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Aprilletje zoet…  
 
Aprilletje zoet… We gaan het zien of de uitspraak ‘Aprilletje zoet heeft ook nog wel eens een 
witte hoed’ dit jaar uit zal komen of dat we verschoond blijven van een witte laag. 
Het was een vreemd gezicht laatst, sneeuw in de tuin te aanschouwen waaronder de narcissen 
en tulpen zwaar gebogen stonden. De fruitbomen zijn ook niet echt blij met kou en een witte 
wereld dus het voorjaar mag flink doorpakken. 
Tot in mei, na de IJsheiligen moeten we oppassen met zaaigoed, jonge plantjes, perkgoed en 
planten die van origine niet uit onze streken komen. 
Voor je het weet ontglippen ze je als ze ook maar even een tik vorst krijgen. 
Maar toch kunnen we volop genieten van allerlei groen en bloemen die zich weer aan het 
ontvouwen zijn. Heerlijk, puur genieten. 
Moeder Natuur gaat echt onverstoorbaar haar gang dus wij mensen kunnen daarop alleen 
maar anticiperen. Althans, dat is het beste; meegaan in de positieve flow van wat zich om ons 
heen aan het manifesteren is. 
Negeren wat slecht is, als we dat nu eens massaal doen, puur gaan voor wat wel gezond is, 
wat op de goede manier is gekweekt.  
De boeren en kwekers steunen die met liefde, natuurlijke kennis en zonder negatieve zooi hun 
dieren en planten behandelen.  
Alles wat je aandacht geeft groeit! 
Door met nog meer personen de aandacht op het goede te richten kunnen we samen voor 
een positieve energie zorgen. Allemaal, elke schakel, groot en piepklein.  
Deze nieuwsbrief is ook weer gericht op puur natuur. Deze keer mag ik jullie uitnodigen de 
nieuwsbrief te gaan lezen. 
Volgende keer zal Barbera dat weer doen. Om de beurt; samen geven we er een positieve 
energie aan. De volgende keer, dus in mei zal ik dat niet doen vanuit Nederland. We gaan de 
hort op, hebben ons plan gemaakt. 
Lees maar in deze nieuwsbrief ‘Tijd voor volgende stappen’… 
Maar jullie gaan ons niet missen, we blijven doen wat we doen, we gaan er andere dingen bij 
doen, dus wie weet wat we allemaal kunnen aanreiken, delen en/of ondernemen. 
Elke maand zal ik dan in beide nieuwsbrieven jullie ‘correspondent’ zijn vanuit… 
Lees maar. 
We begeven ons in een goede flow, alles verloopt voorspoedig en in de komende weken zal 
ik nog aanwezig zijn bij een paar middagen voor de deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genie-
ten’. 
Samen wandelen en genieten van de omgeving en van wat we tegenkomen. 
Eerst verschijnt er nog een nieuwsbrief aan het eind van deze maand en daarna in mei zullen 
jullie wellicht vernemen waar we zijn neergestreken. 
Geniet van alle bijdragen in deze nieuwsbrief. 
Leuke, gezellige en inspirerende onderwerpen. 
 
Geniet van wat je in eigen omgeving tot bloei ziet komen, buk eens voor een heel klein bloem-
pje, ook zij zijn het waard om nader bekeken te worden. 
De natuur nodigt ons uit om haar met respect en liefde te benaderen. 
 
Anneke   
Gaasterland, 11 april 2022 



 
4 

Tijd voor volgende stappen… 
 
Tijd om verder te gaan. 
Tijd om onze grenzen te verleggen. 
Tijd om door te pakken en alles in de flow te laten gebeuren. 
Deze omschrijvingen zijn van toepassing op ons besluit en de volgende stappen. 
Wij, Frank en ik, wonen met heel veel plezier in Gaasterland, een prachtige omgeving; heer-
lijke energie, en rust, ruimte en gemoedelijkheid staan hier hoog in het vaandel. 
Friesland, het voelt als echt thuis, als ‘een oude jas’. 
Toch besloten we ons pad te verleggen. 
 

Al langer zeiden we tegen elkaar dat je dit land zou moeten verlaten. 
Alles wat zich aan het ontvouwen is, alle informatie die we met velen al jaren tot ons nemen 
en genomen hebben, je ziet het gebeuren en het voelt hier qua leven, landelijk bekeken, 
enorm beklemmend. 
Al jaren zien we dat alles wat we met velen delen uitkomt. Toch zijn er nog heel veel anderen 
die zich liever omdraaien en blijven wensen en benoemen dat het allemaal wel mee zal vallen. 
Wij liepen steeds tegen onze eigen opmerkingen op dat we toch niet weg zouden gaan om de 
kinderen, om mijn ouders om… 
Maar er kwam een moment, ergens eind februari dat we zeiden: we gaan wel. 
We hebben de knoop doorgehakt. Want waar wachten we op? 
Kinderen en ouders volgen ook hun eigen gevoel, doen ook wat zij denken dat goed is en 
afstanden zijn er om te overbruggen. 
Tenminste… als we met eigen auto kunnen blijven reizen. 
Even kort door de bocht verwoord hoe alles tot stand kwam. 
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Het chalet waarin we wonen werd te koop gezet. Binnen een week verkocht. 
De garage waar we in Friesland de auto’s vandaan hadden benaderd en een afspraak gemaakt. 
Ze kregen  zo’n vier weken de tijd om naar een bus om te kijken. 
Binnen 24 uur geregeld. 
Hoezo alles in de flow? 
Afgelopen 19 maart woonden we op deze stek exact 7 jaar. Hier kunnen we niet verder.  
In tijd van nood geen kinderen of ouders opvangen. Geen groentetuin creëren naast wat we 
nu hebben met veel ‘wilde’ groenten, etc. 
Velen dachten over de afgelopen jaren dat we over een enorme tuin beschikten maar op 
kleine erven kun je ook heel veel bereiken. De chalets staan op een park niet op wereldgrote 
kavels, dus in die zin hebben we velen op een ‘dwaalspoor’ gebracht is me inmiddels wel hel-

der.       
Dus wie een kleine tuin heeft, je kunt ook dan veel, maar gezien de huidige ontwikkelingen 
denken we even verder en willen we ook anders, meer. 
Alles met elkaar heeft er voor gezorgd dat we ons pad verleggen naar Hongarije. 
Op 7 mei is de overdracht van ons chalet en dan vertrekken wij met een eerste gevulde bus 
naar… We zien het wel. 
Wat we een paar weken geleden stiekem op het oog hadden, een cottage op een stuk grond 
van bijna 2000 vierkante meter gaat het niet worden. We willen ons niet in dat gebied gaan 
huisvesten.  
Afgelopen dagen weer iets leuks gevonden op ruim 1900 vierkante meter vlak bij de Kroati-
sche grens. 
Als dat huis op die plek voor ons bestemd is dan gaan we het in de dagen na 7 mei bezichtigen 
en als het ons aanstaat over tot kopen. 
Is het al weg, staat het ons niet aan, kijken we verder. Er staat genoeg te koop en in de praktijk 
is er altijd meer dan je via internet kunt vinden. 
Maar stiekem gaan we voor wat we heel recent hebben gevonden. 
Er zijn al contacten gelegd en de focus staat erop. 
 
In de komende weken gaan we hier afmaken wat afgemaakt moet worden. 
We zijn op schema, al heel veel ingepakt in stapelbare bakken met deksels, stapelbare doosjes 
en er gaan een onderstel van een vitrinekast in de bus waar kwetsbare dingen in gaan zoals 
beeldscherm, printer, etc.  
Een gedachte bij deze expeditie is ook dat wij nu elders de gelegenheid geven om bij ons te 
komen. En zolang we met de auto naar hier kunnen komen zullen we dat op regelmatige basis 
doen om kinderen en ouders te bezoeken. 
 
Het loopt zoals het loopt en wij blijven voor Project7-blad alles doen zoals we dat nu ook doen. 
Wie met ‘Cursus het Wilde Genieten’ meedoet blijft deze ontvangen. 
Want elke week kan ik ook daar een gewas uitwerken. 
We vergaderen met het bestuur al jaren op een vaste avond in de maand via Skype. 
Het enige wat ik niet meer kan waarmaken is live aanwezig zijn bij middagen met deelnemers. 
Daar tegenover staat dat wij wellicht daar weer projecten kunnen starten voor liefhebbers. 
We gaan dan onder de deelnemers van de wekelijkse cursus oproepjes doen. 
Wie dat wil kan helpen de tuinen aanleggen, of… wat zich voor gaat doen maar wat we nu nog 
niet weten. 
Hulp in ruil voor… en tijd hebben ook zelf uitstapjes te maken. 
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Het gaat zich ontvouwen, het loopt zoals het loopt. 
Maar wij hebben besloten hier niet lijdzaam te gaan zitten afwachten op wat zich allemaal kan 
gaan ontvouwen. 
We komen uiteindelijk liever tot de conclusie dat we na verloop van tijd daar een stek hebben 
en ook dan weer in Friesland een appartementje of chaletje om te verblijven als we even een 
tijdje hier willen zijn, dan dat we achteraf vertellen dat we eigenlijk plannen hadden om te 
vertrekken maar dat nooit hebben waargemaakt. 
We gaan het eerst vanuit Hongarije aanschouwen en we gaan van daaruit van alles delen. 
 

Dus via de nieuwsbrieven in mei zal ik jullie ‘correspondente’ vanuit Hongarije zijn.       
Als voormalig Joegoslavië liefhebbers zullen we die grens ook regelmatig kruisen, dus wie weet 
wat het allemaal gaat opleveren. 
We gaan filmpjes maken, we willen delen wat puur natuurlijke gewoonten en recepten zijn, 
we gaan onze bevindingen delen, ondertussen anderen inspireren ook groter te denken dan 
de moeilijkheden die je wellicht als eerste bedenkt toch te parkeren en in oplossingen te den-
ken. 
Voor alles is een oplossing! 
Alles komt goed! 
Doe dat waar je blij van wordt! 
En… we moeten zelf de slingers ophangen! 
 
Dus doen we dat. 
We gaan de uitdaging aan en als alles in de flow blijft lopen zoals het tot heden na ons besluit 

gaat dan komt alles goed!       
De volgende nieuwsbrief delen we nog vanuit Gaasterland, daarna vanuit… ergens… maar als 
het aan ons ligt op anderhalve kilometer vanaf de Kroatische grens. 
 
Anneke   
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Koken met onkruid bij Binnenstebuiten 

 
Ik kijk weinig tv maar Binnenstebuiten vind ik een superleuk programma om (terug te) kijken. 
Ze laten leuke items zien. Eerder heb ik met jullie het Stoepplantenproject gedeeld waar ze 
een item aan hebben besteed. Duurzame tuinvrouw Anne Wiegers heeft een moestuinproject 
bij Binnenstebuiten en afgelopen week heeft koken met onkruid aandacht gekregen. 
 
“Onkruid, de meeste mensen zijn het liever kwijt dan rijk. Maar tuinontwerper Suze Peters 
weet inmiddels dat onkruid ook nuttig kan zijn. Ramon Brugman is in Moordrecht om dit te 
proeven en er iets lekkers mee te maken”. 
Koken met onder andere brandnetel, daslook, fluitenkruid, speenkruidknolletjes. 
Het item kun je hier terugkijken: 
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/passie-voor-eten/video/koken-met-onkruid 
 
Een item van veel langer geleden is met Alain Caron die op pad gaat met Jonny de Boer, uit 
Zwolle, een bijzondere uitzending, leuk om terug te kijken. 
“Culinair expert Alain Caron is in Overijssel waar hij samen met driesterren chef Jonnie Boer 
het water van Zwolle opgaat. Jonnie kent de omgeving op zijn duimpje en weet precies waar 
hij mooie en lekkere ingrediënten kan halen.  
Er wordt wat (wild) geplukt, gekocht en gevangen en samen wordt het omgetoverd tot een 
mooi gerecht”. 
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/recepten/alain-en-jonnie-boer-in-zwolle 
 
Je hoeft er geen tv voor te kijken, je kunt bijvoorbeeld via je computer het programma of al-
leen betreffend item terugkijken. 
 
Barbera 
 

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/passie-voor-eten/video/koken-met-onkruid
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Beleef de lente 
 

 
Eerder heb ik gedeeld over hoe leuk het is in het voorjaar te genieten van de diversiteit van 
vogels die zitten te broeden.  
De een veel vroeger dan de ander. 
 
Via de website ‘Beleef de lente’ kun je dit volgen.  
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
Je hoeft niet live te gaan zitten kijken, er worden van bijzonderheden mooie filmpjes gemaakt. 
 

De zeearend was 31 maart – 1 april even een sneeuwarend       .  
Wat een weertje.  
Er liggen twee eieren in het nest die rond 16-18 maart zijn gelegd. 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/een-ei-is-geen-ei-1 
 
Prachtig om te zien is een filmpje van de kievit, hoe alert deze ’s nachts blijft. 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/een-nachtje-broeden 
 
Verder kun je op dit moment onder andere de volgende vogels zien broeden: de slechtvalk, 
de ooievaar, de bosuil, de torenvalk. 
De koolmees is druk bezig met het bouwen van het nest.  
Ik ben benieuwd wanneer daar eitjes inliggen.  
 

Ik blijf kijken        
 
Barbera 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/een-ei-is-geen-ei-1
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/een-nachtje-broeden


 
9 

Bijdragen van cursusdeelnemers ‘Het wilde genieten’ 
 

Wandeling 27 maart 2022 te Spier 
 
Anneke Bergshoeff uit Drenthe heeft het initiatief genomen om met deelnemers aan de cursus 
‘Het wilde genieten’ te wandelen.  
Nederland kent vele mooie natuurgebieden, het gebied rond Spier is er een van.  
Spier wordt vaak de poort van het Nationaal Park Dwingelderveld genoemd, een van de groot-
ste natuurgebieden van Nederland.  
Sowieso telden we al negen verschillende wandelingen van verschillende lengtes. 
 
Hieronder een verslagje en enkele foto’s van een van de deelneemsters aan de wandeling: 

 
Vandaag een heerlijke zonnige wandeling gedaan met Anneke en Fiona. 
Het weer was goed, de stemming oké en de wandeling prachtig. 
Het landschap afwisselend, eik, den en beuk, wat vennetjes et cetera. 
 
Lekker genieten was het zo met een klein groepje. 
 
Uitziend naar een volgende wandeling. 
 
Christina  
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‘k Ben zo trots op de dames...  
 

Woensdagmiddag 30 maart met een stel waarmee we maandelijks samenkomen eens een 
keer aan 'de knutsel' gegaan.  
Deze groep noemen we Studiegroep; studie mag je lezen met een 
knipoog.  
We behandelen natuurlijke onderwerpen, kokkerellen samen, 
spreken over 'van alles en nog wat' en dit alles verloopt superge-
zellig en is inspirerend.  
Vorige maand was de vraag of ik hen deze keer wilde 'begeleiden' 
bij het maken van een 'schaal met een lichtje'. Regelmatig zet ik 
tijdens een middag een schaal aangekleed met groen, bloemen en 
een lichtje neer.  
Geen punt hoor. Een lijstje gemaakt wat men als basis mee kon 
nemen, aan groen, bloemen, plantjes en andere versieringen en 
deze foto's tonen het resultaat.  
En moest ik ze begeleiden? Welnee, één keer uitgelegd hoe ik mijn 
schaal opmaakte en hoppa... Dit zijn de resultaten. En ik ben heel 
trots op deze prachtige creaties. Dit was ook genieten. Daarna een 
groepssoep gemaakt, samen heerlijk gegeten en we reden blij 
naar huis. 
Wat zijn deze uurtjes op regelmatige basis toch waardevol. 
 
Anneke   
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Daslook uit het Amsterdamse bos  
 
Hee lieve Anneke, 
 
Tijdens een fietstochtje in het Amsterdamse bos zie ik daslook staan. En met de les van pro-
ject7-blad in gedachten ben ik gestopt.  
En natuurlijk heel veel geleerd van Ria en Fred over andere eetbare planten tijdens de wan-
deling in het Bergerbos. 
Ik heb daslookknopjes gescoord en daslookblad, speenkruidblad, look-zonder-look, zeven-
blad, een paar madeliefjes. 
Thuisgekomen heb ik alles gebruikt.  
Pesto van de daslook. De bloemknopjes volgens jouw recept op olie gezet. En alle ‘groenten’ 
en bloemetjes in een salade verwerkt. Ik stuur je een paar foto’s. 
Dit betekent beslist niet dat ik in mei de daslookwandeling wil overslaan hoor!!! Ik vind het 
veel te leuk om deel te nemen!!! 
Liefs van Marjo en hartelijk dank voor alle mooie lessen en tips!!! 
 

   
Daslook Speenkruidblad, look-zonder-look, 

zevenblad 
Daslookknopjes op olie 

  
Daslookblad gewassen Heerlijke pesto gemaakt 

 
Tussen de middag een snee bruin bood gemaakt met sla, gebakken eitje, look-zonder-look, 
duizendblaadje, zevenblad, paardenstek (blad van de paardenbloem), in het zonnetje op de 
vensterbank wat gedroogde daslook en zelfgekweekte kiemgroenten, paar tomaatjes en 
beetje Keltisch zeezout en peper. 
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Liefs, Marjo Groot 
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Mantra’s en circle songs zingen in Opmeer 
 

In de vorige nieuwsbrief heeft een artikel gestaan van Marja: Vertellingen van mijn drum.  

In het verlengde daarvan organiseert zij middagen voor de deelnemers/deelneemsters aan de 

cursus ‘Het wilde genieten’: Mantra’s en circle songs zingen.  

Dit is niet echt moeilijk, maar je kunt er wel heel veel plezier aan beleven, voor al als je het 

met een groepje doet. 

Voor de deelnemers/deelneemsters aan de cursus worden allerlei activiteiten georganiseerd: 

samen wandelen met de blik op eetbare ‘wilde’ gewassen, vruchten en zaden, samen kokke-

rellen, fermenteren, eigenlijk te veel om op te noemen.  

Veel middagen zijn gratis voor deelnemers aan de cursus, andere middagen worden slechts 

tegen kostprijs verzorgd.  

Marja verzorgt dus een middag: Mantra’s en circle songs zingen. 

Hieronder haar verslag van de eerste middag: 

 

De kop is er af… 

Vandaag, 7 april 2022 hebben we gezongen, en hoe!  

De opkomst was nog niet heel groot maar dat doet niets af aan het plezier dat we hebben 

gehad ☺. 

 

Met z’n drieën hebben we Mantra’s en circle songs gezongen als nachtegaaltjes, ha, ha, ha. 

En natuurlijk gezellig gekletst, ook heel 

belangrijk. 

Sfeerfoto’s maken van zingen bleek best 

een uitdaging.  

Eigenlijk hebben we daar Anneke voor 

nodig.  

Maar we hebben ons best gedaan.  

 

Dus deelneemsters van de cursus ‘het 

Wilde genieten’ meld je in rap tempo 

aan voor de volgende keer, woensdag 27 

april.  

Die zit natuurlijk binnen de kortste keren 

bomvol wanneer jullie de foto zien ☺☺. 

 

Groetjes, 

 

Marja 
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Een Azerbeidzjaantje 
 
In een van de Azerbeidzjaanse filmpjes wordt er melkkefir bij het eten geserveerd.  
Hieraan voegt de vrouw knoflook en peterselie toe. (Zij lengt de melkkefir ook met wat wa-
ter aan; dat heb ik niet gedaan).  
 
Marjo Groot 
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Vogel of boomstronk 
 
Marian Waterkott wandelde mee met andere deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' in 
Bergen. 
Al wandelend kom je van alles tegen en zo spotte Marian deze 'vogel'... 
Een stuk hout, een boomstam, een wortel van een boom, je kunt er vaak van alles bij beden-
ken. 
 
Ja Marian, dit is een vogel. Helemaal mee eens. 
 
Anneke   
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Wandeling in Bergen-NH met deelnemers van de cur-
sus ‘Het wilde genieten’  
 
We wandelden op woensdagmiddag 6 april 2022.  
De weergoden waren ons gunstig gezind.  
Iedereen was op tijd. Twee deelnemers hebben de wind getrotseerd en waren op de fiets. 
Gelijk maar in de benen, er waren nog niet veel stappen genomen of er werd al het een en 
ander gespot. Wat is het dan mooi dat eenieder een inbreng heeft. 
Een telefoon met plantenapp of een plantenboek. Weer een ander had heel scherpe ogen en 
wist uiteindelijk veel over planten.  
Al kuierend over de paden is er best veel gespot. 
Waaronder speenkruid, look zonder look, kleefkruid, hondsdraf, braam, beuk, den, waar ook 
van is geplukt. Daslook, zevenblad, brandnetel, ongetwijfeld ben ik er een paar vergeten.  
 
Maar wat het mooie is van deze middag, is dat er zoveel wordt gedeeld.  
Over tuinieren met de Maanstanden, tincturen maken, of een tuin opnieuw inrichten met vij-
ver en wilde planten om de natuur vooral zijn gang te laten gaan. 
Op het moment dat we bijna het bos uitkwamen toen begon het te regenen.  
We besloten om terug te gaan, maar zelfs het laatste stuk kwamen we nog het een en ander 
tegen.  
Als afsluiting was er een beker thee of koffie. 
Het was een voldane middag. 
 
Groeten Fred en Ria 
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Agricultuur versus Permacultuur 
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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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Iedere plant heeft zijn eigen verhaal…                                    
Marijke de Bruijn 
 

 Vroeger in de kerk kregen we een 
halve rol King pepermunt. Daar 
waren we zuinig mee want één 
preek duurde wel drie pepermunt-
jes als je ze langzaam opzoog. En 
we gingen twee keer naar de kerk 
dus dan hadden we zes peper-
muntjes nodig.  
Deze snoepjes bevatten muntolie, 
afkomstig van… de muntplant. 
En daar ga ik vandaag over vertel-
len. 
 
Er bestaan veel soorten munt. Je 
hebt de Wollige Munt, de Marok-

kaanse Munt (deze is erg geliefd en smaakvol in theetjes) en de Kruizemunt. Dit zijn maar 
enkele voorbeelden uit de uitgebreide Muntfamilie. 
Ik ga vandaag vertellen over de Pepermunt, de Mentha x piperita.  
 
De Nederlandse naam is een bijna letterlijke vertaling van de wetenschappelijke naam. 
De naam “Mentha” betekent “Sterk ruikend”. De sterke geur is al een aanwijzing dat de plant 
werkt op het zenuwstelsel. Piperita betekent “gepeperd”. Ze behoort tot de lipbloemenfami-
lie. 
De pepermunt is een meerjarige kruidachtige plant. Je raakt de plant niet zomaar meer kwijt 
als je die in de tuin hebt staan. Als de munt een plekje in je tuin heeft gevonden zaait die zich 
makkelijk uit. Anders gezegd, het is een woekeraar.  
Ze groeien zo makkelijk dat de plantjes zelfs tussen de tegels gaan groeien. Ideaal als je een 
grote fan bent van een verfrissend munttheetje in de zomer vanwege de beschikbaarheid in 
je tuin. En anders kan je het beter in een pot planten. 
 
De bloemetjes van de pepermunt zijn roze of lila en de bloeiperiode is van juli tot september. 
De bloemvorm is een lipbloem met boven- en onderlip en 4 meeldraden. De bladkleur is don-
kergroen en is soms paars verkleurd. De pepermunt heeft een vierkante stengel. 
De plant kan wel 50-60cm hoog worden. Om goed te groeien heeft het wel wat direct zonlicht 
nodig. Bij mij staan de planten een klein deel van de dag in het zonlicht omdat we bij een bos 
wonen. Toch groeit en woekert de pepermunt hier goed. Maar de plantjes worden niet zo 
hoog als in andere tuinen waar ze wel veel in de zon staan.  
De pepermunt groeit op een vochtige tot matig vochtige grond en heeft niet een hele speci-
fieke grond nodig. Het groeit praktisch overal, zelfs in kleigrond. En het kan de vorst goed 
verdragen.  
Handig om te weten: Het toppen van de plant zorgt voor verse jonge blaadjes. 
 
Pas op, zet niet verschillende soorten munt bij elkaar in de tuin.  
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Ze kruisen namelijk heel makkelijk onderling waardoor er hybriden ontstaan en de oorspron-
kelijke soort die je hebt geplant kan verdwijnen.  
De pepermunt trekt bijen en vlinders aan, dus het is wel een fijne plant om in de tuin te heb-
ben. 
 
De plant kun je de hele zomer vers oogsten en kan daarna makkelijk gedroogd of ingevroren 
worden, zodat je er het hele jaar plezier van kunt hebben.  
De pepermunt bevat o.a. bitterstoffen, looistoffen en etherische oliën (de geur geeft al de 
indicatie).  Maar het bevat ook vitaminen en mineralen!  
 
De plant werkt op het spijsverteringsstelsel. Het blad heeft namelijk een ontkrampende wer-
king op de maag, darmen en galwegen. En het bevordert ook de leverfunctie. Het is mild pijn-
stillend en spijsvertering bevorderend.  
De pepermunt kan o.a. werken op maag- en darmkrampen, misselijkheid, winderigheid, prik-
kelbaar darmsyndroom en andere spijsverteringsklachten.   
 
Als de spijsvertering beter werkt en je eten beter wordt verteerd zorgt dit ook voor meer 
ruimte in je hoofd. Dit geeft meer rust. Dat is ook iets waar je bij stil kunt staan. Bepaalde 
lichamelijke klachten zorgen dat je lichaam zo aan het werk is om die klachten te verwerken 
waardoor het een bepaalde ontwikkeling in je lichaam of geest kan vertragen of zelfs stil kan 
doen staan. Dat is ook een reden om goed voor je lichaam te blijven zorgen. Het werkt immers 
voor het geheel, Lichaam EN Geest. 
 
Wat betreft de medicinale werking is het gebruikte deel van de plant het blad en dan vòòr de 
bloei van de plant. De etherische olie wordt ook gewonnen. 
 
Gebruik:  
Het blad (en de bloeiende toppen) kunnen gebruikt worden voor de thee. Een thee wordt 
medicinaal vanaf drie koppen thee per dag. 
Je kunt de thee ook nemen na de maaltijd om de spijsvertering te bevorderen. 
De moedertinctuur wordt gebruikt bij spijsverteringsklachten. 
Ook de etherische olie wordt gebruikt.  Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt bij hoofdpijn of mi-
graine.  Gebruik dan 1 á 2 druppeltjes onverdund op de slapen en masseer het zachtjes in.  
 
 
Waarschuwing!  
Door de menthol is deze plant NIET geschikt voor kleine kinderen.  
Medicinaal gebruik wordt ook echt afgeraden bij zwangerschap. Alleen in matige dosis, en niet 
de etherische olie vanwege de mogelijke baarmoederstimulerende werking, 
En bij borstvoeding kan het de melkproductie verminderen.   
Het is ook niet geschikt als je last hebt van galstenen of leverschade.  
 
Bij medicinaal gebruik kan deze plant ook een wisselwerking hebben met bepaalde medicatie.  
En ik kan het niet vaak genoeg zeggen:  
Als je reguliere medicatie slikt en je wilt kruiden medicinaal gebruiken, raadpleeg dan een 
apotheker of vraag een consult aan bij een natuurarts of fytotherapeut voor een goed advies. 
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Waarom de stekels van de ROOS naar beneden wij-

zen  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De roos wordt terecht bejubeld om haar schoonheid. Maar bij de perfecte bloem horen de 
scherpe en pijnlijke uitsteeksels. Niet voor niets luidt het gezegde: ”Er zijn geen rozen zonder 
doornen”. Officieel heeft een roos geen doornen maar stekels.  
Heeft u wel eens goed naar de stekels van de roos gekeken? Vroeger wezen de punten naar 
boven, maar nu niet meer.  
Hoe dat zo gekomen is leest u in dit duivelse sprookje. 
 
De engel Lucifer was voor zijn wandaden verbannen naar de hel. De hel was geen pretje. Hele 
dagen ijsbeerde hij door de helse hitte en verzon listen om uit dit ellendige oord te ontsnap-
pen. Tot zijn grote wanhoop mislukten alle pogingen. 
Op een dag zag Lucifer glashelder de uitzichtloosheid van zijn situatie in en staarde somber 
voor zich uit. Juist op dat moment dwarrelde er één zaadje voor zijn voeten en hij glimlachte. 
Er was weer hoop! 
 
Verder lezen? Dat kan via deze link: 
https://natuurverhalen.nl/2005/01/09/waarom-de-stekels-van-de-roos-naar-beneden-
wijzen/ 
 
 
Met dank aan Els Baars 
Natuurverhalen 
 

https://natuurverhalen.nl/2005/01/09/waarom-de-stekels-van-de-roos-naar-beneden-wijzen/
https://natuurverhalen.nl/2005/01/09/waarom-de-stekels-van-de-roos-naar-beneden-wijzen/
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Help ik heb de griep… en wat nu? 
 
Om mij heen hoor ik dat veel mensen de griep hebben of hebben gehad. Zelf ben ik halver-
wege maart ook even 14 dagen onder de pannen geweest. Als je zegt dat je ziek bent, is het 
gelijk… en heb je corona?  
Mijn antwoord is altijd steevast; “Nee hoor, ik heb de Fryske griep”. Heel gezond hoor, want 
het is een opruimactie van je lichaam. Voor mij was het alweer ruim 2 jaar geleden dat ik even 
zo’n grote opruimactie had gehad. Ik moet zeggen, dat sinds ik in januari 2021 ben begonnen 
met ontgiftende baden, ik deze keer de griep heel anders heb ervaren. Het was veel minder 
heftig. Ook tijdens het ziekzijn ben ik gewoon doorgegaan met de ontgiftende baden. Het is 
erg ondersteunend om het bio basis regulatiesysteem (het vocht tussen onze cellen) te reini-
gen. Op deze manier kan het zelf herstellend vermogen goed aan de slag. Deze keer had ik 
ook last van ascentie verschijnselen, want ik was bij tijden ontzettend duizelig en blurry in mijn 
hoofd. Het zal wel een combinatie van die twee zijn geweest. In ieder geval... ik ben nu weer 

bij de pinken       (Friese uitdrukking voor de niet Friezen 
onder ons). 
 
Wat zijn ontgiftende baden? 
Zo’n 100 jaar geleden ontdekte een wetenschapper 
waarom een hondje zijn gebroken pootje likte en daarna 
zijn plassertje en dat steeds herhaalde. Beetje taboe hè, 
dat plekje op het lichaam. Toch zit daar de sleutel tot ge-
zondheid, want het diertje liep na 8 dagen weer op dat 
gebroken pootje. 
Ontgiftende baden is een langdurig verfrissen van de ge-
slachtsorganen met een vochtig washandje met koud wa-
ter 1x per dag. Het washandje (badstof) dep je of wrijf je 
zachtjes van boven naar onderen. Bij de man gaat het om 
het topje van de penis. Bij de vrouw gaat het om de grote 
schaamlippen. De rest van het lichaam moet goed warm 
blijven.  
Als je denkt dat het koud maken via de douchekop of met 
je billen in koud water zitten hetzelfde effect heeft, dan 
zit je ernaast.  
Door het koud maken van de geslachtsorganen worden overschotten, die in eerste instantie 
door warmtestuwing vanuit de buik naar de uiteinden van het lichaam zijn gebracht, weer 
teruggebracht naar de darmen om uitgescheiden te worden. Doordat overschotten loskomen 
en afgevoerd worden uit de weefsels, kan het zelfhelend vermogen van het lichaam weer op-
timaal zijn werk doen.  
Overschotten verplaatsen zich vanaf het hoofd weer richting de darmen en vanaf de voeten 
weer richting de darmen. 
Je zult merken dat je veel meer ontlasting per dag hebt. Overschotten die vast zijn gaan zitten 
en verhard zijn, zullen eerst weer vloeibaar moeten worden om afgevoerd te kunnen worden. 
Voldoende water drinken en beweging zijn daarbij belangrijk en behulpzaam.  
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Soms kan het voor komen, dat er zich pukkeltjes vormen op de geslachtsorganen, deze ver-
dwijnen weer snel en zijn een teken van ontgiften (blijven ze te lang aanwezig, raadpleeg dan 
een dokter want dan is er iets anders aan de hand).  
Overschotten reizen door het lichaam en kunnen weer even oude klachten aanraken. Je kunt 
merken dat tijdelijk amandelen irriteren of oorpijn kan optreden, gewrichten even stijf wor-
den, pukkeltjes op de kaaklijn kunnen verschijnen, neusholten en longen slijm gaan afvoeren 
etc. Dit zijn allemaal tijdelijke zaken die binnen een paar dagen wegtrekken. Het is een teken 
dat het lichaam aan het opschonen is.  
Iedereen heeft overschotten zowel slanke als dikke mensen. Jong en oud. Vanuit de acupunc-
tuur is bekend dat de grote schaamlippen bij de vrouw en het puntje van de penis van de man 
zones zijn die het sterkst reageren. Je kunt eenzelfde effect verkrijgen door een coldpack met 
hoesje te gebruiken en deze een uurtje in je slip te dragen onder een warme deken. Het is 
belangrijk bij deze methode je goed aan de aanwijzingen te houden.  
France Guillan heeft het onderzoek van Louis Kuhne opgepakt en er een ervaringsboek met 
tips over geschreven “De kracht van ontgiftende baden” (helaas alleen nog 2e hands te ver-
krijgen).  
Ik heb er een samenvatting van 2 pagina’s van gemaakt en deze geef ik altijd mee aan cliënten. 
Deze methode heeft bijzondere effecten bij pijnverlichting, verhelpen constipatie, smelten 
van lichaamsvet (afvallen in centimeters), huidklachten, verslaving (tabak, alcohol, koffie, 
drugs), wratten, gezwellen, haargroei en eigen haarkleur terugkrijgen, incontinentie, keelpijn, 
koorts, verhelpen stijfheid, verhelpen slapeloosheid, kiespijn en hoofdpijn.  
Uitleg en werkwijze, kun je hier downloaden. Ga niet alleen met de hier gegeven informatie 
aan de slag! Lees je in via de download. 
 
Inzetten van Mudra’s 
Om je immuunsysteem te ondersteunen bij ziek voelen, kun 
je de energiebanen in je lichaam stimuleren. Deze energie-
banen worden meridianen genoemd.  
In het boek “Gezondheid in onze handen” van Kim da Silva 
(ISBN 978-90-55-13-497-7) zijn voor verschillende klachten 
handmudra’s te vinden.  
Er zijn ook mudra’s die het zelfhelend vermogen helpen. Je 
kunt deze inzetten bij verkoudheid of problemen bij de 
ademhaling en veel van deze mudra’s zijn met andere 
mudra’s te combineren.  
Onze meridianen stromen van ons hoofd tot in onze handen 
en voeten en lopen zo over ons hele lijf. Er zijn twaalf meri-
dianen (zes paren). Een energiebaan is geen fysiek orgaan. 
Niet te zien met het blote oog, maar je kunt ze wel leren 
voelen. Met infraroodcamera’s zijn ze wel te zien.  
Met bepaalde houdingen via vingers en handen kun je meridianen extra laten stromen. Dit 
kun je voelen als tintelingen in je handen en lichaam. Tip: heb je littekens op je lichaam door 
bijvoorbeeld operaties of ongelukjes laat deze dan even behandelen door een biophotonen-
therapeut. Littekens op meridiaan lijnen kunnen blokkades geven en bij operaties wordt de 
auralaag die het dichtst bij je lichaam zit beschadigd. Denk ook aan inknippen bij een bevalling. 
Hierdoor kan een postnatale depressie ontstaan. De auralaag kan door een energetisch the-
rapeut worden geheeld. 

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/onewebmedia/De%20kracht%20van%20ontgiftende%20baden.pdf
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Immuunsysteem ondersteunende Mudra 
Deze doe je met je rechterhand. Leg duim en ringvinger met de 
topjes tegen elkaar en dan de wijsvinger op het eerste duimge-
wricht. Doe dit voor 3 minuten achter elkaar. Herhaal dit 6x per 
dag en houd 2 minuten tussentijd tussen de oefening*. 
 
Ademhalingsmudra 
Onze ademhaling is ontzettend belangrijk om te ontspannen en 
zuurstof door het lichaam te laten stromen. Het is meer dan een 
beetje lucht inhaleren. Het heeft zoveel effect op onze gezond-
heid. 
Gebruik beide handen. Met jouw rechterhand leg je duim, wijs-
vinger en middelvinger met de topjes tegen elkaar. Met jouw 
linkerhand leg je de topjes van de duim, middelvinger en ring-
vinger tegen elkaar. Doe tegelijkertijd met beide handen voor 5 
minuten. Herhaal dit 4x per dag en houd 15 minuten tussentijd 
tussen de oefening*. Deze mudra is ook heel effectief bij 
reis/zeeziekte en misselijkheid. 
 
Mudra om goed te slapen 
Tijdens onze slaap is ons immuunsysteem actief. Daarom is het 
belangrijk om een volle nacht door te slapen. Zorg dat je rond 
10.30 – 11.00 uur in je bed ligt. De beste slaap is die van voor 
12.00 uur. Vermijd een uur voordat je naar bed gaat alle digitale 
schermen en bouw je dag af. Deze mudra kun je overdag of ’s 
avonds voor het slapen gaan gebruiken. Ook als je ’s nachts 
wakker bent geworden en niet meer in kunt slapen. Deze mudra 
balanceert de beide stuurmeridianen die verantwoordelijk zijn 
voor het dag- en nachtritme van ons lichaam. Daarom val je 
overdag ook niet in slaap als je deze mudra gebruikt.  
Hiervoor gebruik je beide handen. Met de rechterhand leg je de 
topjes van de duim en wijsvinger tegen elkaar. Met de linker-
hand leg je de topjes van de duim en pink tegen elkaar. Doe dit 
voor 7 minuten achter elkaar. Herhaal dit drie keer per dag en 
houd 25 minuten tussentijd tussen de oefening*. 
Een tip als je deze mudra in bed gebruikt. Om te voorkomen dat 
je vingers loslaten, kun je op je handen gaan liggen. 
 
* Houd je aan de aanbevolen richtlijn anders kan het gaan te-
genwerken door over stimulatie. Zachtjes de vingertoppen te-
gen elkaar leggen, niet duwen. Hoe minder je duwt hoe meer je 
het voelt stromen als energiestroompjes. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immuunsysteem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ademhaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om goed te slapen 
 

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Sleutelbloemthee 
 

De gulden sleutelbloem is uitermate geschikt om thee van te zetten. De bloemen kunnen zo-
wel vers als gedroogd verwerkt worden. In het voorjaar wanneer de gulden sleutelbloem 
bloeit kun je deze bloemen drogen maar een andere optie is om ze gedroogd aan te schaffen. 
Wij dronken thee met verse gulden sleutelbloem, jonge brandnetel en zelf gedroogde appel-
tjes. 
Het gekookte water even laten betijen zoals we altijd aangeven. Honderd graden is te heet 
om over verse of gedroogde ingrediënten te gieten. Wanneer de thee even de gelegenheid 
krijgt om te trekken dan proef je ook heel duidelijk de appelsmaak. Een lekkere combinatie 
met een extra boost van de jonge brandnetels. Overigens kun je de jonge brandnetels ook 
uitstekend drogen. Leuk om je eigen theemengsels mee te maken. 
 

   
Gulden sleutelbloem Jonge brandnetel Gedroogde appeltjes – eigen oogst 

 

 

 

 

 
Alle ingrediënten Aangevuld met gekookt water Bij de gulden sleutelbloem 
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Stoepplant(je) 
 

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes; we zien ze niet eens.  
Maar ze zijn ook bewoners van de stad of het dorp waar we wonen. 
Ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend bestaan leiden - het zijn taaie 
rakkers. En ze zijn belangrijk! 
Regelmatig wordt op facebook een stoepplant van de week gedeeld. Zoals deze. 
 
Het stoepplantje van deze week is gewone reigersbek.  
Gewone reigersbek is eigenlijk best speciaal, want door de verschillende grootten en vormen 
van de blaadjes is er geen een hetzelfde.  
Ook de naam heeft een grappige betekenis, de vrucht van het plantje lijkt namelijk op de sna-
vel van een reiger. 
  
Hoe je hem kan onderscheiden van zijn familiesoort ooievaarsbek, lees je in het nieuwe artikel 
op Nature Today: https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/....  
 
Heb jij gewone reigersbek al gespot?  
Geef het door op www.stoepplantjesonderzoek.nl.  
Foto: Wikimedia Commons 
 
Barbera 
 

 
 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28937&fbclid=IwAR37bjgGefd_qTSMkft93f4YkOfv3oDMZqE30EpZBSBn-nUbOeKRryQ2ja8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoepplantjesonderzoek.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UUUW0iWUQUBlZOgiz5JHP0iSdzW8RsSSpGq7Sdog1hdYj1r_U6sQrr9c&h=AT1peTLuP46Mc9kE7X1Rhym6oKytj1w-L5heOSmtmUm4G7G9-CB_oH-u8MDdu3JuWoW-j_vWF5WuRzRNVW60T5rtkaMqqJaQcnAmLVFM4GBshZOu0rexkMwDuVzbIQBe_YEn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Ox9yukQyqGitPSn0O4JPcUx4cRPP6nxI8-luYg_3Yb2CSfszRJ_C4wy3AexVPEm9nlcvILZkeu_VyJMr0D_VSHTIo-Z9cqP1p35QVjlcZGvunN85MbfOhrK2QqqHCS-jiFepFT08aEjNu1WPSOJm7MbWpe44GMXrxNK1Mnkhq3Q
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Cursus het Wilde Genieten 
 
Sinds de eerste week augustus 2021 delen we wekelijks een gewas met culinaire tips. 
Een plant, boom, struik, kruid of bloem nader belicht met uitgebreide voorbeelden wat je er-
mee in de keuken kunt ondernemen. 
De goede groenten groeien voor onze voeten. Letterlijk! 
Met de stijgende prijzen, de gekte in de wereld en het wellicht naderende voedsel tekort wat 
men aan het creëren is, is het echt heel belangrijk om te weten wat je rechtstreeks uit de vrije 
natuur en wellicht je eigen tuin kunt scoren om te eten. 
Vele planten met een hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en spoorelementen. 
 
De cursus kost je op jaarbasis 100 euro. Daarvoor krijg je wekelijks in het weekend de mail. 
Sta je op de deelnemerslijst onder de provincie waarin je woont. 
Kun je kosteloos aan middagen voor deelnemers meedoen, alleen ingredienten en materialen 
worden vergoed aan hen die daarvoor hebben gezorgd als dat nodig is. 
Je maakt kennis met gelijkgestemden, personen met dezelfde interesses. 
Je krijgt de keus uit een boekenlijst, het boek van je keuze krijg je samen met ansichtkaarten 
thuis gezonden nadat je betaling op de rekening van Project7-blad staat bijgeschreven. 
Niets moet, we controleren niemand, maar zonde als je de wekelijkse bijlagen alleen maar 
bewaard. Wie dat doet en denkt er genoeg aan te hebben in tijden van nood heeft het echt 
mis. Het is nu ook razend belangrijk gebruik te maken van gezonde groenten. 
Maar… we laten je daarin dus vrij, toch noemen we het een cursus. 
Daarmee geven we aan dat je echt wel wat informatie krijgt aangereikt. 
En… Project7-blad kan dankzij de deelnemers natuurlijke projecten ondersteunen zoals bo-
men en planten voor bijvoorbeeld een voedselbos, etc. 
Projecten aangedragen door deelnemers, het bestuur bekijkt welke projecten voldoen om ge-
hoor aan te geven. 
Zo doen we dat, zo zijn wij er blij mee en we zijn van mening dat er veel meer personen mee 
‘moeten’ doen omdat het voor jezelf superbelangrijk is. 
Omdat jij er leuke contacten door krijgt als je daar prijs op stelt. 
Omdat we in bijzondere tijden leven en deze kennis 35.000 jaar geleden heel normaal was om 
te gebruiken. 
We leven in een omgekeerde wereld. Te veel personen geven geld uit aan gif in pakjes, zakjes, 
potjes, blikjes en tubes. Maar zij negeren het feit dat ze kosteloos veel groenten gratis kunnen 
scoren. Met een beetje moeite om er eigen mee te worden verdien je heel veel. Je verdient 
een goede gezondheid voor jezelf, wellicht gezin of familieleden, de wekelijkse boodschappen 
koop je anders in want de behoefte zal ook anders worden. 
Heel verrassend en een win, win situatie. Voel je welkom mij te mailen. 
Dan krijg je van mij de gegevens om 100 euro over te maken en onze penningmeester zal ons 
verder helpen na je betaling zodat het boek van je keuze met de kaarten (20 A5 kaarten gericht 
op ‘wilde’ groenten, etc.) naar je toe gezonden kan worden. 

Leuker kunnen wij het niet maken!       
Want het is al heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk. En… middagen met deelnemers zijn super inspire-
rend.  
 
Anneke/ anneke@project7-blad.nl  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Water met tulp in de hoofdrol 
 
Water met een smaakje samengesteld met dagkoekoeksbloem, munt, rozemarijn, tulp en ze-
venblad. 
De tulpenbloemblaadjes los geplukt, het zevenblad een beetje gekneusd om te bevorderen 
dat de vitamine C aan het water afgegeven kan worden, munt en rozemarijn geven een krui-
densmaak en de dagkoekoeksbloem helpt het voorjaar inluiden. 
 

   
Biologische tulpen Dagkoekoeksbloem Munt 

   
Rozemarijn Zevenblad Alle ingrediënten 

  

 

Aangevuld met koud water 

 
 
Je kunt ook, in plaats van koud kraanwater, op warmere dagen, kool-
zuurhoudend bronwater gebruiken. 
 
‘Verschil van smaak…’ 
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Boek van de maand 
 
Deze maand twee boeken over permacultuur in de moestuin, lijkt ons interessant voor eenie-
der die een moestuin heeft en de natuurlijke processen meer hun gang willen laten gaan. 
 

Permacultuur in je moestuin 

Christopher Shein en Julie Thompson 
 
Het eerste permacultuur moestuinboek, geschikt voor het Neder-
landse klimaat. Een praktisch tuinier boek voor beginnende groene 
vingers en geoefende tuiniers, stap voor stap naar een moestuin ge-
ent op permacultuur principes. Permacultuur in je moestuin behan-
delt veel soorten fruit, groentes en kruiden.  
Het boek wijst je de weg naar een veerkrachtige samenhang in je 
tuin: Hoe je slimme combinaties van planten maakt die elkaar ver-
sterken, hoe je nuttige insecten naar je tuin lokt en hoe je de bodem in een gezonde balans 
brengt. Permacultuur is gebaseerd op observatie van natuurlijke processen en hoe je met de 
natuur mee kunt werken en haar vóór je kunt laten werken. Het is een beproefde ecologische 
manier van tuinieren die steeds meer navolging vindt. Biodiversiteit is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt.  Permacultuur is een uitstekende manier om slim en in ecologisch evenwicht te 
tuinieren. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789062245352&PC=427870AA 
 
 

Zakboek voor de permacultuur moestuin 

De natuur als belangrijkste inspiratiebron in je moestuin 
Annelies Vandendriessche 
 

• Speel in op de principes van de natuurlijke moestuin 

• Vol tips om je natuurlijke moestuin te ontwerpen en te onder-
houden, materiaal te recycleren en de opbrengst te verwerken 
in keuken en huishouden 

• Een praktisch boek met veel foto's en speelse lay-out 
Permacultuur is een levensstijl waar je samenwerkt met de natuur 
met als basisbegrippen zelfvoorzienend leven en gebruik maken van 
kringlopen en natuurlijke processen. Het vertrekt vanuit uit drie centrale ethische principes: 
zorg voor de aarde, voor de mens en voor elkaar.  
Hieruit werden twaalf ontwerpprincipes omschreven, waarop Annelies Vandendriessche zich 
ook baseert in haar boek. 
In de natuurlijke moestuin laat je natuurlijke processen hun gang gaan en speel je daarop in. 
Dit betekent dat je inzet op meerjarige planten en combinatieteelt, plantengildes integreert, 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789062245352&PC=427870AA
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plagen leert voorkomen in plaats van bestrijden en onkruid door een nieuwe bril gaat bekij-
ken. 
Annelies geeft ook heel wat praktische tips om kringlopen te integreren in de moestuin: op-
vangen van water, hergebruiken van snoeiafval... Zelfs de tuindieren hebben hier hun rol! 
Maar ook de keuken en het huishouden komen aan bod: hoe verwerk je een overvloed aan 
oogst en onkruid in je recepten, welke planten hebben ook een plekje in de keukenapotheek, 
waste je al eens met kastanjes? Meer dan genoeg ideeën! 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789401481120&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in dit boek of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij succes-

boeken bestellen (in plaats van bijvoorbeeld bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten en het kost jou niets extra’s!!! 
Je kunt een boek bestellen door op de link van Succesboeken te klikken die bij genoemde 
boeken staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
 
Alvast bedankt!  
Barbera 
 

 
 
 

 
 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789401481120&PC=427870AA
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