelnemers op pad te gaan en heel gewoon de tips te volgen qua toepassingen. 
Superfoods gratis voor het plukken, liever een mandje met zevenblad, kleefkruid en wellicht 
gecombineerd met brandneteltjes in een gerecht dan een winkelwagen duur betaald met 
zooi. 
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Dank aan Moeder Natuur, met respect deze lijst gedeeld als dank naar onze voorouders. 
 
Anneke, 21-02-2022 
 
 

 

 

 
 
 
Disclaimer: 
Alle informatie hierna vermeld komt uit deze zesdelige boekenserie.  
De schrijfster heeft haar uiterste best gedaan om zo compleet en correct mogelijke informatie 
te verstrekken. Zij heeft hiervoor met veel experts op dit gebied gesproken en geschreven. 
 
Wij hebben onze uiterste best gedaan om deze informatie foutloos over te nemen. 
 
Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de 
vermelde informatie. 
 
Ga niet zelf de medicinale toepassingen hanteren zonder overleg met een goede fytothera-
peut of natuurgeneeskundig expert. 
 

 



 
15 

Dagelijks voedsel van de Neanderthaler- en de Cro 
Magnonmens in Europa, 35.000 jaar geleden 
 

Welke? Wat? Gebruik 
als: 

Werking: 

Aardaker Knollen 
 
Bloemen 
Jonge 
scheuten 

Voedsel 
 
Voedsel  
Voedsel 

Werden rauw gegeten, gekookt, gebakken of gepoft als tamme kas-
tanjes 
Versiering op een maaltijd 
Rauw gegeten 

Aardnoten, oftewel Pinda Peul Voedsel Olie (arachideolie)  

Agrimonie Blad Medicinaal Bloedingen stelpen (wond helend), bot helend, en als geneesmiddel 
tegen dysenterie en spijsverteringsziekten 

Ahorn of esdoorn Sap uit sap-
stroom 

Voedsel Esdoornsiroop als zoetmiddel 

Alantswortel Wortel uit 
het tweede 
jaar 

Medicinaal Slijm opwerkend – tegen longziekten / Vocht afdrijvend / spoelmid-
del bij losse tanden en ontstoken tandvlees / bloedzuiverend / werkt 
goed tegen darmparasieten 

Alsem Wortel Medicinaal Sterk kalmerend 

Antilopenkruid Gehele 
plant 

Medicinaal Gedroogd of vers: Koken en het kookvocht drinken: versterkend tij-
dens menstruatie. Bloedzuiverend 

Arnica Bloem Medicinaal Aftreksel van de bloemen: tegen zwellingen 

Berk Blad 
Katjes  
Blad 
Sap 

Voedsel 
Voedsel 
Medicinaal 
Medicinaal 

Blad als sla  
Zoetstof (net als wilgenkatjes) – OOK Cambium sap als zoetmiddel 
Berkenbladthee – tegen reumatische klachten 
Positieve invloed op de nieren 

Bessen, allerlei soorten Vruchten Voedsel  

Bilzekruid Wortels 
Bladeren 
Zaden 

Medicinaal 
Medicinaal 
Medicinaal 

Tegen pijn / kalmeert / ontspant / slaapmiddel 

Boerenwormkruid Gehele 
plant 
Bloemen 

Medicinaal 
 
Medicinaal 

Als thee. Alle delen van de plant koken in een beetje water – vrucht-
afdrijvend 
Wormdrijvende werking 

Bramen Blad 
Vruchten 

Voedsel 
Voedsel 

Thee 
 

Brandnetel Blad 
Zaad 

Voedsel 
Voedsel 

Gebruikt als groente (gekookt), in thee 
Als toevoeging aan veel gerechten 

Broodvruchten Vrucht Voedsel Bakken van plakken / in blokjes in stoofpot / koken, pureren en krui-
den – zijn zetmeelrijk 

Ceanothus Bloemen 
Plant + Wor-
tels 

Hygiëne 
Hygiëne 

Geur 
Bevat saponine – schuimend zeep 

Daglelie Knoppen 
Bloemen 
Jonge wor-
tels 

Voedsel 
Voedsel 
Voedsel 

 

Daslook Blad  
Knolletjes  
Bloem 

Voedsel 
Voedsel 
Voedsel 

Knoflooksmaak, gebruiken in stamppotten en andere gerechten 

Datura (doornappel) Blad 
Vruchten 

Medicinaal 
Medicinaal 

Thee – Verdovend / slaapmiddel / pijnstiller / rustgevend voor kin-
deren  
N.B.: zeer verdund toegepast! Te veel datura is dodelijk! 

Den Naalden Voedsel Dennennaaldenthee – Rijk aan vitamine C 
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Jonge top-
pen 
Binnenbast 
(Cambium) 
Zaden 

Voedsel 
 
Voedsel 
 
Voedsel 

Gekookt en ingedikt tot siroop / aromatiseren van dranken 
 
In repen gekookt, gebakken of geroosterd / drogen en malen: meel-
vervanger 
Zowel rauw als geroosterd eetbaar; oliehoudend 

Distels Wortels 
Jong blad 

Voedsel 
Voedsel 

 
Thee – goed voor ademhaling / moedermelk 

Diverse vruchten  Voedsel Ook gedroogd, langere houdbaarheid (winters) 

Duizendblad Blad en 
bloemscher-
men 
Blad 
 
Olie 

Voedsel 
 
 
Medicinaal 
 
Medicinaal 

Thee - opwekkend en versterkend 
 
 
Een omslag van duizendblad bespoedigt de genezing van eerste-
graads brandwonden en open wonden 
Darmkramp en buikpijn verzachten en werken ontstekingsremmend 

Eenkoorn Graankor-
rels 

Voedsel Voorloper van emmertarwe, spelt en gewone tarwe – bakken van 
broden en koeken 

Elzenstruik Bast Medicinaal Bloedzuiverend 

Es Zaden  
Zaden  
Blad 

Voedsel 
Medicinaal 
Medicinaal 

Inmaken door op pekelwater te zetten – gebruikt als kruiderij 
Persen om er olie van te maken 
Urinedrijvend, ontsteking werend, anti reumatisch 

Framboos Blad 
Vrucht 
Wortel 

Voedsel 
Voedsel 
Medicinaal 

Thee 
Eetbaar als vrucht 
Kruidenthee tegen hoest 

Frambozen Blad 
Vruchten 

Voedsel 
Voedsel 

Thee 
 

Gagel Gedroogde 
blaadjes 
Bast 

Voedsel 
 
Huishoudelijk 

Kruiden van gerechten 
 
Looien van dierenhuiden 

Geranium Gedroogde 
wortel 

Medicinaal Antiseptisch, bloed stollend 

Gierst, wilde rogge, dubbele 
gerst, eenkoorn, emerkoren 

Graankor-
rels 

Voedsel Gebruikt voor bereiding van pap en koeken (ongedesemd brood) 

Goudsbloem  Blad 
Bloem 

Medicinaal Antiseptisch, ontstekingswerend, wondhelend, samentrekkend en 
verzachtend bij huidaandoeningen zoals schaafwonden, doorligwon-
den, etterende wonden, moeilijk helende wonden, zonnebrand, 
brandwonden, tepelkloven, eczeem, psoriasis… 
Als thee: stimuleert de werking van de gal en de lever en helpt kram-
pen te verlichten 

Hazelnoot Noot Voedsel  

Heermoes Blad en 
stengels 

Hygiëne  Extract: luizen dodend    

Hertshooi (hypericum)  Medicinaal Behandeling van lichte brandwonden, tegen angst en milde tot ma-
tige depressie. Antidepressieve eigenschappen 

Honingbloem Wortel Voeding 
Medicinaal 

Op hete stenen gestrooid: zoeten van gerechten tijdens koken 
Inwendig reinigend 

Hop Kegels 
Blad (thee) 

Medicinaal  
Medicinaal  

Bevorderen slaap 
Kalmerend 

Hulst Bessen Voedsel Bevriezen en daarna weer ontdooien: zoetstof 

Hysop Bladeren 
Bloemen 
Bladeren ge-
kneusd 

Medicinaal 
Medicinaal 
Medicinaal 

Als warme thee: Reinigend en zuiverend, bij verkoudheden / Slijm-
oplossend Gorgelmiddel bij keelontsteking / worm afdrijvend  
Bij bloeduitstortingen, kneuzingen en schaafwonden: kompres van 
gekneusde bladeren 

Iris Wortels Medicinaal  Wortelpulp is wond reinigend 

Jeneverbes Bessen Voedsel Geeft smaak en kleur aan gerechten 

Kalmoes Wortel Medicinaal Aftreksel van gekookte wortel, of kauwen op een wortel: verzach-
tend bij verbrandingen en kiespijn 
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Kamille Bloem Medicinaal Bevordert de spijsvertering, uitwassen van wonden - reinigend 

Kamille en kruizemunt Bloem  
Blad 

Medicinaal 
Medicinaal 

Goed voor de spijsvertering 

Karmozijnbes Bessen 
 
Wortels 

Medicinaal 
Medicinaal 
Medicinaal 

Thee 
Sap van geplette bessen: tegen gezwellen / knobbels 
Weken en wassen met het vocht: tegen jicht en reumatiek 

Kersenbast (wild) Onderbast Medicinaal Tegen droge hoest / verbetert de spijsvertering 

Klaver Blad Voedsel Rijk aan vitaminen en mineralen: calcium, chroom, magnesium en 
kalium; wortel werd gekookt 

Klaverzuring (wit) Blad  Voedsel Verwerkt tot een scherp smakende saus bij gerechten 

Klein Hoefblad 
 
 
 
 

Blad 
 
Blad 
 
Blad 

Voedsel 
 
Medicinaal 
 
Medicinaal 

Smaakt zout; vervanger van zout (in plaats van zeezout of steenzout, 
waar niet iedereen over kon beschikken), kruiden van gerechten 
Gedroogd blad verbranden, rook inademen – tegen astma, in thee, 
met andere kruiden – tegen hoest 
Gebruikt als omslagen bij gewrichts- en reumatische aandoeningen 

Klis Blad 
Blad 
 
 
 
Wortel 

Voedsel  
Medicinaal 
 
 
 
Voedsel 

Groente 
Bloedzuiverend, goed voor de huid, bacterie-onderdrukkend en 
werkt ook enigszins vocht afdrijvend.  
Voorzichtig gebruiken bij een zwakke maag en bij ernstige lever - en 
galklachten. 
Rauw en gekookt eetbaar 

Lisdodde Wortels 
Pluimen 
Stuifmeel 
Blad en 
stengels 

Voedsel  
Voedsel  
Voedsel  
Huishoudelijk  

Zetmeel (bakken) 
Groente 
Zoetstof 
Vlechten van manden en schalen 

Luzerne Blad 
 
Kiemen 

Voedsel 
Medicinaal 
Voedsel 

Zowel rauw als gekookt eetbaar. Rijk aan vitaminen 
Bloedzuiverend 
Alfalfa – zeer gezond - boordevol plantaardige eiwitten, vitamines 
(C, D en E) en mineralen 

Madeliefje Bloem 
Verse bla-
deren 
Knoppen  

Medicinaal 
Medicinaal 
 
Voedsel 

Fijngestampte bloemen en verse bladeren gebruikt bij verstuikingen 
en kneuzingen, en het stelpen van bloedende wonden. 
 
Werden ingelegd in zuur als kappertjes 
Madeliefje bevat veel magnesium 

Maretak Blad 
Besjes 

Medicinaal 
Medicinaal 

Als thee. Vruchtafdrijvend 

Margriet Bloemen Medicinaal Als thee. Minder doeltreffend dan boerenwormkruid 

Mierikswortel Wortel Voedsel 
Medicinaal 

Heet van smaak, gebruikt in diverse gerechten 
Stimulerend voor de maag / urine afscheidend / smeersel voor pijn-
lijke en opgezette gewrichten 

Moerasden Gedroogde 
bast 

Medicinaal Antiseptisch / als nat verband op de borst bij ademhalingsproble-
men 

Mosterd Zaad Voedsel Gebruikt als specerij 

Ooievaarsbek Blad 
 
 
Wortels 

Medicinaal 
 
 
Medicinaal 

Als poeder: stelpen van bloedingen en dichten van wonden / tegen 
aften / tegen uitslag 
Als thee: tegen diarree 
Tegen spijsverteringsproblemen en diarree 

Paardenbloem Bloem 
 
Blad 
 
 
Stelen 
Wortels 

Voedsel 
 
Voedsel 
 
 
Medicinaal 
Voedsel / 
Medicinaal 

Van de bloemen kan een honingachtige siroop worden gekookt. Ook 
kan er jam mee worden gemaakt 
Bloedzuiverend, eetlustopwekkend, urine uitdrijvend en laxerend, 
bevat veel vitamine C en heeft een gunstige uitwerking op de spijs-
verteringsorganen, lever en nieren 
Werkt reinigend (leverreiniging) 
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Paddenstoelen (eetbaar)  Voedsel Gebruikt in diverse gerechten 

Peulvruchten Peulen  
Zaden 
Kiemen 

Voedsel 
Voedsel 
Voedsel 

In het geheel eten zoals nu: sperziebonen, snijbonen, peultjes 
Alleen de inhoud van de peul: doperwten, bonen, pinda’s 
Eten zoals nu: alfalfa, kikkererwten, taugé 

Pompoenen Vruchtvlees 
Pitten 

Voedsel 
Voedsel 

Soepen en gerechten 
Roosteren  

Rendiermos  Voedsel Gedroogd gebruikt als bindmiddel 

Rode ganzenvoet Blad en wor-
tels 

Hygiëne  Fijngestampt: luizen dodend  

Rogge Korrels  Voedsel Meel, gebruikt in maaltijden en om mee te bakken 

Rogge (zwart-paars) Moeder-
koren 

Korrels Medicinaal Weeën opwekkend / vruchtafdrijvend 

Rozenbottels Vruchten Voedsel  Thee tegen verkoudheid (vitamine C) 

Salie Blad Medicinaal Antibiotische werking (antibacterieel en antischimmel) 

Smeerwortel  Witte wor-
tel 

Medicinaal Wortel schillen, witte gedeelte fijn stampen en de massa op de 
wond leggen. Werkt bloedstelpend en bot genezend 

Stokroos Wortels 
 
Bloemen 
Blad en 
stengels 

Medicinaal 
 
Medicinaal 
Medicinaal 

Fijngestampt verwerkt in een kompres: bevordert het genezingspro-
ces, gaat infecties tegen 
Aftreksel werkt enigszins verdovend, gaat pijn tegen, maakt slaperig 
Tegen huidirritatie, keelpijn, ontvellingen en schrammen 

Tamme kastanjes  Voedsel Geroosterd en gekookt eetbaar 

Varens (jong) Struisvaren Varenkrul-
len 

Voedsel Zeer jong zijn ze eetbaar, daarna worden ze zeer bitter – niet meer 
eetbaar. Minstens 20 minuten koken 

Venushaar  Medicinaal Als thee: Goede remedie tegen hoest, astma, pleuritis en andere 
luchtwegenaandoeningen,  

Vingerhoedskruid Blad  Medicinaal Bij hartproblemen: pijn stillen, hartslag opwekken en versterken 

Vogellijm of Maretak Sap Medicinaal Tegen leverkwalen, tegen hoge bloeddruk 

Warkruid Gehele 
plant 

Medicinaal Drogen en gebruiken als thee – anti conceptiemiddel 
In een nat verband: verlichting van steken en bijtwonden 

Warkruid Sap Medicinaal Voorkomen van zwangerschappen 

Waterlelie Ongeo-
pende 
bloem 
Jonge bla-
deren 
Zaden 
Geschilde 
wortelstok 

Voedsel 
 
 
Voedsel 
 
Voedsel 
 
Voedsel 

Koken en eten 
 
 
Koken en eten 
 
Rauw of gekookt eten 
 
Rauw eten 

Weegbree Blad 
Knoppen  
Blad 

Voedsel 
Voedsel 
Medicinaal 

Jong blad: rauw, Ouder blad: gekookt als groente 
Toegevoegd aan gerechten 
Blad op kneuzingen, wondjes en blauwe plekken (versnelde gene-
zing) 

Wilde aardbei Blad 
Vruchten 

Voedsel 
Voedsel 

Thee 
 

Wilde asperges Stengel en 
aar 

Voedsel Stengels van de Ornithogalum Pyrenaicum, een hyacinthachtige 
plant - koken 

Wilde kool Blad Medicinaal Vermindert zweren, reinigend, als kompres op wonden 

Wilde roos Bloem Medicinaal In water trekken: bloedstelpend wondwater 

Wilde sla Jonge bla-
deren en 
stengeltop-
pen 

Voedsel 
 
Voedsel 

Zachte, jonge bladen en stengeltoppen in het voorjaar rauw te ge-
bruiken. Ook te gebruiken als spinazie of in een groentesoep.    
Smaak is sterk en bitter en na verloop van het seizoen nog bitterder. 

Wilde uien (Daslook) Bloem 
Blad 
Bolletje 

Voedsel 
Voedsel 
Voedsel 

 
Rauw in salade, stamppotten, net als andere wilde bladgroenten 
Roosteren 
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Wilde wortel (peen) Wortel Voedsel Gebruikt als groente 

Yucca, Riet en Berkenschors Bladeren en 
schors 

Huishoudelijk Vlechten van manden etc. 

Zeepkruid Gehele 
plant 

Hygiëne  Fijnstampen/malen: gebruiken als zeep/shampoo 

Zeepwortel Wortel Hygiëne Bevat saponine - reinigend 

Zonnebloem Pitten Voedsel Te gebruiken net als pijnboompitten en pompoenpitten, verwerken 
tot olie 

Zwarte berkenbast Bast Medicinaal Ondersteunend: urinedrijvend, urinezuur drijvend, bloedzuiverend, 
ondersteunend bij verwijdering van afvalstoffen en toxines, onder-
steunende anti-reumatische werking. Gunstige ondersteunende in-
vloed op diverse huidaandoeningen, veelvuldig aangewend in voor-
jaarskuren en reinigingskuren 

 
 
 
 
 
 
 

  
Daglelie Lisdodde 

  
Waterlelie Klein hoefblad 
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Toepassingen in het dagelijks leven 
 

Welke? Samenstelling: 
Havermeelpap Geplette beukennoten, geroosterde granen, schijfjes kleine harde zoetzure appels 

Eikelmeel Eikels drogen, verpulveren en wassen met veel water (bittere smaak wegwassen).  
Brei van eikels en vocht bakken tot koekjes. Dan laten weken in ahornsiroop tot ze volledig 
doordrenkt zijn 

Thee Ochtendthee: Kruizemunt, luzerne, brandnetelblad 
Andere thee: Munt, framboosblad, luzerne / Kamille, vlotgras / Damiana, rode klaver, rozen-
bottel / Wilgenbast, Duizendblad, Betonie, Kamille (tegen kater) /  

Soep Bizonvlees en -bot, wilde ui, klein hoefblad, kruiden, geschilde distelstengels, paddenstoelen, 
lelieknoppen, leliewortels, waterkers, melkdistelknoppen, kleine, onrijpe broodvruchten, veen-
bessen, lelies (om de soep te binden) 

Brood Ongezuurd brood: lisdoddewortels fijngestampt en vezels verwijderd – in koud water (zet-
meel), gedroogde bosbessen, gemalen graankorrels – inkoken, afbakken op een hete platte 
steen 

Groenten Bladeren van de rode ganzenvoet/ganzenvoet, jonge klaver, paardenbloemblad 

Vlees Groot: Bizons, zwijn, (reuzen)herten oeros, mammoeten, saiga-antilope, bosneushoorn, soms 
een beer, paarden, wolharige neushoorn 
Klein: hazen, reuzenhamsters, nertsen, otters, veelvraat, hermelijn, marter, vos, sabeldier, 
wasbeer, das, wilde kat 
Taaiere stukken vlees werden gegaard in een ovenkuil. Gat in de grond graven, stenen stape-
len langs de wanden en een bodem maken van stenen. Dan vuur erin stoken zodat de stenen 
verhit worden. Vlees, verpakt in grote bladeren, erin leggen en smoren tot het gaar is, samen 
met wortelgroenten. Afdekken met hete stenen en plaggen. 

Gevogelte Sneeuwhoenders, duiven, eidereend. Werden gekruid met wilde wortels en de boontjes van 
de hokjespeul 

Gisting en fermenteren Was reeds bekend. Maken van wijn. Voorbeeld: paardenbloembloemen en honing laten gisten 
waardoor alcohol ontstond 
Wijn van blauwe bosbessen 

Sauzen Witte klaverzuring koken, tot moes stampen of malen. Dit geeft een scherp smakende saus bij 
gerechten 

Verkoudheid Munt, bernagie en lavendel: samen in een thee tegen verkoudheid 

Genezing van wonden Goudsbloemen in kokend water -> laten koken tot het water goudgeel is. Bloedstelpend, wond 
reinigend, ontsmettend. Ook in combinatie met smeerwortelpoeder 

Maaltijd Brij van graan (rogge- en gerstkorrels) en groenten. In plaats van zout (vaak schaars) werden 
kruiden gebruikt: salie, munt, bitterkruid, uien, wilde wortelen, zaden van zonnebloem, ge-
droogde bessen, klein hoefblad, rozenbottels 

Medisch Wilde zwarte kers (binnenste schors) Blauwe bes (gedroogde wortel, tot poeder gemalen): sa-
men gekookt: spieren activeren (bijvoorbeeld bij bevalling), ook: bij jicht en reuma, rust, tegen 
hoest en verlichten van pijn. 
Mierikswortel, appelsap en alcohol: verwarmt; op de huid wrijven 

Alcoholische dranken Fermenteren: 
Berkensap 
Granen 
Honing 
Verschillende vruchten 

Koken Gebeurde in waterdichte gevlochten manden, in dierenhuiden, die door het kookvocht nat 
bleven, waardoor ze niet verbrandden 
Opdienen en eten: houten kommen. 
Eten: gebruik van ribben van dieren als roerlepels, platte heupbeenderen fungeerden als bor-
den en schalen; ook platte schijven hout 
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Mandala’s en groepssoep… 
 

  
We kwamen met een aantal bij elkaar op woensdagmiddag 23 februari in Friesland, een maan-
delijks terugkerend feestje. 
Er werden twee mooie Mandala's gemaakt door tweemaal 5 personen. In twee groepjes met 
zelf meegenomen materiaal, stilzwijgend samen aan de slag gegaan. Het resultaat was twee 
mooie werkstukken.  
Daar hebben we samen over gesproken, wat wil je delen met elkaar? Daarna werd het papier 
dat we als ondergrond gebruikten bij de punten genomen en er een 'pakketje' van gemaakt 
dat we door het te begraven teruggaven aan Moeder Aarde. 
Wellicht gaan op die plek bepaalde zaden ontkiemen. We gaan het volgen.  
Het was een relaxte middag waar ook tijd was voor een onderling praatje, wat in deze tijden 
meer dan waardevol is. 
We eindigen altijd met soep, een broodje en toebehoren.  
In plaats van de soep door één persoon thuis gekookt te presenteren maakten we deze mid-
dag een groepssoep. 
Iedereen nam groente mee, zonder met elkaar te delen welk soort hij of zij in gedachten had. 
Eén persoon leverde bottenbouillon aan en verder was alles een verrassing. 
Een goed gevulde groentesoep met veel variatie was het eindresultaat, waar ook brandnetel 
en daslook - ter plaatste geplukt - aan was toegevoegd.  
Gedroogde kruiden, alles was aanwezig en we zeiden dat dit voor herhaling vatbaar was. 
Het had natuurlijk ook een minder gevarieerde soep kunnen worden of eentje met een over-
heersende soort groente. 
De soep werd gekookt in een grote pan op het fornuis want het waaide te hard om buiten de 
heksenketel op te stoken. 
Wellicht volgende maand. Maar het was er niet minder gezellig om. 
We kijken terug op een geslaagde middag. 
 
Anneke   
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Guldenroede – Solidago Virgaurea en Solidago 

Canadensis 
 
Het is begin februari als ik dit schrijf; gisteren was het heerlijk weer. Een zonnetje, wauw, dat 
voelt als voorjaar! Ik kan niet wachten, maar oké niet te enthousiast, ik weet ook wel dat er 
nog van alles kan gebeuren aan kou en vorst. Maar dit cadeautje houd ik nog even vast☺ 
En ik merk dat ik niet de enige ben hoor, in mijn ‘20 tegels tuintje’ zag ik de donker gekleurde 
puntjes van de Guldenroede al uit de grond komen. Ik heb ze nog toegesproken en verteld dat 
het best nog koud kan worden en gevraagd of ze dit nu wel al verstandig vinden maar ze ble-
ven eigenwijs staan zoals ze staan en gelijk hebben ze, ik houd ervan ☺, Guldenroede dus deze 
keer een beetje belicht. Ik zeg een beetje want er is zoveel info te vinden over planten dat 
past niet op een A-viertje en 1 A-viertje is mijn streven.   
 
Wanneer ik Guldenroede zie denk ik meteen ‘vocht/urine afdrijvend’ en de gele bloemen, dat 
prachtige kleurtje waar je vrolijk van wordt en natuurlijk werkend op lever, gal en spijsverte-
ring.  
Maar laat ik beginnen met de naam. Solidago komt van het Latijnse ‘solidare’ dat vastmaken 
betekent of van ‘solidum agere’ wat onder andere ‘gezond maken’ betekent. Virgaurea, van 
virga, dunne tak, en aurea, goud. Bij elkaar een gezond makende dunne gouden tak. Virgaurea 
is de ‘echte’ Guldenroede.  
 
Dan de Canadensis, die is simpel, afkomstig uit Canada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solidago Virgaurea    Solidago Canadensis 
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Solidago Virgaurea 
 
Qua uiterlijk zijn de twee echt heel verschillend. Een overeenkomst is dat het beide overblij-
vende planten zijn.  
De Virgaurea kan tot ongeveer een meter hoog worden. De plant groeit uit een blad rozet en 
woekert niet.  
 
Hij heeft geen kruipwortel zoals de Canadensis. De bloemen zijn groter en losstaand, bestaan 
uit 5 tot 12 lintbloemen die langer zijn dan de buisbloemen. Ze groeien meer verspreid over 
de hele stengel. Het blad is 2 tot 10 cm lang en eirond tot breed lancetvormig met een getande 
rand. De bovenste bladeren zijn smaller en hebben een gladde rand.   

Solidago Canadensis 
 
De Canadensis kan wel tot 2 meter hoog worden, de roodgroene stengel is aan de bovenkant 
behaard. De bladeren zijn aan de onderkant behaard. De bloemetjes zijn ook geel en zijn sa-
mengesteld uit 8 tot 20 lintbloemen en even lange buisbloemen.  
De Canadensis bloeit aarvormig en de bloei begint vanuit de top. De plant woekert met wortel 
uitlopers.  
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Beide planten bloeien van Juli tot Oktober.  
Guldenroede groeit graag langs bosranden waar het helpt de grond te ontzuren. In ons li-
chaam helpt Guldenroede reinigen door het uitdrijven van urinezuur via de nieren en door het 
stimuleren van de lever. Guldenroede is dus goed toe te passen bij allerlei ‘vervuilingsziekten’ 
zoals reuma, eczeem en jicht maar ook bij allerlei ontstekingen. Guldenroede stimuleert en 
herstelt de nieren en nierfunctie en stimuleert de spijsvertering door werking op de gal, lever 
en alvleesklier. 
 
De echte Guldenroede, Virgaurea, wordt gebruikt om tinctuur van te maken. De bloeiende 
toppen worden in de alcohol geknipt wanneer ze net open zijn.  
 

De Canadensis wordt gebruikt voor 
thee, want de Virgaurea is daar veel te 
bitter voor.  
De hele plant wordt geoogst als de 
bloemen nog in de knop zitten zodat je 
bij het drogen geen pluis krijgt. Wan-
neer je de plant droogt gaat het bloei-
proces nog even door, vandaar. Omdat 
Guldenroede erg stimulerend werkt op 
de nieren mag je het niet langer dan 3 
weken achter elkaar gebruiken; dit 
geldt voor de thee en de tinctuur.  En 
de thee niet gebruiken bij overgevoe-
ligheid voor histamine want het stuif-
meel van Guldenroede bevat veel his-
tamine. 

 
Marja Frederiks  
Foto’s van de Virgaurea via internet,  
de Canadensis Anneke Bleeker©  

 
Verse theecombinatie     Met andere zomerbloeiers 
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Water met... 
 
Deze kraantjeskan stond als een waar welkom op ons te wachten toen we woensdagmiddag 
23 februari met onze Studiegroep samenkwamen. 
Water met schijfjes appel, jonge toppen van de hemelsleutel, schijfjes komkommer, madelief-
jes, paardenbloem, takjes rozemarijn en salie.  
 
Anneke   
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Fluweelpootje – Flammulina velutipes 
 
Het fluweelpootje is een paddenstoel die algemeen in Nederland en België voorkomt. 
Het groeit meestal in groepen. 
Het fluweelpootje is een winterpaddenstoel die je kunt vinden van november tot maart. 
In dit seizoen groeien er niet veel andere paddenstoelen zodat je deze paddenstoel snel zult 
herkennen. 
 

 
Het fluweelpootje heeft een gladde en slijmerige hoed van 2 – 10 cm breed en de kleur is 
honinggeel tot roodbruin. 
De steel is vaak fluwelig donkerbruin tot olijfzwart, maar direct onder de hoed is de steel lich-
ter van kleur. 
De steel kan 3 tot 8 cm lang worden en de lamellen zijn wit tot bleekgeel van kleur. 
 
Het fluweelpootje is eetbaar en wordt al 300 jaar gekweekt voor consumptie in Japan. 
Maar ook de Koreaanse en Chinese keuken gebruikt deze paddenstoel. 
Vooral in salades en soepen komt deze paddenstoel tot zijn recht. 
Ze zijn zowel vers als ingeblikt te koop onder de namen enokitake en jin zhen gu. 
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Gekweekte fluweelpootjes worden niet blootgesteld aan licht en zijn daardoor wit van kleur. 
 
De steel van de fluweelpootjes bevat een proteïne die het immuunsysteem kan ondersteunen. 
Het eten van deze paddenstoelen zou ook cholesterol en bloeddrukverlagend werken. 
 
Ik heb de fluweelpootjes voorzichtig schoongemaakt met water en gebakken samen met een 
uitje en wat knoflook in een koekenpannetje. 
Ook lekker als hapje op een broodje, boterham of rijstwafel. 
 
Eet smakelijk! 
 
Piteke van der Meulen 
 

 
 

Thee met bramen en een eigen mengsel 
 
Gedroogde bramen die nu nog op de struiken zitten kunnen met gemak in theemengsels ge-
bruikt worden.  
Geïnspireerd door filmpjes uit Azerbeidzjaan ga je weleens wat nadoen. 
De gedroogde bramen samen met een paar bladeren aangevuld met een zelfgemaakt thee-
mengsel waar de dahlia de hoofdrol in speelt.  
Een theemengsel bestaand uit verschillende ingrediënten in de zomer van 2021 zelf gedroogd 
waar gedroogde dahliabloemen de show stelen. Biologische geteelde dahlia's, de bloemen 
gedroogd in de droogoven. 
Op een middag in februari een aantal takjes van de braam met een paar bladeren uit eigen 
tuin geplukt en samen met het gedroogde mengsel in een theepot gedaan.  
Het gekookte water even laten betijen, even laten afkoelen tot plus/minus rond de 80 graden. 
Wanneer we naar de filmpjes uit Azerbeidzjaan kijken dan is het weleens humoristisch om te 
zien hoeveel men van bepaalde kruiden in de theepot propt. 
Zeggen wij hier bijvoorbeeld bij het afrikaantje dat je deze niet te overheersend moet toevoe-
gen in verband met een zeer kruidige smaak en lucht, zie je daar bij wijze van spreken een 
halve 'struik' in de theepot verdwijnen.  
Maar wat ze daar kunnen, kunnen wij ook en gedroogde bramen in theemengsels is geen 
nieuwtje maar tot heden altijd mooie vruchten en bladeren gedroogd voor deze doeleinden. 
Deze keer verdwenen de wellicht minder fraai ogende braam ingrediënten in de theepot.  
De thee smaakte heerlijk en uit glaasjes die men in die landen ook gebruikt lijkt het net echt. 
Overigens vinden wij persoonlijk deze glaasjes heel lekker drinken, thee drinken is dan toch 
een ander verhaal dan in een mok of groter glazen theeglas.  
 
Link naar de pagina op YouTube waar je de leukste filmpjes aantreft. 
https://www.youtube.com/channel/UCIix6MklfJFywa_36iDj8Sw  
 
Anneke 

https://www.youtube.com/channel/UCIix6MklfJFywa_36iDj8Sw
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Biologisch gekweekte dahlia’s voor in de thee 
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Levensboerderij 
 

 
Levensboerderij 
Wat is een levensboerderij, wat is het concept? Een levensboerderij is in het kort een hectare grond 
die 500 mensen kan voorzien in een aantal basisbehoeften waaronder voornamelijk voedsel. Ook is 
het een trefpunt voor samenkomsten waar gewerkt wordt aan oplossingen en alternatieven in functie 
van het simpelweg overleven na de crash en de uitbouw van een nieuwe samenleving daarna.  
Dit is de vraag die gesteld wordt: ‘hoe kunnen we een systeemcrash overleven én tegelijkertijd een 
nieuw samenleef model lanceren’. 
Een crash die zoals gezegd diverse oorzaken kan hebben: klimaatverstoringen, natuurrampen, econo-
mische en monetaire crash, oorlog, pandemieën, zonnevlam kill shot, internet black out… Een crash 
die alle sociale en maatschappelijke hulp- en opvangsystemen in enkele dagen of weken volledig uit-
schakelt en de samenleving terug katapulteert naar het stenen tijdperk.  
Een volgende vraag kan dan zijn: ‘wat hebben we in feite nodig om voorspoedig te leven (vooral in 
woelige en moeilijke tijden)’? 
° Comfortabel onderdak, hernieuwbare energie en verwarming. 
° Zuiver drinkwater om te koken, te wassen en te drinken. 
° Gezond (en goedkoop) voedsel in voldoende hoeveelheden. 
° Verzorging en ondersteuning bij ziekte en ongevallen. 
° Een goede educatie voor de kinderen, jongeren en volwassenen. 
° Duurzame en ethische technologie die ten goede komt aan allen. 
° Morele wetenschap die oplossingen ontwikkelt in harmonie met Aarde en mens. 
° Een zinvolle activiteit zonder exploitatie en onderdrukking van anderen. 
° Een hoogstaande en levende cultuur zonder decadentie en corruptie (wat typische kenmerken zijn 
van een eindfase zoals nu). 
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Het bouwen van een nieuwe beschaving 
De basis van de nieuwe samenleving zijn de men-
sen. Niet de overheid, niet de politiek, niet de eco-
nomie, niet de religie, niet big tech, big pharma of 
big data…maar DE MENSEN zelf. Enkel soevereine 
en vrije mensen kunnen een soevereine en vrije 
samenleving creëren zonder machtsmisbruik. 
Deze vrije mensen wonen in kleine gemeenschap-
pen die zichzelf in de basisbehoeften voorzien en 
in harmonie met de natuur leven en gedijen. In de 
huidige maatschappij worden de mensen ‘ge-
maakt en gesmeed’ door het systeem. 
Deze systemen (overheid, instituten, scholen, be-

drijven, ziekenhuizen, fabrieken, supermarkten, smart cities…) manipuleren en kneden de mensen zo-
danig van geboorte tot dood dat vrijheid, eigenheid en creativiteit verdwijnen. In de nieuwe wereld is 
dit net omgekeerd. Het systeem is ondergeschikt aan de mensen en staat ten dienste van een vrije, 
gezonde en soevereine wereld. 
Er is tijd, energie en geld nodig om deze nieuwe wereld voor te bereiden en levensvatbaar te maken. 
De mensen dienen zich dus daadwerkelijk te engageren en verantwoordelijkheid te nemen. Revoluties 
en burgeropstanden zijn niet nodig. Die hebben altijd een verkeerde uitwerking waarbij de zwaksten 
het onderspit delven en de machthebbers daarna gewoon een nieuwe cyclus van controle en onder-
drukking beginnen. 
 
De levensboerderijen wensen ook geen hulp van Europese of nationale instituten omdat de kans op 
compromissen, bemoeienis en recuperatie te groot zijn. Enkel een contact met de burgemeesters van 
de gemeenten waar de levensboerderijen komen, kan gewenst zijn. 
Een levensboerderij begint met één geïnspireerde en enthousiaste voortrekker die door zijn beslissing 
en motivatie het leven kan ‘redden’ van 500 mensen, zelfs meer indien er rekening wordt gehouden 
met het domino effect dat dit idee kan opleveren. Deze mens heeft, net als iedereen, tal van gebreken 
en kwaliteiten maar het enige wat van belang is om te starten is vriendelijkheid, openheid en motiva-
tie. Men dient te begrijpen dat de mensen die de levensboerderijen starten en uitbouwen nog niet 
‘aangepast’ zijn aan de nieuwe, toekomstige samenleving. 
Velen komen uit een oude perceptie waar natuur, dieren en zelfs andere mensen niets meer zijn dan 
gebruiksvoorwerpen. Ze komen uit een consumptiesysteem in disbalans waar het natuurlijke even-
wicht verstoord is. Ze denken vaak nog in termen van schaarste, concurrentie en tekort. Het vraagt 
een hele aanpassing, voorbereiding en heropvoeding om een nieuwe wereld te creëren waar de na-
druk ligt op lokale productie, solidariteit en lange termijn denken. Deze overgangsfase wordt dus een 
intens en hobbelig parcours. Velen hebben innerlijke heling nodig en worden door de omstandigheden 
bijna gedwongen te leren omgaan met hun schaduwkanten. 
Vooral omdat de levensboerderijen honderden mensen met elkaar zullen verbinden voor een geza-
menlijk doel (de groep voorzien in de basisbehoeften én een nieuwe samenleving vormgeven). Het is 
onvermijdelijk dat er mensen in de groep zullen zitten die andere inzichten en visies hebben, die argu-
menten zullen aanbrengen om het anders te doen, om het op hun manier te doen. Het kan evenwel 
belangrijk zijn om een bepaald pad te volgen om eindeloze discussies te vermijden. Het leerproces gaat 
met vallen en opstaan. 
 
Experimenteren is toegestaan, maar een uitgestippeld pad werkt als een gids die de weg toont naar 
een eindbestemming. Dit pad vind je terug op de Franse website. 
De mens die het initiatief neemt tot het starten van een levensboerderij, staat niet alleen. Hij of zij 
wordt gesteund door een veertigtal anderen die elk op een bepaald gebied hun expertise, tijd en ener-
gie inzetten om de gemeenschap vooruit te helpen. Eén levensboerderij is niet voldoende, want een 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEga67881G1dTLvJwqTCykOr3vaU2e8dCPz1b6lMD7cps5n0ajPYGy33oJJjNLPuhquPmtUtdrF-43X95XtYwasQQPjfo43YZiUDqwnONEjAuy5qTsSNMgNy7_Fc9zOBrjF71c-HGNr1iXv8vH6s2RztuwVz5jtIx0i6VoZFUhIDgyJd273cvwKHnDtBnw=s997
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geïsoleerde zelfhulp boerderij in een landschap van lege supermarkten, kapotte aanvoerlijnen, failliete 
bedrijven, monocultuur landschappen en slimme steden zal het niet redden. 
Er zijn veel levensboerderijen nodig die elkaar steunen en helpen. Er zijn ook veel verschillende vaar-
digheden nodig om alles te produceren wat nodig is om autonoom te worden (eenmaal het systeem 
crasht en de aanvoerlijnen wegvallen). Dit kan gaan van kledij en schoenen tot brandstof voor wagens 
en grondstoffen zoals metaal. Zolang de huidige ‘beschaving’ nog functioneert, kunnen de boerderijen 
zich organiseren en specifieke taken opnemen, producten vervaardigen of ambachten aanleren. 
 
Tussen de boerderijen zullen veel dingen circuleren en uitgewisseld worden, zoals apparaten, voor-
werpen en producten natuurlijk, maar ook kennis en hulp. Hoe meer levende zelfhulpboerderijen er 
zijn, hoe groter de kans op overleven onder verstorende klimaatomstandigheden, instortende beurzen 
en hunger games regeringen die de wet van de jungle prediken. De levensboerderij biedt uiteraard 
voedsel in de vorm van groenten, fruit, granen, noten, zuivel en dieren, maar ook drinkwater, brand-
stof, zaden om te ruilen… én een plaats om samen te zijn, elkaar te helpen, het leven te vieren en in 
vrede en vriendschap te verbroederen. 
 
Kenmerken van een levensboerderij 
Een levensboerderij is een terrein of een hoeve 
met een oppervlakte van 1 hectare die een ge-
meenschap van 500 mensen kan steunen en hel-
pen bij het invullen van de 5 basisbehoeften (on-
derdak, voedsel, water, energie, verwarming plus 
educatie). Tuinbouw via permacultuur technieken 
genereert een veel hogere opbrengst dan via con-
ventionele methoden. 
Eén hectare kan dan 500 mensen voeden. Levens-
boerderijen die dicht bij een stad liggen, kunnen de 
hulp verdelen: 300 mensen in de buurt van de 
boerderij die aansluiten en 200 mensen uit de stad. 
Belangrijk: op de levensboerderij is er GEEN poli-
tiek, GEEN religie en GEEN discriminatie. 
Deze wanen behoren tot de oude wereld en zorgen alleen maar voor nutteloze discussies. De hectare 
landbouwgrond ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de reeds bestaande woonhuizen en bezit de mo-
gelijkheid tot een betrouwbare watervoorziening (bron, waterput, meer, vijver, rivier…). Reken op 4 
jaar ontwikkeling om een boerderij productief te krijgen met een optimale kwaliteit van werking en 
opbrengst. 
 
Enkele andere kenmerken 
°Zelfredzaamheid -> de basisbehoeften worden voorzien — alle benodigdheden en gebruiksvoorwer-
pen worden lokaal en ambachtelijk gemaakt (import en export zijn stil gevallen) — alle nuttige kennis 
en wijsheid wordt opgeschreven, bewaard en doorgegeven aan volgende generaties. 
° Veerkracht -> er wordt geanticipeerd op mogelijke aanvallen, uitval situaties en tegenslagen — dit 
kan gaan van chaotisch weer, droogte, overstromingen, fysieke aanvallen… of verlies van oogsten, pla-
gen, sterfgevallen en het verlies van sociale en culturele netwerken. 
° Weinig energie -> er kan een periode zijn waar de enige beschikbare energie en verwarming het hout 
uit de bossen zal zijn — de bossen dienen te worden beschermd en er komen overal waar mogelijk 
nieuwe aanplantingen — laag rendement kachels en open haarden zijn te mijden — er wordt gestreefd 
naar het gebruik van thermische zonne-energie en huis windmolens. 
 ° Lage technologie -> er kan een tijd zijn waar apparaten die werken op elektriciteit niet functioneren 
en auto’s niet rijden (ook het openbaar vervoer is stil gevallen). 
 
 

https://charleseisenstein.org/essays/permaculture-and-the-myth-of-scarcity/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEift1xIMXZdrt7_ypzY2HzDRHk1dkcHuysHnwTIhckk7w1J0NL5i0pVXIS_ppQa6nsynKo8258TlEErPNCVfj4rI09yi9lxuxY6qRGG9J_nFAUVfL1JxrTmpseECQwhr2pMhkbCl2gUX50nYl7wj9CTWKD5_y0eGPYFf2TLxpdzDXhowOxGoEXc0T6jnw=s838
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De gemeenschap 
De gemeenschap is een gemiddelde doorsnede van de bevolking: baby’s, kinderen, tieners, volwasse-
nen, bejaarden, mindervaliden…Al deze mensen hebben verschillende behoeften en brengen verschil-
lende dingen aan de gemeenschap. Kinderen zijn belangrijk want ze zijn de toekomst. De volwassenen 
dienen oplettend en vooral zorgzaam te zijn naar de kinderen toe. Het is belangrijk hen de juiste en 
ware kennis en wijsheid bij te brengen. Geen leugens meer. De gemeenschap is autonoom. 
Alle problemen worden binnen de gemeenschap opgelost. Verplaatsingen tussen de boerderijen kun-
nen moeilijk zijn door het gebrek aan werkend vervoer (afhankelijk van de aard van de crisissituatie). 
Wanneer we uitgaan van het meest donkere scenario, namelijk een totale instorting van het hele sys-
teem in combinatie met een enorm aantal slachtoffers (volgens sommigen veroorzaakt door de vacci-
naties die onder meer bedoeld zijn als time released genocide en sterilisatie middel), zal er op korte 
tijd heel wat veranderen waardoor een nieuwe aanpak nodig is. 
 
Voor de instorting van de maatschappelijke structuren was eigendom een fundamenteel recht, na de 
instorting zal het recht op eigendom grotendeels worden verdrongen door het recht om te leven (wat 
veel belangrijker zal zijn). Dit recht kan worden besproken op de boerderijen die dan het gezag hebben 
over hun woongebied en rekening houden met zones voor landbouw, bos, huisvesting en ontspanning. 
In dit scenario is het waarschijnlijk dat er voldoende woningen beschikbaar zullen zijn om de overle-
venden te huisvesten (gezien de vele sterfgevallen en leegstaande huizen). 
Men kan ook al rekening houden met de mogelijkheid dat veel huizen niet aangepast zijn aan de 
nieuwe omstandigheden na de crash van de aanvoerlijnen. Er is geen elektriciteit, geen stromend wa-
ter, geen riolering, geen vuilnis ophaling, geen telefoon, geen internet… en er is ook geen overheid, 
geen sociale opvangsystemen, geen ziekenhuizen, geen winkels… 
Er kunnen woelige situaties zijn op klimatologisch vlak met zware stormen en extreme temperaturen. 
De nieuwe woonunits zullen na de crash langzaam tot stand komen door huizen te bouwen in natuur-
lijke materialen (aarde, stro, steen…) die duurzaam, ecologisch en autonoom zijn, goed bestand tegen 
brand en natuurrampen. 
 
Het land 
Elke levensboerderij bevat: 
° een terrein van 1 hectare (10.000 m2) 
° een levende omheining rond het terrein gemaakt van eetbare struiken en bomen 
° een afvalwaterzuiveringssysteem op basis van planten 
° wateropvang systemen of waterputten met een minimale voorraad van 200 m3 
° een boerderij met pluimvee en andere dieren 
° een teeltgebied met verhoogde permacultuur bedden 
° een boomgaard met ongeveer 1000 fruitbomen en bessenstruiken 
° een compostzone 
° minimaal 4 droogtoiletten 
° twee broodovens 
° een keuken van 200 m2 
° een grote vergaderzaal voor 500 mensen 
° een geneeshuis met een dozijn bedden 
° een atelier voor ambachten, artisanale producten, workshops en herstellingen 
° stenen paden 
° bijenkorven 
° ijskelders en andere technieken om voedsel te bewaren 
° de woonhuizen liggen op wandel- of fietsafstand rond de boerderij 
 
De tijd 
Het duurt vier jaar voordat alle elementen van de levensboerderij op punt staan en een zekere symbi-
ose bereiken die een harmonieuze ontwikkeling en bevoorrading kunnen garanderen. Deze vier jaar 
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dienen ook om de mensen te verzamelen, te informeren en te ‘herscholen’. Indien de perceptie van 
de mensen niet verandert, dan zullen zij dezelfde problemen creëren en dezelfde dwaasheden blijven 
herhalen. Iedereen is in min of meerdere mate ‘beschadigd’ door het mensonwaardige systeem van 
indoctrinatie waaruit hij of zij komt. 
Het gedrag en de gedachten van de mensen bepalen de nieuwe toekomst en deze overtuigingen kun-
nen niet langer gebaseerd zijn op ego, schaarstedenken en competitie. In de nieuwe tijd neemt ieder-
een verantwoordelijkheid voor denken en doen, want echte vrijheid gaat altijd samen met verant-
woordelijkheid. Een ander aspect is om de mensen al voor te bereiden op de verschrikkelijke tragedies 
die nu en vooral straks zullen plaatsvinden tijdens en na de crash. 
 
Geld 
Er is geld nodig om een levensboerderij te creëren tijdens de fase voor de crash. Dit geld is afkomstig 
van de deelnemers die een jaarlijkse bijdrage betalen aan een coöperatieve vereniging. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden te onderzoeken en bedragen te berekenen waaronder de aankoop of huur van 
het land en de jaarlijkse werkingskosten.  
Een hectare landbouwgrond kost in Frankrijk gemiddeld 5.000 €. 
In Oost-Europese landen zijn de prijzen veel lager.  
Een stenen boerderij met grond vind je voor 100.000 €. Wellicht zullen sommige gemeenten gratis 
grond ter beschikking stellen, vooral wanneer de situatie steeds dramatischer wordt. Nu al zijn er 
Franse gemeenten die hun grond gratis openstellen voor voedselteelt door de bewoners. 
De werkingskosten bedragen 30 € per jaar voor een alleenstaande en 50 € voor een gezin. Van elk 
lidmaatschapsgeld wordt een euro ingehouden om de vereniging te financieren en een andere euro 
om de groep van facilitators te financieren. De rest, 28 € of 48 €, is bestemd voor de boerderij en wordt 
beheerd door de hoofdverantwoordelijke. De vereniging heeft geen rechten op dit deel van de lid-
maatschapsgelden, maar zorgt ervoor dat het geld wordt gebruikt voor het oorspronkelijke doel, na-
melijk de bouw en de uitbating van een levensboerderij. 
 
Stappenplan 
° Het zoeken naar en het vinden van een geschikte boerderij of een hectare grond. 
° Mensen verzamelen rond het project, taken verdelen. 
° De infrastructuur bouwen of het bestaande gebouw renoveren/inrichten. 
° Een levende omheining aanleggen van eetbare struiken en bomen. 
° Het verzamelen van non-gmo zaden en oude raszuivere zaden en planten. 
° Permacultuur voedseltuinen aanleggen. 
° Boomgaard aanleggen. 
° Medicinale plantentuin aanleggen. 
° Watervoorziening veilig stellen. 
° Wegen aanleggen. 
° De verschillende faciliteiten organiseren (geneeshuis, atelier, workshops…). 
° Kennis verzamelen en bewaren, bibliotheek aanleggen. 
° Onderzoek naar alternatieven voor brandstof en energie. 
° Bestaande woonhuizen in de omgeving aanpassen zodat ze minder afhankelijk zijn van de nutsvoor-
zieningen. 
° Integratie van zorgbehoevende mensen (bejaarden, mindervaliden, weeskinderen…). 
° Pluimvee, boerderijdieren en paarden fokken. 
° Beginnen met het verdelen van de specialisaties van de verschillende boerderijen. 
° Het voorbereiden van de oogst en het bewaren van voedsel. 
° Het regelen van communicatie en transport tussen de boerderijen. 
° De educatie van de kinderen en volwassenen voorbereiden. 
° Preventieve en holistische geneestechnieken aanleren. 
° Ambachten aanleren en de gemeenschap voorbereiden op productie van kledij, verzorgingspro-
ducten, schoenen… 
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° De veiligheid garanderen van de gemeenschap tijdens en na de crash. 
° Procedures opstellen voor omgang met ontheemde vluchtelingen en dolgedraaide ‘zombies’ die een 
gevaar vormen voor de gemeenschap. 
° Humor, vreugde en optimisme leren bewaren tijdens de moeilijke jaren. 
° Kinderen opvoeden tot nieuwe leiders en pioniers vol empathie en respect (voor mens, natuur en 
planeet). 
° En nog veel, veel meer… 
 
Sprong in het onbekende 
Het zou wel eens kunnen dat er heel wat zal veranderen in de komende jaren en dat iedereen die nu 

leeft straks in een woelige periode zal terechtko-
men. Een periode die niemand ooit heeft meege-
maakt. Veranderingen en crisissen zijn altijd be-
angstigend. Velen zullen in paniek raken door het 
wegvallen van overheid, leidinggevenden en soci-
ale netwerken. Vooral wanneer dit gepaard gaat 
met klimaatverstoringen en voedseltekorten. En-
kel de sterksten zullen het halen samen met de 
mensen die zich nu al voorbereiden. Het wordt 
een sprong in het onbekende. Maar er ligt ook een 
mooie kans te wachten. De mogelijkheid om een 
nieuwe en betere wereld te creëren op de puinho-
pen van een oude beschaving. No fear, stay 
strong, connect & prepare, grow food. 

 
Met dank aan Rudy Vercauteren  
https://www.dlmplus.nl/2021/11/21/overleven-na-de-crash-een-levensboerderij/  
 

 
 

Bijdrage van een deelneemster aan de cursus 
 

 
 
Hoi Anneke, 
 
Grappig!! Ik heb gisteren gewoon wat wild geplukt en er 
een heerlijke stamppot van gemaakt met brandnetel, flui-
tenkruid, vogelmuur, speenkruid en paardenbloemblad.  

En het zag er zo leuk uit!!        
 
Vriendelijke groet, 
 
Manon Wijnker 

 

https://www.dlmplus.nl/2021/11/21/overleven-na-de-crash-een-levensboerderij/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbVQfVCmBiVNd9fhPsgEiGyI5TVbHidFASX6hN0wbWEBh8PPEDoPZiFejhk6Bt9Kl7oE6E3MXsL2Y0W94PKNwigjx98VfzJqzjg8E2TSFxwZkGCliMDSVd5vt18x0xdFaT4kI7q2GmfIy1wQU3XWKMLhLlGFMoD6As2mz4HE7EymvWOlzh-OopGtOP0Q=s639
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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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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek ver-
schenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere in-
formatie 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 ech-
ter bestaat uit recepten.  
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken 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. 
 

 

 

We hebben ook een Telegram-groep:  

https://t.me/hetwildegenieten   

mailto:anneke@project7-blad.nl
https://t.me/hetwildegenieten
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Deze plant is momenteel zeer actief: ZEVENBLAD. Hij racet de grond uit. 

Hieraan is in de laatste cursusbrief (2022-30) aandacht besteed als eetbare ‘wilde’ groente. 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Geertje Swart, Marja Frederiks, Piteke van der Meulen, 

 Rudy Vercauteren, Manon Wijnker 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Piteke van der Meulen, Rudy Vercauteren, Manon Wijn-

ker 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

   

 

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

