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Voorwoord
Wat gaat de tijd toch weer snel. April is al bijna weer voorbij en mijn beurt om - laat ik het ‘de
pen ter hand nemen’ noemen - het voorwoord te schrijven voor dit 2e nummer van Het Wilde
Genieten van april 2022.
Ik zeg ‘de pen ter hand nemen’ omdat ik moet denken aan een bericht op facebook van de
week. Iemand was de stad in geweest om briefpapier te kopen.
WAT?????
Ja, briefpapier. Ze kon het nergens vinden.
We zijn met elkaar al zo gedigitaliseerd dat we alleen nog maar een appje sturen of een berichtje op facebook met de verjaardag of een condoleance op Mensenlinq.
Een kaart met een persoonlijk bericht voor de verjaardag is al bijzonder te noemen. Wie verstuurt dat tegenwoordig nog. Begin er maar weer eens mee zou ik zeggen.
We hebben leuke ansichtkaarten te koop via onze website www.project7-blad.nl, gelijk leuk
om mensen te triggeren om wat meer in eigen omgeving te kijken wat er groeit en bloeit en
eetbaar is.
Kijk ook eens in je eigen tuin (als je die hebt) en durf brandnetels, zevenblad, paardenbloem,
speenkruid, hondsdraf en bijvoorbeeld veldkers gewoon te laten staan. En kijk wat er aan
vaste eetbare planten staan; ik heb onder andere longkruid, kun je mooi thee van zetten en
gele dovenetel, ook thee of door de sla, als bodembedekkers. Daslook heb ik een plantje van
deze en gene gekregen en onder de kornoelje gezet en dat groeit al mooi uit. Heerlijk door
een rauwkostsalade of ik maak een lekkere eiersalade met daslook in plaats van bieslook voor
op een toastje.
En wist je dat er ook een nationale dag van de paardenbloem is? Dit jaar voor de derde keer,
de laatste zondag van april, dus 24 april 2022. De paardenbloem wordt gezien als het boegbeeld voor de biodiversiteit.
https://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda/internationale-dag-van-de-paardenbloem

Past allemaal weer bij het Wilde Genieten. Dit nummer hebben we weer gevuld met een diversiteit aan onderwerpen, het afscheid van Anneke heeft aandacht gekregen, Marja schrijft
over het driekleurige viooltje, Piteke maakt hummus, we hebben gewandeld, maar ook bijdragen van deelnemers en van Rudy Vercauteren.
Geniet van de informatie die we delen en ga naar buiten op zoek naar wat eetbaar is.
Barbera
(Foto’s van de paardenbloemen: Anneke Bleeker©)
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In het kader van de (inter)nationale dag van de paardenbloem hieronder een verhaal dat Anneke lang geleden geschreven heeft:

De verdrietige paardenbloem…
Er was eens…
Zo beginnen sprookjes meestal… maar dit verhaal
is geen sprookje.
Toch… was er eens een paardenbloem, een van de
velen die op de aarde mochten groeien, bloeien,
verdwijnen en weer opkomen.
Deze paardenbloem stond in een berm langs een
Dorpsstraat in een lieflijk plaatsje waar de tijd stil
leek te staan.
Een dorpje met mensen die elke dag hun ‘ding’ deden. Een dorpje met een kerk in het centrum, de
school ernaast en een paar winkels, zoals die van
de bakker, de slager, de kruidenier, de drogist, en
een potten-en-pannen-en-van-alles-en-nog-watwinkel, zodat de inwoners het zich gemakkelijk konden maken.
De Dorpsstraat was mooi, met bomen en
bermen vol gras waar van alles in groeide
en bloeide.
De bermbloemen pasten zich aan het seizoen aan: in het vroege voorjaar waren
daar het speenkruid en de boterbloem…
kleurige bloempjes. De brandnetels doken hier en daar op, de beukenbomen gaven in het voorjaar prachtige zachtgroene
blaadjes, er groeiden pinksterbloemen,
klavers, madeliefjes en nog veel meer
kruidachtige gewassen; zo ook soorten die op groente leken, want het zevenblad piepte hier en daar
ook onder de hagen vandaan.
Men noemde dat onkruid.
Maar wat is onkruid? Dat is een oordeel van de mens!
Paardenbloemen waren er natuurlijk ook. Deze verschenen
eerst met mooie jonge bladeren, jonge knoppen die gingen
bloeien om vervolgens te veranderen in pluizenbollen
waarvan de zaden door de wind overal naar toe werden
verspreid.
Lang geleden was er een paardenbloemenplant met wel
twintig prachtige gele bloemen en heel veel blad. De bloemen pronkten in de zon, de bladeren glommen na een regenbui en deze plant voelde zich prettig.
De aarde voelde aan de wortels zoals het hoorde.
Deze wortels namen alle voedingsstoffen op die de plant
nodig had om gezond te zijn.
De aarde was gezond, want deze werd door de mens niet beïnvloed met kunstmest, mestinjectie en
andere zaken.
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Maar… op een goede dag begon deze paardenbloem te huilen.
Dikke tranen biggelden over de bladeren, de bloemen lieten de
kopjes hangen en het eind leek in zicht.
De madeliefjes sloten snel hun bloempjes, omdat de tranen van
de paardenbloem anders op hun mooie witte snoetjes zouden
vallen. Daar kunnen madeliefjes niet tegen. Ook tijdens
een regenbui zie je de hartjes
niet meer. Zodoende doken
de witte minibloemblaadjes
naar elkaar toe en bedekten
de hartjes.
De brandnetel, die een meter
verder stond, schrok zich een
hoedje en zijn mooie jonge
groeitoppen verschrompelden bijna, want hij kon niet tegen huilende paardenbloemen.
De beuk, vijf meter verderop, voelde het verdriet van de paardenbloem en liet de bladeren ritselen.
“Wat is er toch?” Wat hoorde die oude beuk allemaal? Gesnik,
gekreun, gejammer… tjonge, was het de paardenbloem die daar
zo verdrietig stond te zijn?
“De mens… de mens,” was het enige wat de paardenbloem kon
zeggen. “Wat is er met de mens?” vroeg de rode klaver.
“Kom, doe eens rustig,” zei het zevenblad dat onder de haag van
de dorpsdokter vandaan groeide en zo de berm in dook. “Stel je
niet aan, wat sta je daar nu te grienen, je bloemen verleppen, je
bladeren zijn nat, de zon schijnt; je zou nog verbranden door je
eigen tranen.
Haal eens diep adem, kom tot bedaren en vertel wat je zo dwars
zit waardoor je bijna een knoop in je steel hebt.
Strek je wortels, ontvouw al je bladeren en
richt je bloemen naar de zon, voel de
warmte, zuig het licht op en kom tot rust.”
Het duurde nog enkele minuten maar toen
kon de paardenbloem redelijk rustig vertellen wat hem al dagen dwars zat.
Hij begon eerst langzaam met zijn relaas
maar al snel was hij op dreef.
“De mensen in dit dorp gaan steeds vaker
naar de grote stad en als je dan ziet waar ze
mee thuiskomen. Wat zij aanschaffen, wat
zij aan voedingsmiddelen weten te vergaren, dat zie je als de kinderen voorbij lopen.
Moet je toch eens kijken wat om ons heen in de berm ligt.
Dat is te gek voor woorden!
Wij staan tussen al het afval dat ze achteloos om zich heen smijten. Dit vervuilt de bodem, door de
regen komen er verkeerde stoffen vrij en wij krijgen het in ons drinkwater.
Maar nog erger is het feit dat ze van alles kopen wat niet gezond is voor hen.
Wat denk je van al die groentesoorten overal vandaan?
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Wat denk je van de pesticiden en andere negatieve invloeden op deze prachtige gewassen die de mens
juist van goede stoffen moeten voorzien om lichamelijk gezond te blijven, om ze ‘op te laden’.
Vroeger, zo’n honderd jaar geleden, werden onze bladeren op de markt nog verkocht als molsla.
Onze wortels werden gebruikt als surrogaat koffie, onze bloemen sierden een salade op en via onze
stelen reinigde de mens zijn lever op een natuurlijke manier.
Maar wat doen zij nu?
Ze kopen troep en hun kinderen laden zich vol met ongezonde kunstmatig
gezoete rotzooi!” De paardenbloem verschoot bijna van kleur zo boos begon hij
nu te worden. Het verdriet was omgeslagen in onmacht.
De brandnetel begreep hem eigenlijk
wel want hij had ook al langere tijd zijn
vraagtekens.
De rode klaver werd ter plekke nog roder van verontwaardiging en deed ook
een duit in het zakje door te vertellen
dat zijn jonge blaadjes heerlijk mals
smaakten en zijn bloemen de maaltijd opfleurden.
De beuk, de groene beuk was ook diep gaan nadenken en merkte op dat zijn
blaadjes in het vroege voorjaar een salade zo fantastisch konden aanvullen
en daarmee de energiewaarde omhoog kon trekken. Tja, die paardenbloem
had inmiddels een gevoelige snaar geraakt bij veel gewassen om hem heen.
De madeliefjes waren weer tot volledige bloei gekomen. Want toen de tranenstroom van de paardenbloem was gestopt konden zij de bloemblaadjes
weer ontvouwen en droogde de zon hen snel.
De madeliefjes konden daardoor weer helder denken en wisten te vertellen
dat zij kampioen magnesium-opnemers zijn.
Als zij in een gezonde bodem staan nemen zij deze stof volledig op via hun
wortels.
De mens kan hun groene blaadjes eten zoals zij dat ook met veldsla doen, maar
ook de bloempjes doen dienst als zij op een salade worden gelegd, of op een
andere manier een maaltijd mogen opfleuren.
Het zevenblad had zich lange tijd stilgehouden maar barstte nu ook los.
“Het is toch te gek voor woorden,” riepen de wat oudere bladeren, “wij staan
in groten getale in vele tuinen omdat wij voelen dat de mensen die daar wonen ons nodig hebben.
Wij dienen de mens, maar zij waarderen ons niet en verzinnen de meest gekke dingen om ons uit te
roeien.
Helaas voor hen zijn wij steeds net even slimmer dan zij, want elk haarworteltje geeft weer nieuwe
groeischeuten en we kunnen ons als een razende door iemands tuin bewegen, om overal met ons blad
boven de grond op te duiken.
Een beetje in de schaduw, onder de bomen en hagen, gaan wij als een tierelier, mits we maar geen gif
over onze bladeren gespoten krijgen.
We zijn een groente. De mens kan genieten van onze jonge bladeren, vol caroteen, kiezelzuur en andere goede stoffen. Wij schenken de mens veel vitamines, we zijn krachtvoer, op en top een Superfood!
Van onze wat oudere bladeren kan men hartige taarten en stoofschotels maken, de jonge blaadjes
doen het fantastisch in koude gerechten of op het laatst toegevoegd aan een warm gerecht. We zijn
elke dag inzetbaar als men dat wenst. Maar wat doet men? Vechten tegen ons.
Maar dat wat je aandacht geeft groeit en hoe vaker onze wortels getreiterd worden des te harder wij
terugschoppen door heel hard te gaan groeien.”
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De paardenbloem schoot in de lach, hij genoot van alle bijval om hem heen.
De tijd vergleed. Het werd donker, de avond ging over in
de nacht en de volgende dag en, toen de eerste zonnestralen weer hun warmte begonnen af te geven, was het alweer een drukte van jewelste rond de paardenbloem die
menige plant, struik,
bloem en grasspriet
aan het denken had
gekregen.
De lange donkere
nacht hadden zij allen, in zichzelf gekeerd, hun leven onder de loep genomen en allen waren tot de
conclusie gekomen dat zij zwaar werden ondergewaardeerd.
Een enkeling stopte bij de bloemenpracht van de madeliefjes,
met name kleine meisjes plukten de bloempjes maar de brandnetel kwam tot de slotsom dat ze op hem alleen maar konden
mopperen. Hij schonk, net als het zevenblad, de mens enorm
veel goede stoffen voor het lichaam. Maar nee, de dorpelingen
holden liever de grootwinkelbedrijven binnen om hun karren vol
te laden met de meest vreselijke producten vol met gif.
Als zij de etiketten zouden lezen en deze ook zouden begrijpen,
dan zouden ze dat toch niet kopen?
Eerst werken voor hun centen, om vervolgens allerlei producten
in de winkelwagens te laden die hun lichaam uithollen, ziekten
veroorzaken en een vroegtijdig overlijden als eindresultaat kunnen opleveren.
“De mensen zijn gek!” zei de oude wijze beukenboom.
Deze boom was al zo oud, hij had al vele generaties meegemaakt
en kwam tot de conclusie dat, voordat al die moderne winkels met nepvoeding kwamen, alles heel
anders was. Ja, al denkend, mijmerend, kwam hij
met verhalen over hoe het leven toen was in het nog
altijd lieflijk ogende dorpje.
“De tijden zijn veranderd! Wij zijn afgedankt; we mogen onze taak waar we eigenlijk voor zijn bedoeld
niet meer uitvoeren.
Mijn jonge blaadjes zijn in het voorjaar een korte periode eetbaar, wanneer zij zacht groen zijn, als fluweel aanvoelen, wanneer het blad de zachte kleur
van sla heeft, dan zijn ze gezond om af en toe aan
een salade toe te voegen om de energiewaarde een
gezonde pep te geven.
Maar wat doet de mens?
Zakjes kant en klare sla kopen, die verpakt worden in grote fabrieken… sla die al dagen eerder is gesneden… dat gaat op het bord.”
De paardenbloem begon ervan te grillen. Hij zei: “Als de mens nu eens een heerlijke verse krop sla uit
de eigen tuin zou nemen, of vers gekocht, net gesneden van het land en deze aanvult met wat blaadjes
van jou, oude beuk en wat bladeren van mij. Snoeien doet groeien, ik lever wel weer nieuw blad, geen
punt, bovendien heb ik dan een drive om te groeien, nu verleppen mijn bladeren maar en dat motiveert niet echt eigenlijk.”
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De madeliefjes deden ook een duit in het zakje door aan te reiken dat er dan van hun groene blaadjes
een flinke hand in diezelfde salade verwerkt kon worden en hun bloempjes eetbaar zijn en voor gezelligheid zorgen.
De paardenbloem beaamde onmiddellijk dat er dan ook wat van zijn bloemen geplukt konden worden
want ook die zijn eetbaar.
“Gaat het toch nog gezellig worden paardenbloem, samen in een mooie saladeschaal. En ondertussen
groeien onze bladeren, wortels en nieuwe bloemen weer verder.”
De hele berm langs de Dorpsstraat begon blij te worden, want ook het zevenblad zag zichzelf met jonge
malse blaadjes in diezelfde schaal met sla.
Alles mooi fijngesneden en goed dooreengemengd.
De brandnetel zag zichzelf in een soepje vooraf; “Jongens, we zijn een complete maaltijd met elkaar.”
“Maar ja,” zuchtte de paardenbloem, “die mensen… die eigenwijze mensen, zij vinden dat maar raar,
zij kopen liever de groenten uit Spanje, vol met pesticiden, in de supermarkt.”
“Ja,” zei de brandnetel, “soep kopen ze liever in blik of als poeder in kartonnen pakjes, hoe gek wil je
het hebben?”
De madeliefjes lieten de kopjes bijna hangen, zij zeiden treurig dat veel kinderen geholpen kunnen
worden met magnesium: “Veel kinderen krijgen het etiket ADHD opgeplakt en dan zijn de gifpillen, die
meer vernielen dan dat zij helpen, snel voorgeschreven. Deze kinderen lopen langs ons; wij bieden,
samen met zoveel andere gewassen, de oplossing in de vorm van magnesium. Maar dat is de onwetendheid, de mens van tegenwoordig weet dat niet meer.”
“Magnesium is een geweldige oplossing, maar ja, bijnieruitputting kan weer magnesiumgebrek veroorzaken.”
De oude wijze beuk haakte hierop in en zei: “Tja, al die vaccins die de kinderen krijgen… en voeding
die meer op vulling lijkt, liefst ook nog uit die verrekte magnetrons, in plastic flesjes… de bijnieren zijn
dan meteen al om zeep geholpen. Magnesiumgebrek kan dan het gevolg zijn en magnesium een mogelijke oplossing in het ADHD verhaal.
Maar de mens leeft in een vicieuze cirkel.
En wij?
Wij hebben de oplossing samen met nog veel meer bomen, struiken, bloemen en waterplanten; wij
zijn wilde kruiden en groenten. We vullen als men dat wenst elke
maaltijd aan.”
De madeliefjes riepen bijna in koor dat ze toch samen een plan
moesten bedenken om de mens naar zich toe te lokken: “Wij zijn
nota bene gratis en voor niets te oogsten.”
De beuk, wijs geworden in de loop der jaren, mijmerde dat ze alleen maar hun best konden doen door er gezond en fris uit te zien.
Ze konden moeilijk uit zichzelf op de borden klimmen bij de mens
thuis.
En uiteindelijk waren zij met elkaar daar in de berm ook niet verantwoordelijk voor de beslissingen van de mens.
Op dat moment fietsten een paar kinderen langs, lege blikjes waar
drankjes met verkeerde zoetstoffen in hadden gezeten werden
achteloos neergesmeten en eentje belandde midden in de prachtige pol paardenbloemen.
De beuk maakte even handig gebruik van een windvlaag en
zwiepte met zijn onderste tak het blikje aan de kant.
“Jongens,” zei hij, “we maken er dit seizoen maar weer wat van.
We hebben elkaar, we kunnen niets afdwingen, wij zijn er klaar
voor als de mens besloten heeft het roer om te gooien en zijn of
haar leven te beteren.
Dan zijn wij er met onze kwaliteiten om hen uit een dal te slepen want onze vele goede stoffen zullen
hen helpen.
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Laten we daar eerst maar blij om zijn, wij kunnen dat. Elk seizoen kunnen we met elkaar vele maaltijden
vervolmaken, het is aan de mensen of zij ons blijven verguizen, bestrijden, onderwaarderen en met gif
te lijf gaan.”
“Onze kwaliteiten zullen wij niet verloren laten gaan,” zeiden de madeliefjes.
De paardenbloem zuchtte diep, zijn bloemen begonnen te veranderen in pluizenbollen en de dag erna
was er geen gele bloem meer te ontdekken. De pluizen dwarrelden door de wind overal naar toe en
dit was het bewijs dat er altijd paardenbloemen zullen zijn en de mens nooit iets te kort hoeft te komen.
Net zoals de wortels van het zevenblad er voor zorgen dat
dit gewas niet ten onder zal gaan.
Na de zomer kwam de herfst, vervolgens de winter en in
het voorjaar daarna begon het verhaal met de paardenbloem en al zijn vrienden weer van voren af aan!
De paardenbloem had zich erin berust en had als doel
steeds weer gezonde planten te leveren voor het moment dat de mens massaal zal begrijpen dat zijn bladeren
heerlijk zijn, zijn bloemen mooi en eetbaar en de wortels
super gezond.
Alle planten en bomen in de berm in het lieflijke dorp bleven hun best doen.
Zij waren het wijst; zij lieten zich beïnvloeden door de seizoenen en niet meer door mensen die de weg
volledig kwijt waren.
Maar… ze maakten zich sterk om op het juiste moment klaar te staan wanneer de mens met een mesje
de bladeren kwam oogsten, de groene blaadjes van de madeliefjes als sla ging bekijken, de bloempjes
hun maaltijd lieten opfleuren, de beukenblaadjes in het vroege voorjaar de sla een energie- boost
mochten geven… de brandnetels soepen, thee en andere gerechten mochten aanvullen.
Het zevenblad woekerde weelderig; hoe meer de bladeren werden gepest hoe meer er voor terug
kwamen. En de paardenbloem?
De paardenbloem had zich erin berust: hij wilde op alle fronten klaar staan met al zijn kwaliteiten.
De mens moest zelf de weg naar de bermen, weilanden en eigen tuinen zien te vinden. Daar konden
zij hen niet in bijstaan.
De paardenbloem slaakte, diep vanuit zijn wortels, een zucht.
Hij wilde zo graag delen, maar wachtte geduldig af.

N.B.: De foto’s van de verontreiniging in het bos zijn niet bedoeld om de producenten van de etenswaar
zwart te maken.
Zij zijn bedoeld om je attent te maken op het verontreinigen van de natuur door ‘Jan-en-alleman’ die
hun troep gewoon neersmijten.
Wij kwamen het tegen in de omgeving van enkele scholen in de nabijheid van de Sparrenlaan in Bergen-NH.
Dit sprookje is geschreven door Anneke Bleeker
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De vogels even een handje helpen
Gebruikt kokostouw leggen we in een voederhuisje in de tuin.
De vogels mogen dit als nestmateriaal gebruiken.
We zijn op dit idee gekomen toen we eerder zagen dat ze graag touw slopen aan decoraties
waar we dat niet zo van kunnen waarderen.
Anneke
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Rondje Wijckel

Woensdagmiddag 20 april, stralend mooi weer, volop zon en een opperbeste stemming.
Zomaar wat gedachten, terugdenkend aan deze middag.
We verzamelden in Wijckel om samen met een groepje deelnemers van ‘Cursus het Wilde
Genieten’ te slenteren door het prachtige Wikelerbosk.
Een klein bos, meer een lusthof, omdat het hoorde bij buitenplaats Meerenstein, aangelegd
in 1680. Je vindt er een grote verscheidenheid aan van alles wat groeit en bloeit. ‘
Natuurlijk was de blik voornamelijk gericht op dat wat eetbaar is en in dit bos groeit.
Van meidoorn tot daslook, van paardenbloem tot gele dovenetel, van ereprijs tot brandnetel,
van kleefkruid tot hemelsleutel, van look-zonder look tot bosveldkers en nog heel veel meer.
Een aanrader voor wie eens in de buurt van deze locatie is om heerlijk te genieten.
Na de wandeling gingen we met wie wilde en tijd had naar de overkant om ons bij de theetuin
heerlijk te laten verwennen.
Dankzij het prachtige weer en de supergezellige groep kijk ik persoonlijk terug op een mooie
laatste wandeling in Friesland met deelnemers van de wekelijkse cursus.
De 3e mei nog een rondje Bergen N-H, daar waar ik in 2011 begon met de wandelingen samen
met wie interesse heeft in dat wat eetbaar is in de vrije natuur, de ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen.
Aan alle mooie dingen komt een eind.
Ditmaal omdat wij ons pad gaan verleggen en in Hongarije een nieuwe woonplek gaan bemachtigen.
Daarom is het in deze periode afscheid nemen van oude trouwe bezigheden, personen en
gewoonten.
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Maar… we blijven verbonden, we blijven alles verder uitvoeren wat mogelijk is op afstand,
alleen dergelijke middagen gaan in het kastje herinneringen.
Dank aan iedereen die over de afgelopen jaren met enthousiasme heeft meegewandeld.
We kijken ook terug op velen die eindeloos meegingen. Fantastisch wat we samen beleefden,
bespraken, deelden en waar we van genoten.
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Dank lieve allemaal.
Wijckel, 20 april 2022 blijft ook als heel speciaal in mijn geheugen opgeslagen.
Anneke
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Ter inspiratie voor jullie allemaal...
Zaterdagmiddag 23 april ben ik even gestopt buiten Warns. Dit leuke plaatsje ligt vlakbij Stavoren, wellicht beter bekend.
De bewoners in Warns kunnen gebruik maken van een gezamenlijk project aan de rand van
het dorp. De foto's en de site kunnen wellicht anderen weer op gedachten brengen om samen
aan de slag te gaan. Proef de sfeer die ik even probeerde te vangen en bekijk de site.
https://grienepoarte.wordpress.com/
Anneke
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Zo mooi is bloeiende boerenkool en palmkool
Wie over deze bloeiende groente beschikt kan nu elke maaltijd een feestelijke aanblik geven,
want de bloemen zijn ook eetbaar.
Anneke

Bloeiende palmkool

Bloeiende boerenkool
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Driekleurig viooltje – Viola Tricolor

De naam driekleurig viooltje heeft dit plantje gekregen, heel simpel omdat het drie kleuren
heeft. De Latijnse naam Viola komt van het woord ‘vion’ dat welriekend kruid betekent. Wel
een beetje vreemd want het driekleurig viooltje geurt helemaal niet.
Zal de legende van vroeger dan toch waar zijn?
Daarin werd verteld dat het driekleurig viooltje nog lekkerder rook dan het blauwe Maarts
viooltje. De plantjes groeiden op de akkers tussen het rogge en van heinde en verre kwamen
mensen om de bloempjes te plukken. Dit deden ze niet erg voorzichtig en ze vertrapten de
rogge. Het drie kleurig viooltje wilde niet de oorzaak zijn van deze vernieling en vroeg aan God
om zijn geur te ontnemen. Het gebed werd verhoord en sindsdien zijn de bloemetjes geurloos.
Viola Tricolor is een klein plantje dat je eigenlijk overal wel tegenkomt.
Tussen tegels en langs stoepranden, dan blijft hij heel klein of tussen andere planten, dan
groeit hij steunend op de anderen omhoog om een beetje zon te vangen. De bloemetjes lijken
op vrolijke gezichtjes, ik word er altijd blij van als ik ze zie.
De bloemetjes zijn drie kleurig; paars, geel en wit en vanwege deze drie-eenheid wordt het
ook wel drievuldigheidsbloempje genoemd, plantje van geloof, hoop en liefde.
Als je iemand een bosje viooltjes geeft zeg je in bloementaal, ‘je bent in mijn gedachten’
De bloemetjes van het driekleurig viooltje kun je ook eten, leuk op de sla of om een toastjes
mee te versieren maar ook leuk ingevroren in een ijsblokje.
Je kan thee zetten van viooltje dat is ook nog eens goed voor je als je last hebt van astma,
bronchitis of eczeem. Als je nog geen 12 jaar bent mag je geen verse viooltjes eten of gebruiken voor de thee als je koorts hebt, maar thee drinken van gedroogde viooltjes kan dan wel.
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Je kan ook een hoestsiroop van viooltjes maken.
Daarvoor neem je: 3 kopjes driekleurig viooltje, alleen de bloemetjes, 1 kopje rozenblaadjes,
8 kopjes water en 3 kopjes honing.
De bloemetjes verwarm je langzaam in het water, ze mogen niet koken, 15 tot 20 minuten
laten trekken. Hierna de bloemen eruit zeven en het aftreksel weer in de pan warm laten
worden.
Voeg de honing toe en laat het langzaam dik en stroperig worden. Dan doe je de siroop in een
afsluitbare fles en laat het afkoelen. Naar behoefte kan je elke 1 á 2 uur een eetlepel innemen.
In de koelkast kan je de siroop een aantal weken bewaren.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Genieten van slenteren door Hindeloopen

Een fantastische dag met een select gezelschap slenterend door Hindeloopen.
Samen met Anneke, als afscheid voor haar vertrek naar Hongarije en omdat we het gewoon
gezellig vinden zo met elkaar.
We treffen prachtig weer en dan is het extra genieten.
Hindeloopen is een super leuk stadje, een van de elf steden in Friesland.
Smalle straatjes, waar geen auto’s kunnen komen; die parkeer je op het parkeerterrein buiten
Hindeloopen. Grachten door het stadje, mooie doorkijkjes. Tuintjes aan de straatkant met
heel veel stokrozen. Later dit jaar nog maar een keer naar Hindeloopen als deze bloeien, dat
is nu nog te vroeg.
We treffen elkaar op het parkeerterrein en Anneke heeft natuurlijk haar fototoestel al in de
hand en maakt gelijk foto’s van restaurant de Hinde, het voormalig gebouwtje van de reddingsmaatschappij en het sluisje wat een prachtig mooi doorkijkje is.
We strijken neer bij restaurant de Hinde voor een kop koffie/ cappuccino met overheerlijke
huisgemaakte appeltaart.
Vervolgens slenteren we door het stadje, lopen winkeltjes binnen, de galerie van Johan Mulder en intussen kijken we wat er hier en daar groeit en bloeit in de diverse tuinen.
Er staan veel bomen prachtig in de bloesem.
We lopen naar de fontein. Elk van de Friese elf steden heeft sinds 2018, het jaar van ‘Leeuwarden, culturele hoofdstad’, een fontein.
“De inspiratiebron voor de fontein van Hindeloopen is de levensboom op het stadswapen, met
het hert en de hinde die hem omringen. De boom symboliseert de levensenergie, maar staat
ook voor wijsheid. Het hert en de hinde voeden zich hiermee. Nu zetelen prachtige exotische
vogels in de boom. Als je op het grote, houten gewei zit dat de boom omringt, zie je hoe ze
waterspuwend met elkaar ‘praten’. Over ons?”
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https://11fountains.nl/fonteinen/hindeloopen/
We vinden de fontein van Hindeloopen toch wel een van de mooiere van de elf.
Over de dijk langs het IJsselmeer lopen we weer terug naar het startpunt.
Het was een supermiddag, gaan we zeker weer een keer met Anneke afspreken als ze Nederland bezoekt en hier tijd voor kan maken .
Barbera
Foto’s Anneke Bleeker©
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Eigen oogst...
Tulpenblaadjes gedroogd uit eigen tuin. Deze zal ik donker opbergen en als we in Hongarije
onze stek gereed hebben dan gaan ze in een grote glazen pot/bokaal en kunnen we genieten
van een vleugje Holland. Uiteraard zijn het bloemblaadjes van biologische tulpen. Deze kunnen ook in theemengsels verwerkt worden.
Anneke

22

Recept voor zelfgemaakte hummus met kiemen van
de springbalsemien.
Een paar keer per week maak ik zelf hummus omdat de hummus uit de supermarkt veel minder kikkererwten bevat dan de zelfgemaakte.
Ook weet je precies wat je eet als je het zelf maakt.
Hieronder geef ik een recept hoe je eenvoudig en snel een lekkere hummus op tafel zet.
Ingrediënten
• 200 gram kikkererwten met vocht
• Scheutje citroensap
• 1 eetlepel olijfolie
• 2 volle eetlepels tahin
• Kruiden naar eigen smaak (bijv. Italiaanse kruiden of kerrie, knoflook met paprika)
• Ras-el-Hamout kruiden (voor de meer originele hummus)
• Zout (snufje of naar eigen wens)
Werkwijze
• Doe de kikkererwten in een hoge, smalle mixbeker.
• Voeg het citroensap erbij, de olie, de tahin, kruiden en het zout.
• Mix met een staafmixer alles tot een gladde massa.
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Dit zijn kiemen van de Springbalsemien.
In deze fase zijn ze prima te gebruiken in kleine
hoeveelheden.
Een beetje door de salade of zoals op de foto,
als versiering en extraatje op de hummus.

Eet smakelijk!

Piteke van der Meulen

Voor de liefhebbers
Voor de liefhebbers even een link naar een leuk filmpje van een kwartier. Geniet ervan.
Anneke
Dit huisgemaakte brood is lekkerder dan pizza:
https://www.youtube.com/watch?v=ihEqf0gmJpw
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Bijdragen van deelnemers
Deelnemers aan de cursus Het Wilde Genieten sturen vaak een bijdrage in waarin zij laten zien
hoe zij gebruik maken van de informatie die zij via de cursus krijgen aangeleverd, of hoe zij
met anderen een aanvullende, eigen inbreng leveren aan de cursus.
Ook in deze nieuwsbrief vind je weer enkele inzendingen:

Entrecote, gebakken aardappel en witlofsalade, maar wel met veldkers, munt, selderie, bieslook uit eigen tuin.
Een heerlijke zonnige dag en dan zo een heerlijke maaltijd.
Die wensen we jullie ook toe.
Groeten van Fred en Ria Slooves
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Zaterdagmiddag 23 april Drenthe
Anneke Bergshoeff, deelneemster van ‘Cursus het Wilde Genieten’ nam het initiatief om samen met andere deelnemers in eigen omgeving, op het Mantingerzand een middag in te vullen.
Samen wandelen, yoga, genieten, dat waren de ingrediënten. Jeroen en Ina uit N-H ondernamen de reis naar Drenthe en we kregen als reactie deze foto’s met als opmerking: ‘Prachtige
omgeving met veel jeneverbesbomen, blauwe bessen smaken ook nog goed, essen en eiken,
zeker de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je zomaar geïnspireerd raken eens naar
deze omgeving te gaan.’
Voor de deelnemers van de wekelijkse cursus komen er vast meer gelegenheden maar wie op
eigen houtje naar het Mantingerzand gaat kan diverse wandelingen volgen aan de hand van
paaltjes met een kleurtje. En ook ik kan persoonlijk beamen dat het een prachtig gebied is.
Op 5 oktober 2021 wandelden wij, Barbera en ik daar met een groep.
De blik was toen speciaal op de jeneverbessen gericht.
Van harte aanbevolen dus.
Anneke Bleeker

Foto’s: Jeroen Rem
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Reactie van Jan en Addrie
Lieve Anneke en Frank,
Na Look om Look in de cursus gelezen te hebben, lopen je bij sommige recepten het water uit
de mond, ha, ha…
Jan heeft zoals jullie weten een moestuin.
Hij laat nu veel dingen staan, look om look, postelein, kleefkruid, muur en wat niet meer.
Dan is het: wat gaan we eten?
Nou, heb nog bonen en andijvie en spinazie in de diepvries.
Ja maar alles staat er nu zo mooi bij; we kunnen niet… je kunt het invullen ha, ha…
Jullie hebben met de cursus in dit huis wat teweeg gebracht.
Hij wil elke dag wel iets uit de natuur, brandnetel, zal ik die meebrengen.
Ik vind het wel leuk, moet erom lachen.
En ja, vanaf de moestuin, dat de plantjes spontaan groeien, hoe leuk is dat?
Paardenbloemen en Pinksterbloemen versieren ons bord.
Dus wij maken bijna elke dag gebruik, om de cursus in praktijk te brengen. Wisselen de boel
af, en we blijven er energiek bij.
Hoorde dat ruim 7 of 9 miljoen mensen chronische ziektes hebben.
Als je ook ziet wat de mens in hun karretje stoppen in de supermarkt, brrrrr…
Nee, groente van de tuin, aangevuld met heerlijke dingen van moeder natuur.
Mensen, mensen, we houden geld over, ha, ha…
Wilde weer even bedanken voor de cursus van deze week.
Altijd tot in de puntjes verzorgd.
En kunnen we niets meer kopen in de winkel, hebben we de cursus achter de hand om ons te
voorzien van wat echt goed is voor de mens!!!
Liefs voor jullie beiden,
Jan en Addrie van Asselt
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De Wilde Wel Genieten Column
Dinsdag 20 april 2022 – Miriam M.
Ja, ik wil wel een column schrijven, Anneke, maar… waarmee begin ik, als er meteen duizend-en-één ideeën op ploppen.
Mijn creatieve gedachtestroom is als de ontluikende lente, met alle zaden die ontkiemen,
alle plantjes die boven de grond komen, gelijk een ontploffing van zichtbaar geworden levenskracht.
Laat ik beginnen met het voorstellen van mijn balkontuin! Plek om te zitten is er (vrijwel)
niet, hetgeen mij niet hindert, want ik ben geen ‘zonaanbidder’.
De plantjes daarentegen wel!
Zo… chaotisch… of kunstzinnig… als mijn gedachten, zo is mijn balkontuin daarvan een weerspiegeling: een “Ik doe wat ik leuk vind en waar ik zin in heb – een beetje van dit en een
beetje van dat – experimenteren – uitvinden – moes-kruiden-bloemen-balkontuin”!
Er staan twee ruime houten bakken op pootjes en een houten trog op de grond. Daarnaast
staan een grote pot met een aalbessenstruik en een pot met een Russische blauwe bes. Verder nog wat kleine potjes met ontspruitend groen, van allerlei.
Tussen de plantenbakken staat een tafeltje, zodat de poesjes kunnen zitten, en bij zonnig
weer staat er ook voor hen nog een klimboom.
Natuurlijk – last but not least – de twee balkonrandbakken met biologische bollen – en inmiddels ook nog andere plantjes, die ik erin gezaaid heb.
In de bakken stralen nu prachtig zachtgele biologische tulpjes.
(Zie: www.bloembollenvoorbijen.nl). Kortom: een vol balkon ☺
De plant die zich het meest thuis voelt hier en het best groeit is een zachte, scherpe, trouwe
distelachtige! De blaadjes zijn aaibaar zacht, de puntjes als spelden en de bladeren groeien
als een tierelier. Soms knip ik er wat blaadjes af en je ziet ze gewoon aangroeien…
Afgelopen week kochten mijn dochter van twaalf en ik zaaibakjes, biologische aarde en biologische zaden. Daarvan zit nu een en ander in de grond. Zoals radijsjes!
Kunnen radijsjes gedijen in een pot? Het begin is daar.
Geduldt is eene schoone saeck!
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Vertellingen van mijn drum
Mijn drum is ontstaan in België. Ik nam deel aan een workshop ‘sjamanendrum bouwen’ samen met mijn dochter. Super leuk maar vooral
bijzonder om dat samen te doen.
We kregen allemaal een ketel, zo heet het houten frame waar je de
huid overheen spant. Een ketel dus en een schuurpapiertje. Dit was de
eerste kennismaking met het ‘geraamte’ van mijn drum.
Wauw. Ik hou niet zo van schuren, al dat stof, alles wordt wit van het
schuursel; pffff niet mijn ding.
Maar… er gebeurde iets bijzonders. Tijdens het schuren kreeg ik contact. Hoe gladder het hout werd hoe meer het tot leven kwam en er
ontstond een verbinding. Een verbinding tussen mij, de boom die het
hout had geleverd en mijn ketel.
De workshop ging verder en we kregen allemaal een huid toebedeeld.
De huid die voor jou bestemd is die komt naar je toe en zo geschiedde. Ik kreeg een huid van
paard met de opmerking erbij het is een dikke huid, die is heel goed om mee te healen. Hoe
apart was dit toch weer, niemand daar wist dat ik een opleiding sjamanistisch healen zou gaan
volgen en daarvoor alvast een drum wilde maken.
Afijn, ik mocht aan de slag met mijn dikke huid; dat was best een dingetje of uitdaging, net
hoe je het noemen wilt. Nou hou ik wel van uitdagingen dat scheelt, ha, ha, ha.
Al stoeiend met de huid, gaatjes maken, touwen knopen, samenvoegen met de ketel en spannen gebeurde er weer van alles.
Mijn dikke paardenhuid liet zich zien in levenden lijve, vrolijk huppelend door de wei voor
zover een zwaar Belgisch trekpaard kan huppelen☺. Blij en opgewekt. Zo mooi om te zien,
wat een kracht maar ook zachtheid. Tot op de dag van vandaag voel ik een dankbaarheid in
mij dat ik een stukje van dit prachtige paard mag eren
en symbolisch door laat leven.
En toen was het wachten totdat die super dikke huid
eindelijk droog zou zijn en z’n klank aan me kon laten
horen. Geduld dus. Mijn wachten werd beloond met
een prachtige doffe lage toon, heerlijk.
Hij drilt dwars door je heen en rammelt alles los.
Ook perfect om te aarden en je weer helemaal in je
lijf te voelen zakken en dat gecombineerd met het
beeld van een krachtig, sterk en vrolijk rond hossend
Belgisch trekpaard. Ha, ha, hoe fantastisch!
Tja en toen kon het feest beginnen; nou ja, eigenlijk
was het al begonnen, maar nu konden we echt samen
aan de slag.
Inmiddels is dit alweer 7 jaar geleden en we houden
nog steeds van elkaar.
Hartegroet,
Marja - www.marjafrederiks.nl
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022
Iedere maand plaatsen wij hier twee pagina’s uit de Natuurlijk geïnspireerd
scheurkalender van Ity Busstra-te Velde.
Dit is een mooie, dikke scheurkalender met diverse onderwerpen die allemaal de
Natuur als bron hebben. Denk aan: De Natuur als Reisgenoot, als Energie-bron,
als Stiltebron, als Heler, als Spiegel, als Symbool, als…
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Jam maken
Een bijdrage van Lukas van den Berg
Het is handig om het recept eerst door te lezen
Stap 1. Pak eerst je kook-vaste potten erbij die je wilt gebruiken om je jam in te doen. Die mogen gesteriliseerd worden. Zorg ervoor dat ze al van zichzelf schoon zijn en doe ze in een
grote pan met water om te laten koken. De potten moeten in ieder geval 15 minuten gekookt
hebben.
Stap 2. Begin dan met het schoonmaken van je fruit. Haal de plekjes van het fruit weg die je
niet in je jam wilt hebben. Verwerk je fruit dan in kleine stukjes. Dat kun je doen door te prakken, te snijden, te stampen... Het gaat erom dat het fijn wordt om het later te koken.
Stap 3. Pak nu je suiker erbij. Het is de bedoeling om net zoveel suiker als fruit te gebruiken
zodat je jam dus half suiker en half fruit wordt. Zo blijft het lang houdbaar. Doe de suiker en
het fruit in een grote pan. Nu moet er nog geleermiddel en zuur bij. Als je geleermiddel uit
een verpakking gebruikt, dan volg je de aanwijzingen van de verpakking. Je kunt ook ander
soort fruit, zoals appel(schillen- en klokhuizen), gebruiken als pectinebron. Dan het zuur: als je
citroenen of citroensap hebt dan kun je dat gebruiken om de jam zuurder te maken. Een
mooie verhouding is 1 el per 2-3 mokken fruit.
Stap 4. Breng nu je jam aan de kook op een niet al te hoog vuur. Blijf zodra de jam heet word
aldoor roeren om te voorkomen dat de jam aan de bodem van de pan karamelliseert. De jam
hoeft maar 4 - 6 minuten te koken.
Stap 5. Leg een doek op het werkblad en pak een jamtrechter en een (weckpotten)tang erbij.
Haal voorzichtig een pot uit het kokende water met je weckpottentang en laat het water uit
de pot lopen. Leg dan de pot op je handdoek. Het is niet erg dat er nog wat vocht in de pot zit,
dat verdampt ook erg gouw omdat de pot zo heet is. Doe nu je jamtrechter op je pot en
giet/schep je jam uit de pan in de pot. Vul de pot zo veel mogelijk aan zonder dat je daarbij
dreigt te morsen. Zo heb je weinig ruimte voor lucht in de pot zitten. Doe de deksel erop en
maak/schroef die vast. Leg schroefpotten op z’n kop om vacuüm te trekken. Weckpotten kunnen rechtop blijven staan. Herhaal stap 5 totdat je al je potten met jam hebt gevuld.

Bewaren
Jam dat voor de helft uit suiker bestaat, vacuüm dicht is en steriel is bereid kan buiten de
koelkast op een koele, donkere plaats in ieder geval een jaar bewaard worden. Waarschijnlijk
langer. Door de potten in de koelkast te doen kun je de houdbaarheid verlengen.
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Zelfvoorzienend Jam maken
Jam maken met kweeappels
De Kweeappel
Kweeappels zijn kleine, harde, gele, hele zure appeltjes
die aan bomen groeien. Vaak zie je ze in aangeplante gemeentestruikjes. Dan wordt de boom als struik gehouden.
Die stuiken hebben als ze bloeien prachtige rode bloemen
waaruit later die appeltjes komen. Kweeappels zijn al in
september en oktober te vinden. Wanneer ze pas rijp zijn, dan zijn ze op hun lekkerst en hebben ze een soort aromatische geur. Ze blijven buiten in de kou heel lang goed. Ze kunnen tegen vorst en kunnen eind december nog steeds geoogst worden. Ze hebben dan wel meer
wondjes en stukjes ongezond vruchtvlees. Als je ze binnen op kamertemperatuur bewaard
worden ze na ongeveer een week rimpelig. Om Kweeappeljam te maken heb je geen extra geleermiddel of zuur nodig. In de appeltjes zit al zoveel pectine dat er verder alleen suiker toegevoegd hoeft te worden. Ze zijn ook zo zuur dat je er geen citroensap bij toe hoeft te voegen.

Ingrediënten
-

De helft kweeappels
De andere helft suiker

De jam maken
Houd het basisrecept aan hierboven. Er zijn alleen deze
aanpassingen:
-

-

Je hoeft geen zuur of pectine toe te voegen
Je kunt de appeltjes fijn snijden. Wat ook kan is
dat je de kweeappeltjes héél kort kookt zodat ze
zacht worden. Dan zijn ze zo zacht de je zelfs met
een smeermesje het vruchtvlees van het klokhuis
kan scheiden. Ze zijn klaar met koken wanneer de
kweeappels beginnen met barsten.
Het klokhuis van de kweeappels hoeft niet in de
jam verwerkt te worden. Er zit al genoeg pectine
in het vruchtvlees van de kweeappeltjes.
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Jam maken met honing
Een manier om jam te maken, is jam met honing in plaats van kristalsuiker. Vroeger wisten
sommige mensen niet beter. Hieronder staat een recept met blauwe bessen. In dit recept
wordt geen toegevoegde pectine uit een zakje gebruikt. De honing en appels zorgen ervoor
dat de jam gaat indikken. Daarvoor moet de honing wel lang koken. Urenlang, tenzij je een
ecostove of hooikist gebruikt. Wat de houdbaarheid betreft weet ik niet zeker hoe lang je jam
met honing kunt bewaren. Na de jam een paar maanden buiten de koelkast bewaard te hebben kregen ze een beetje de smaak van wat oudere appelmoes. Je kunt de jam zolang die nog
niet is aangebroken op een koele donkere blek binnen of buiten de koelkast bewaren. In de
koelkast zal die wel langer houdbaar blijven. Hoe meer honing je gebruikt in verhouding tot
het fruit, des te langer de jam houdbaar is en des te makkelijker de jam indikt. Het is realistisch om ervanuit te gaan dat een jam waar je voor de helft suiker gebruikt langer houdbaar is
dan jam dat voor een kwart uit honing bestaat. Kijk, ruik en proef om te zien of je jam na het
openen in orde is. Uiteindelijk zal ook nadat de jam afgekoeld is de jam over de dagen heen
nog meer indikken.

Ingrediënten
-

3 mokken blauwe bessen of ander fruit
Anderhalve mok honing
1 appel (met schil en klokhuis)
1 el citroensap of ander eetbaar zuur

Bereidingswijze
Voor het maken van de jam houd je het basisrecept aan voor het maken van jam. Er zijn alleen
een paar verschillen.
-

-

-

Je gebruik de ingrediënten voor het jam maken met honing.
Je bent naast het indikken van de honing afhankelijk van pectine in je ingrediënten om
je jam in te laten dikken. Daarom is het handig om bij dit recept zo veel mogelijk extra
pectine te scharrelen door bijvoorbeeld de rasp van fruitschillen en fijngesneden klokhuizen erin te doen. Wortelrasp is ook een optie.
Om de honing in te laten dikken laat je het lang koken. Sommige mensen laten het 2
uur koken. Een recept uit de middeleeuwen laat het 4-6 uur koken. Je kunt de jam ook
een kwartier laten koken, om het daarna in een ecostove te doen. Een ecostove is een
super-isolerende buidel waar je je pan in kan doen, zodat die door blijft garen op dezelfde temperatuur. Het resultaat was iets dunner, maar prima te doen. Je kunt ook
natuurlijk een hooikist gebruiken.
Als je rauwe honing of crème honing gebruikt, dan komt er schuim naar boven tijdens
het koken. Het is de bedoeling dat je die schuimlaag verwijdert. Probeer die schuimlaag af te romen zonder jam mee te nemen. Als je niet alle schuim eruit kunt krijgen,
wat waarschijnlijk het geval zal zijn, dan is dat denk ik niet erg. Je krijgt gewoon prima
jam.
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Water met een enorme voorjaarstwist
Water met schijfjes verse appel, brandneteltoppen, fluitenkruidblad, kleefkruid, paardenbloem en tulpenbloemblaadjes.
Het voorjaar spat er van af.

Verse appelschijfjes

Brandneteltoppen

Fluitenkruidblad

Kleefkruid

Paardenbloem

Tulpenbloemblaadjes

In de kraantjeskan
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Spinnen met schapenwol
Elke maand delen we een bijdrage van Rudy Vercauteren, deze maand het spinnen van schapenwol.
Zie de website:
http://de-gulle-aarde.blogspot.com/2012/01/spinnen-met-schapenwol.html
Dat er vele wegen naar Rome leiden gaat zeker op
voor het spinnen op een spinnenwiel. Al is de basis
in principe gelijk, iedereen doet het op zijn eigen manier. De positie van de handen, de snelheid van trappen, als je zelf gaat spinnen zul je hierin je eigen,
voor jezelf de prettigste, techniek ontwikkelen. Ik
kan dus ook alleen maar laten zien hoe ik het doe en
dat is dus niet per se zoals het 'zou moeten'.
Het verhaal begint eigenlijk met het scheren van de
schapen. Per schaap komt er ongeveer 5 kg vacht af.
Voordat je je rijk gaat rekenen... lang niet alles van
zo'n vacht is bruikbaar. Wil je echt mooie wol dan
gebruik je alleen de lange vezels van de rug. En hoe
langer de vezels hoe makkelijker het spint.
Schapenwol zo van de vacht is vet en niet schoon.
Door het wolvet glijdt het veel makkelijker door je
vingers maar alle kleine ongerechtigheden kunnen
vervelend zijn. Bovendien is de top van de wol vaak
aan elkaar geklit.
Ook spint het beter als alle vezels in dezelfde richting liggen. Daarom wordt de wol vaak gekaard, de
haakjes van zo'n reuzenborstel zorgen bovendien
dan de meeste viezigheid los komt van de vacht. Het
werkt vrij eenvoudig: aan één kant voer je de wol in
en al draaiende wikkelt de bruikbare wol zich om de
grote rol. In die grote rol zit een uitsparing waar je
de wol omhoog kunt trekken.
Doe dit in kleine gedeeltes, het gaat zwaar (niet
knippen!). Zorg ook dat je er, om die reden, in je enthousiasme niet te veel op draait.
Ik gebruik hiervoor een dikke schroevendraaier.
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Je kan dan de wol er afrollen en je hebt een mooie lap om mee te
spinnen.
Al deze stappen kun je overslaan als je gewassen lont wol koopt,
maar vette wol is makkelijker om mee te beginnen.
Om te gaan spinnen heb je natuurlijk een spinnenwiel nodig. (Ja
ik weet het, met een spintol kun je ook prima spinnen maar met
een aantal vachten per jaar...)
Leidt de begindraad die aan de klos zit, via het achterste haakje
door het gat van de spil en haal je, met de hand uitgetrokken,
woldraadje hier doorheen.
De linkerhand is je spinhand. De
rechterhand houdt de wol vast
en leidt de wol. Dit is de meest
ideale spinhouding: de linkerhand, dicht bij het spinnenwiel,
geleidt de draad: de rechter
houdt de wol vast boven het
rechter been.
Zouden we met de rechterhand
spinnen, dan moet het bovenlichaam een draaiing maken, die
op den duur vermoeiend werkt.
Zo staat het tenminste in het
boek, alleen doe ik het net andersom. Mijn rechterhand is dus het dichtste bij het spingat en
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het lukt mij met geen mogelijkheid om dit anders te doen. Maar
misschien werkt het voor jullie wel, laat je dus niet misleiden door
de positie van mijn handen. Kijk wat het beste werkt.
Zorg dat je wiel naar rechts draait en houdt de draad zoveel mogelijk onder spanning. Als de draad niet snel genoeg opklost, en
de wol gaat kringelen, dan kun je je leertje iets aandraaien. Als de
wol te hard trekt kun je hem iets losser draaien. (Niet alle modellen zijn gelijk, het kan dus best zijn dat op je eigen spinnenwiel
een ander mechanisme hiervoor aanwezig is).
Regelmatig even van haakje wisselen omdat anders de draad een
onregelmatige twisting of draaiing krijgt.
Als de klos nl. een bepaalde dikte heeft gekregen door de opgewonden (gesponnen) draad, hoeft hij minder omwentelingen te
maken om dezelfde draadlengte op te klossen. Je zult dus ook regelmatig de spanning bij moeten stellen.
De linkerhand is dus de spinhand, het uittrekken van de wol gebeurt tussen de linker- en rechterhand. De rechterhand bepaalt
het aantal vezels dat voor de draaddikte nodig is. Veel vezels is
een dikke draad, weinig vezels een dunne, dat zal niemand verbazen, en te weinig vezels..........ja dan breekt de draad.
Het spinnenwiel brengt de vezels in een draaiende beweging
waardoor de draad ontstaat.
Belangrijk is er voor te zorgen dat die draaiende beweging niet in
je nog te spinnen wol komt omdat je er dan haast geen vezels
meer uit kunt trekken. Doe dit door je duim en wijsvinger aan te
spannen.
Is de draad gebroken dan kunnen we
hem als volgt aanhechten:
Pluis een klein stukje wol heel fijn uit. Neem de gebroken draad in
de linkerhand, met de rechterhand de uitgeplozen vezels. Op 8 - 10
cm afstand van het uiteinde haaks tegen de draaiende draad houden. Vanzelf neemt deze
dan de nieuwe vezels op.
Als je twee klossen vol
hebt gesponnen kun je
gaan twijnen. Bij het twijnen
loopt
het
wiel linksom en de draden
van de twee klossen gaan
door het spingat naar binnen.
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Ze worden weer vastgemaakt aan de draad van een lege
klos. Houdt in elke hand een draad of laat de draad tussen
twee verschillende vingers glijden en laat het nu zoveel
opdraaien als je denkt dat nodig is.
Omdat de draad veel minder twist nodig heeft dan bij het
spinnen wordt er nu veel sneller gewerkt. D.w.z.: sneller
trappen en eerder de wol opklossen.
Als de klos vol is, of de wol is op ;-), wordt de wol gehaspeld.
Dan afbinden, wassen en laten drogen. Niet in de zon en niet op
de verwarming.
Et voilà, van schapenvacht naar strengetje wol.
Vertoont de wol nog veel overtwist (kronkels)?
Alle beginnende spinners hebben
hier last van hoor. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen.
Ook voor spinnen geldt dat bekende gezegde van "oefening
baart..."
Nog nooit eerder gesponnen?
Vaak wordt er geadviseerd om
dan eerst even te oefenen d.m.v.
"droogspinnen". Begin met het
oefenen met je rechtervoet op de voetplank en zorg dat je,
in een rustig tempo
door kunt trappen
zonder naar het wiel
te kijken en tegelijkertijd een gesprek
kunt voeren. Het wiel
draait met de klok mee. Als dit lukt kun je beginnen met het oefenen met een bolletje kant en klare wol. Laat de wol door je handen
glijden en voel hoe het spinnenwiel trekt. Probeer de handpositie eens uit en klos je wol op.
Bijna is het alweer lammertijd.
Dat betekent gebroken nachten maar ook het bijzondere gevoel als moederschaap het lam
schoon slikt.
Ik luister graag naar de communicatie tussen moeder en kind.
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Diep uit de keel van de moeder komt een apart uniek geluid en de lammeren zullen haar hierdoor feilloos terug vinden in een grote kudde.
De vader heeft z'n werk hoop ik weer goed gedaan dit jaar.
Dan nog even wachten... en kan ik weer bij de
vijver zitten.

Met dank aan Rudy Vercauteren voor het insturen.

Anderen kennen is wijsheid,
Jezelf kennen is verlichting.
Lao Tzu
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Een supergezellige middag buiten kokkerellen
Anneke zegt vaak ‘we moeten zelf de slingers ophangen’ en
dat hebben we gedaan door de vuren te ontsteken in een
tweetal zelfgemaakte stoofjes, de mudoven en de heksenketel en met de twee groepen die op regelmatige basis bij
elkaar komen buiten te kokkerellen.
Een soort van afscheid voor Anneke die, zoals zij in de vorige nieuwsbrief Het Wilde Genieten heeft geschreven, met
Frank, haar man, binnenkort vertrekt naar Hongarije.
Ze blijft alles doen voor project7-blad zoals voorheen, ze zal
alleen niet meer fysiek bij onze activiteiten aanwezig zijn.
Reden om deze activiteit te ondernemen en Anneke in de
watten te leggen
zoals zij het zelf noemt.
Anneke krijgt een mand met kleinigheden die eenieder
heeft meegenomen, zoals heel toepasselijk een mooi Hongaars kleedje, veel zakjes met zaden om in Hongarije zo snel
mogelijk een eigen moestuin te beginnen, lekkernijen om
mee te nemen en een map met A4-tjes met gedichten, verhaaltjes en persoonlijke woorden.
Voor bij de koffie/thee heeft een van de deelnemers gezorgd voor een heerlijke courgettecake en bonbons. Luxe
verwennerij!
Voor onze maaltijd, je zou het een high dinner kunnen noemen a la high tea
hebben we een heerlijke pan soep,
met de nodige wildpluk, gekookt in de heksenketel, een
zuurkoolschotel in de wok, mijn succesnummer
zo lekker, gemaakt van eigengemaakte zuurkool van spitskool en
heerlijk gebakken aardappeltjes in een wok met gebakken
uitjes en keltisch zeezout. Een van de deelnemers heeft een
couscoussalade gemaakt en ook het Zwitsers toetje is in de
smaak gevallen.
De zon heeft ons gezelschap gehouden en het is dan ook
heerlijk om buiten te zijn. Een super gezellige, geanimeerde, inspirerende en waardevolle middag met een
heerlijke maaltijd.

Het boek hieronder op de foto ‘Hongaarse specialiteiten’
hebben Anneke en Frank gekocht vóór ze naar Friesland
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verhuisden, 7 jaar terug, niet wetende dat ze ooit nog plannen zouden hebben daar naar toe te gaan.
Het boek ligt op de foto op het Hongaarse kleedje dat Anneke deze middag heeft gekregen

43

Voor we naar huis gaan trekt Anneke nog een kaartje met wel een heel toepasselijke tekst.
Foto van gemaakt en deze gaat ingelijst mee naar Hongarije!
Een middag waarvan Anneke zegt: ‘ik kijk echt met veel plezier terug op deze mooie middag’.
Barbera
Foto's: Anneke Bleeker©
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Stoepplantjes in een klein stadje
Even een middag naar Workum, een klein stadje gelegen aan het IJsselmeer in Friesland.
Al lopend door de straten valt toch de blik op stoepplantjes.
En uiteraard kijken we naar stoepplantjes die eetbaar zijn.
We kwamen o.a. tegen: dovenetel (de paarse en witte), kleefkruid, madeliefjes, paardenbloem, schijfkamille, veldkers en vergeet-mij-nietjes.
De natuur gaat overal haar gang.
Dat moge duidelijk zijn.
Anneke

Witte dovenetel

Witte dovenetel

Witte dovenetel

Madeliefjes

Paarse dovenetel

Kleefkruid

Paardenbloem
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Paardenbloem

Schijfkamille

Vergeet-mij-nietjes en een paardenbloem

Veldkers

Goed gezelschap
Deze kauw ging gezellig bij ons aan tafel zitten toen we, Hanneke en Anneke, in Workum op
een terrasje waren neergestreken. Het 'eigenwijze' portret bleef onverstoorbaar zitten en liet
zich uitgebreid fotograferen. Dit zijn van die momentjes... Gewoon even genieten!
Anneke
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Zevenblad mee in een pot
Het zevenblad staat klaar. Een pluk uit de tuin geschept en in een pot geplant.
Eerdaags nog even verpotten in een grotere pot, het zevenblad is inmiddels aangeslagen en
doet het goed.
Deze pot gaat mee naar Hongarije, heel symbolisch, het zevenblad gaat mee.
Op 7 mei aanvaarden wij onze reis en de pot met zevenblad gaat mee, een pluk uitgestoken
uit een behoorlijke hoeveelheid.
Deze behoorlijke hoeveelheid is ontstaan uit een pluk, in 2015 geplant, meegenomen uit Bergen N-H naar Gaasterland.
Heel symbolisch, weer een pluk mee. Het zevenblad is niet te stoppen, door de ‘oude’ Romeinen ooit over Europa verspreid als groente om te gebruiken in de maaltijden.
In Hongarije groeit het ook maar het voelt wel speciaal weer even een pluk mee te nemen.
Project7-blad verplaatst zich, blijft waar het zich al heeft verspreid en gaat nieuwe wegen voeden.
Jullie kunnen deze pluk volgen want we gaan alles natuurlijk delen.
Anneke
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek verschenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie dan in de nieuwsbrieven.
Verschenen zijn:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het ‘wilde’ genieten – Winter
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek echter bestaat uit recepten.
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikingen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebruiken in de keuken.
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot heel
lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze zaken.
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten.
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.
Deze kan variëren.
PostNL rekent namelijk diverse tarieven voor verschillende landen.
Bestellen kan via:
anneke@project7-blad.nl

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