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Maart schenkt ons mooie dagen… 
 

Na alle stormen, regenbuien en sombere dagen zijn de 
afgelopen weken een verademing. 
Heerlijk weer en de natuur gaat daar in volle vaart in 
mee.  
De ene dag stonden de narcissen nog in knop in de tuin 
en een dag later schittert het prachtige geel van de klein-
bloemige soorten je tegemoet.  
De eerste grote varianten staan ook in volle bloei, het 
jonge zevenblad glanst en lokt tot oogsten, de perzik-
boom laat inmiddels bloempjes zien en viooltjes zijn on-
losmakelijk verbonden met het voorjaar. 
Je eigen tuin, groot of klein, kan een paradijsje zijn waarin 
je de vele fases kunt volgen als je let op de ontwikkeling 
van een gewas van de winter tot de volgende winter. 
De hommels vliegen zo voor je langs, de vogels zingen het 
hoogste lied en als je dit alles in ogenschouw neemt dan 
kom je tot de conclusie dat ondanks alle bizarre en bij-
zondere gebeurtenissen op ons aardbolletje Moeder Na-
tuur onverstoorbaar haar eigen gang gaat. 
De natuur laat zich niet 

weerhouden de blaadjes aan de bomen en struiken weer te ont-
vouwen, bloesems te laten bloeien; waar je nu ook kijkt, het 
voorjaar vult zich alsof we naar een levend schilderij kijken. 
We kijken dan ook terug op een aantal heerlijke middagen met 
deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ zoals wandelingen 
maar ook andere onderwerpen die de revue passeerden. 
In deze nieuwsbrief weer genoeg wat diverse personen met jullie 
willen delen. 
Omdat Marijke over de paardenbloem vertelt deel ik graag een 
link naar een stel in Azerbeidzjaan waar de dame vorig voorjaar 
paardenbloemenjam maakte. Even ongecompliceerd genieten 
van deze activiteit en wellicht je laten inspireren want het zal niet 
lang meer duren en dan staan de paardenbloemen ons weer toe 
te lachen in grote gele weilanden, bermen en allerhande plaat-
sen waar de paardenbloem is neer gedwarreld via de vele pluis-
jes die na de bloei ontstaan. Nog even geduld, maar ze komen 
eraan, die prachtige gele zonnetjes op steeltjes. 
Geniet van deze nieuwsbrief en tot de volgende versie aan het 
eind van deze maand. Hieronder de link naar de paardenbloemenjam. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke, Gaasterland, 15 maart 2022 
 
Paardenbloemenjam gemaakt in Azerbeidzjaan, voorjaar 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgKugytvhk8 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgKugytvhk8
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Bijdragen van deelnemers aan de cursus Het Wilde 

Genieten 

 
In deze rubriek plaatsen we verslagjes, foto’s en wat dies meer zij, van deelnemers aan de 
cursus die een leuke activiteit hebben meegemaakt, of met ‘wilde ingrediënten aan de slag 
zijn geweest. 
 

 
 

Salade  
 
Salade met (uit de winkel): ijsbergsla, tomaat, augurk, zwarte olijf, tonijn en kaasblokjes op 
olie. En uit de natuur, geoogst tijdens mijn rondje met Haico: veldkers, piepjong zevenblad, 
kleefkruid, speenkruid, vogelmuur en fluitenkruid. 

Broodje er bij, dressing erdoor... lekker hoor        
 
Marjan Kooistra 
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Zoet leven in het geboortedorp! 
 
Anneke stuurde onlangs een filmpje naar de deelnemers aan de cursus Het Wilde Genieten, 
van een dame die ‘wilde’ groenten verzamelde en verwerkte in Kutaby, een Azerbeidzjaans 
gevuld brood. Je ziet onder andere vogelmuur, salie en brandnetel voorbij komen.  
We willen hiermee proberen mensen te inspireren om zelf ook eens wat vaker in de natuur te 
‘grasduinen’ en te kijken naar wat we hier ook als eetbaar ‘wild’ kunnen ontdekken, plukken 
en verwerken. 
En het is ook nog eens leuk om in de keuken te kijken van mensen die nog heel dicht bij de 
natuur leven. 
 
Filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmGDq6VeEMg   
 
Hallo vrienden! Welkom op ons kanaal! 
We houden van het dorpsleven: wonen, koken, filmpjes schieten… Wij zijn de familie Lezgi. 
We wonen in Azerbeidzjan, in de regio Kusar, dorp Gil. Leven in het dorp.  
Grootmoeder kookt zeer smakelijke gerechten. 
Vandaag bereidde mijn grootmoeder Lezginsky kutaby voor ons. 
 

Ingrediënten: 
• Meel 

• Water 

• Zout 

• Eieren 

• Plantaardige olie 

• Wilde groenten 

• Ui 

• Boter 

• Zout 
 

Marja Nijskens reageerde: 
 

 
Ha Anneke, 
 
Wat een leuk filmpje. 
Meteen naar buiten gegaan om wat groen 
te scoren!  
 
Hartegroet, 
 
Marja  
 
 
Dank je wel, Marja! 

https://www.youtube.com/watch?v=mmGDq6VeEMg
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Enkele foto’s uit het filmpje: 
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Hartjes vilten 
 

   
 
Een aantal deelnemers van de cursus Het Wilde Genieten is op 10 maart een middag bij elkaar 
geweest in het atelier van Laura. Zij hebben hartjes gevilt. 
Een impressie. 
 
Een middagje bij elkaar zitten en hartjes vilten in Noord-Holland, een zeer geslaagde activiteit 
met een groepje zeer enthousiaste dames.  
Ieder is tevreden met het resultaat en tijdens het vilten is het gezellig en er is genoeg gespreks-
stof. Er komen tal van onderwerpen aan bod, van wandelen tot mediteren voor de wereld-
vrede. 
 
Intussen wordt er gewerkt, de handen vilten verder met water en groene zeep. Voor de aan-
wezigen een eerste kennismaking met het vervilten van wol.  
De gastvrouw, Laura, heeft het de dames gemakkelijk gemaakt en alles van tevoren klaar ge-
legd. Daar zijn ze maar wat blij mee.  
Tijdens een pauze hebben de aanwezigen genoten van de heerlijke taart van Jose en van de 
hibiscusthee, van thee uit de kloostertuin en heerlijk gebakken koekjes van Ria.  
 
Tijdens het vilten ontstaat het idee om ook eens bloemen te gaan vilten en dan met zijde en 
wol, een andere techniek. Een datum hiervoor volgt nog.  
Zo ontstaan er weer andere plannen en dat is leuk en fijn na een ontspannen middag. Voor 
herhaling vatbaar dus. 
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Met dank aan Laura voor de foto’s en het verslagje! 
 

 
 

Gezellige en voedzame middag in Wateren 
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Een groepje noordelijke deelnemers aan de cursus Het Wilde Genieten is donderdag 10 maart 
bij elkaar geweest in Wateren voor een gezellige en voedzame middag met het maken van 
een aantal gezonde producten. 
 
Er zijn twee broden gebakken, het ene brood neutraal met zonnebloempitten en het andere 
brood met kruiden. Deze laatste smaakte zonder de spreads al heerlijk. 
 
Er is een aantal groentespreads gezamenlijk gemaakt en deze zijn als "zwaar" bestempeld. 
Ook ging de slowjuicer aan en is er een heerlijk sapje gemaakt.  
Het recept was duidelijk meer dan één glas voor elk en na 2 glazen is de "buit" verdeeld en is 
eenieder tevreden huiswaarts gekeerd.  
 
Het smaakte allemaal uitstekend en het was al met al een lange en gezellige middag. 
 

   

   
De volgende keer gaat het groepje met een van de deelnemers, Mariecke, die een Kruiden-
vakopleiding heeft gedaan, samen een zonnebrandzalf en een blokje zeep maken. 
 
Leuk dit vaste groepje dat steeds elke maand bij elkaar komt voor leuke activiteiten. Super 
waardevol om dit met elkaar te doen. 
 
Met dank aan Fiona voor de foto’s en het verslagje. 
 
Barbera 
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Wandeling Schaopedobbe en Elserveld bij Elsloo in 

Friesland 
 

 

 

Donderdagmiddag 3 maart stond er een wandeling ge-
noteerd in onze agenda. 
We reden uit verschillende windstreken van Friesland 
naar Elsloo in de buurt van Appelscha. 
Uit Noord-Holland kwam ook een echtpaar en we arri-
veerden allemaal keurig op tijd op de afgesproken 
plaats. 
De verzamelplaats was netjes uitgelegd qua aanrijden 
door een echtpaar dat in die omgeving woont. Via hen 
was ook het idee gekomen om in deze omgeving te 
wandelen. 
 
Wij, Barbera en ik hadden de datum 3 maart gelan-
ceerd en onder de deelnemers van ‘Cursus het Wilde 
Genieten’ in Friesland een oproep gedaan of iemand 
een leuke locatie wist. 
Het is veel leuker om met anderen dit soort mogelijk-
heden te bedenken dan dat wij altijd een gebied aan-
wijzen. ‘Deelnemers voor deelnemers’ leeft op deze 
wijze veel meer. 
 
De weergoden waren ons zeer gunstig gezind, de lucht 
zag prachtig blauw en de zon bleef schijnen. 
Het landschap waar we liepen, de ‘Schaopedobbe’ ge-
naamd, is prachtig: zandverstuivingen, dennen, heide, 
vennen, water, brede paden, smalle paden, zwellende 
boomknoppen, hier en daar al wat jong groen en prach-
tige pollen jong fluitenkruidblad, genoeg waar we weer 
van konden genieten. Weer, want het voelde nu toch 
op en top voorjaar na alle stormen, regen en donkere 
dagen. 
 
De vogels lieten ook goed van zich horen en er was stof 
genoeg tot gesprek. 
Al wandelend dan eens met die en dan eens met die 
oplopend (het leuke is dat er altijd bepaalde overeen-
komsten zijn in interesses), draaiden de uurtjes rap. 
Samen stoppend om gezamenlijk te genieten. Een aan-
rader dit gebied voor wie graag eens de blik elders wil 
laten gaan in de vrije natuur. 
Wij voelden ons heerlijk opgeladen en we eindigden 
met een heerlijke beker koffie of thee met een koek. 
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Het echtpaar uit Noord-Holland had grote thermoskan-
nen koffie mee, het echtpaar dat de wandeling had be-
dacht thee en een andere dame had op deze gelegen-
heid geanticipeerd en heerlijke koeken meegenomen; 
door eerdere ervaringen tijdens een andere wandeling 
was deze gedachte in haar opgekomen.  
 
Wat kunnen sommige dingen toch gezellig samenko-
men en wat geeft dat toch een extra gouden randje aan 
een middag die toch al niet meer stuk kon. 
Dank allemaal die er waren, we kijken terug op heer-
lijke uurtjes. 
 
Tot ergens anders. 
 
Anneke   
 
En wie zin heeft ook eens naar dit gebied af te reizen: 
https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/schaope-
dobbe/ 

https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/schaopedobbe/
https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/schaopedobbe/
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Wandeling in het Bergerbos 
 
We hebben gewandeld In het Bergerbos. Een prachtige omgeving en het zonnetje was er con-
tinu bij. Het was heerlijk. We hebben dankzij de kennis van Ria en Fred een flink aantal eetbare 
planten gespot.  
Onder andere veldkers, smalle weegbree, speenkruid, look zonder look, dovenetel, zuring, 
duizendblad, zevenblad, kleefkruid enz. Onder het wandelen werd er veel informatie gedeeld 
over de planten en over wat er maar in de spraak te pas kwam. 
Over en weer werd er tijdens de wandeling een versnapering uitgedeeld.  
Marga had een schepje bij zich en zowel Marga als Marjo gingen met een paar stekkies naar 
huis. 
Aan het eind van de wandeling hebben we lekker koffie en thee zitten drinken op een kam-
peerplaats. Een heerlijke middag waarin veel kennis en informatie is gedeeld. Een middag die 
voor herhaling vatbaar is. 
 
Lieve groet, Marjo 
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Welkom in het Noord-Hollands 
Duinreservaat 
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De inhoud van de potten: 

 
 

Linksboven: zevenblad 
 

Rechtsboven: speenkruid 
 

Linksonder: duizendblad 
 

Rechtsonder: look-zonder-look 
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Een heerlijke wandeling in het Mantingerzand 

 
We zijn met een leuk groepje heerlijk aan de wandel geweest in het Mantingerzand. 
Het eerste dat opviel was dat op een rolstoelpad, helaas aardig wat jeneverbesstruiken zijn 
omgewaaid door de storm van vorige week, maar na wat klauteren en klimmen werd de weg 
goed begaanbaar. Langs een waterplas waar aan de kant de zonnedauw staat, een vlees-
etende plant en in de zomer de ringslang heerlijk ligt te zonnen, helaas beiden nog niet te zien. 
 
Het leuke van het Mantingerzand zijn de aparte doorkijkjes. Zo kom je op een grote zandvlakte 
met heide en zo loop je uit het naaldbomen en heide gebied een loofbomen gedeelte door. 
Ook liepen we onder een prachtige heel oude den door, met zijn takken tot de grond, die zo 
uit een sprookje zou kunnen komen. Ook de hoogteverschillen zijn opmerkelijk, soms wel 1,5 
meter verschil. Al met al een prachtige omgeving waar al heel wat eetbaars boven de grond 
komt. De jeneverbes zelf voldeed niet helemaal aan een tongstreling, ondanks dat ze heel 
gezond zijn o.a. voor het hart, maar in de zuurkool komen ze prima tot hun recht.  
 
Na een korte pauze op een leuk terrasje de terugweg aanvaard, die eerst langs een kikkerplas 
voerde, helaas nog niets te horen, toen nog een weidegebied waar de schotse hooglanders 

lopen, die net niet in de buurt waren      . Al met al was het en heerlijke middag, we hebben 
genoten. 
Bijgaande foto’s zijn door ondergetekende gemaakt tijdens de wandeling, inclusief de planten 
(ook bij Anneke Bergshoeff). 
De tekst van de wandeling is door Anneke Bergshoeff geschreven, waarvoor mijn dank. 
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Had het zelf niet zo kunnen beschrijven omdat ik de plassen e.d. niet meer zo kon opsommen 

en ook geen aantekeningen daarvan had gemaakt        .  
Dan is het heel fijn dat Anneke dit even op zich genomen heeft en herleeft de wandeling weer. 
Dank eenieder voor haar aanwezigheid, de fijne gesprekken, sfeer, etc. 
 
Geniet van al het moois en tot ziens, 
Christina Stemfoort 
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Een ‘wilde’ omelet 
 
Ui, palmkool blad en bloem, zevenblad, paardenbloemblad en daslook. 
Weer heerlijk ‘wild’ genieten!  
Hartegroet,  
 
Marja Nijskens 
 

  
 

 

Water met... 
 

Een zonnige dag begin maart. Voorjaar in de bol.  
Een prachtig moment om een kraantjeskan te vullen en te genieten van een watertje waar 
diverse planten hun aroma's en goede energie aan hebben afgegeven. Deze gevulde kan be-
vatte: hemelsleutel (jonge toppen komen weer boven de grond), madeliefje, rozemarijn, salie, 
sleutelbloem en tijm. 
 
Dit is slechts een voorbeeld en alle ingrediënten kunnen met andere soorten gecombineerd 
worden. Het doel is om de sfeer weer te geven van eetbare bloemen in dergelijke composities. 
Feestje om naar te kijken en je kunt in een handomdraai een leuk effect op je tafel, binnen of 
buiten toveren.  
Helemaal leuk als je gasten krijgt maar ook puur genieten om voor jezelf een kan te vullen. 
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Hemelsleutel  Madeliefje Rozemarijn 

   
Salie Sleutelbloem Tijm 

   
Drie foto’s van de kraantjeskan met de ingrediënten in water 

   
Hier word je toch blij van? 
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Een ‘Azerbeidzjaantje’ 
 
Al geruime tijd kijken we via YouTube naar filmpjes die worden geüpload door een familie in 
Azerbeidzjaan. De vrouw toont, hoe zij allerlei oorspronkelijke (streek)gerechten bereidt; de 
man verzorgt zijn moestuin en heeft wat vee.  
Hij maakt in de filmpjes standaard de thee, met veel verse of gedroogde kruiden en bloemen 
erin.  
 
In een van de filmpjes laat zij zien hoe ze kutaby (Qutab) maakt, een soort dichte pizza van 
heel dun deeg, met een vulling van ‘wilde’ groenten en uiensnippers.  
De link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nnwmm9P7EvE.  
De link naar alle filmpjes: https://www.youtube.com/channel/UCIix6MklfJFywa_36iDj8Sw  
 
Hierdoor werd Ria Slooves dusdanig geïnspireerd, dat zij dit zelf heeft uitgeprobeerd:  
 
 
Ha die Anneke, 
 
Na het kijken van een ‘Azerbeidzjaantje’ ben ik zelf aan de gang gegaan. 
Daslook, zevenblad, brandnetel, veldkers, kleefkruid ui, prei, knoflook en wat restjes kaas. 
Mijn platbroden waren iets anders maar het geheel was heel smakelijk. 
 
En hoe die mevrouw ze aan elkaar plakte, helaas kon ik het filmpje niet meer vinden. 
Een heerlijk flesje wijn erbij; dat is ons begin van het weekend. 
Fijn weekend voor jou en Frank.  
Oh ja, ik heb ook alle takken die ik gesnoeid heb in een heuvel gedaan. 
Aardig spitwerk en nu weet ik weer waar al mijn spieren zitten. 
 
Dag hoor, groeten 
 
Fred en Ria 
 

  
De kutaby, bedekt met gesneden ‘wilde’ groenten Hier afgedekt met een tweede ‘brood’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnwmm9P7EvE
https://www.youtube.com/channel/UCIix6MklfJFywa_36iDj8Sw
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Boek van de maand 
 
Deze maand twee superleuke gidsen van de ANWB, verkrijgbaar via onze partnerlink bij suc-
cesboeken, om mee te nemen tijdens je wandelingen in de natuur.  
 

Welke eetbare wilde plant is dat?  

Christa Bastgen 
 
Welke eetbare wilde plant is dat?’ helpt bij het populaire wildplukken. 
Met deze ANWB-gids voor eten uit de natuur kun je de natuur in trekken 
om te zien wat je aan eetbaars kunt plukken. Er worden ruim 300 wilde 
planten, struiken en bomen beschreven waarvan je de bladeren, vruch-
ten of noten kunt eten. Met speciale aandacht voor alle giftige planten 
die je tegen kunt komen, en alle benodigde informatie om veilig te kun-
nen snoepen uit de natuur. 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789021579559&PC=427870AA  
 
 

Welke geneeskrachtige plant is dat?  

Wolfgang Hensel 
 
‘Welke geneeskrachtige plant is dat?’ is een nieuwe aanvulling in de serie 
betrouwbare en handige natuurgidsen met ANWB-keurmerk. 
In deze praktische zakgids vind je meer dan 350 geneeskrachtige planten 
uit heel Europa. Elke plantensoort is voorzien van meerdere foto’s en te-
keningen en alle kenmerken zijn gedetailleerd aangegeven voor een 
snelle herkenning. Alles is aangevuld met informatie over het voorkomen, 
de anatomie, de geschiedenis en het gebruik van de geneeskrachtige 
plant. Slimme kleurcodes maken herkenning extra gemakkelijk. 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789021581507&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 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=9789021579559&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789021581507&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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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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De energieën van 2022 
 
De vorige keer deden we een kijkje in de 
toekomst met uitvindingen die eraan ko-
men. Deze keer vertel ik je graag wat over 
de energieën die in 2022 een rol spelen.  
Als je nu wat vast zit in deze verwarrende 
wereld kan het een hoopvol beeld geven. 
Daarvoor gaan we eerst een stukje terug 
in de tijd. We zijn van Vissentijdperk (3D-
bewustzijn) gekomen en stromen nu naar 
het Watermantijdperk (5D-bewustzijn) 
ook wel Aquariustijdperk genoemd. Dit 
gaat niet altijd even soepel, maar dat zul je 
misschien zelf ook wel gemerkt hebben. 
Ook lichamelijk kun je van alles merken nu 
de energiefrequenties veranderen. 
 
Enkele ascentie* (verlichtings) symptomen zijn: 
Je hebt veel meer slaap nodig dan anders en droomt intensiever; 
Duizeligheid doordat ons evenwichtsorgaan harder moet werken om hogere frequenties (tril-
lingen) te verwerken; 
Daardoor raakt je slakkenhuis in de inwendige gehoorgang overprikkeld, waardoor je oorsui-
zen ervaart (hoge pieptoon); 
Uitdagingen om in je eigenliefde te blijven door verschillende situaties; 
Primaire behoefte aan seks en lust door de activatie van de onderste chakra’s die met eigen-
liefde een relatie hebben; 
Het eigenbelang zal sterker overheersen om jezelf veilig te stellen (gezonde vorm van ego-
isme); 
Lichte druk of pijnklachten op het hart vanwege een verschuiving in bewustzijn van 3e naar 4e 
bewustzijnsniveau; 
Gevoeliger zintuigen omdat het innerlijke zien en horen nu sterker worden ontwikkeld; 
Meer huid gerelateerde klachten, ons grootste orgaan die de meeste trillingen opvangt. Bij-
voorbeeld met jeuk, gevoeligheid en roodachtige plekjes; 
Verschietende lichte pijnen in gewrichten, bij knieën, enkels, heupen, schouders en ellebogen. 
Dit komt omdat de botstructuur op 3D vibreert; 
Pijnlijke druk achter de ogen, omdat het derde oog hoger gaat vibreren; 
Tintelingen of prikkelingen in armen en polsen, zenuwbanen worden meer geactiveerd; 
Oude (kind) herinneringen die naar boven komen om alsnog verwerkt te worden; 
Innerlijke angsten en oud verdriet wat wordt geactiveerd (uitdaging om op je Hogere Zelf te 
vertrouwen en voor universele liefde te kiezen); 
Opflitsen van 3e en 4e DNA-paar waarbij kenmerkend is, dat de tot dan toe aangenomen “wer-
kelijkheid” opeens niet meer klopt. 
 
* ascentie betekent eigenlijk dat wij steeds meer licht in ons lichaam vast gaan houden en 
uitstralen. Ons lichaam wordt steeds minder verdicht zoals we gewend waren in de 3e dimen-
sie. Bron: boek Nieuwe Dageraad ISBN 9789462542969. 
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Sinds de jaren 80 kwam het kristallijne energiesysteem op aarde. Sommigen ervaren deze 
energie al lange tijd en dan vooral de lichtwerkers. Maar je kunt je ook nog in het elektromag-
netische energiesysteem bevinden. Dan ervaar je meer restrictie en dat komt omdat de aarde 
niet langer de oude systemen ondersteunt. Die oude systemen zullen uiteindelijk uit elkaar 
vallen. Het is tijd voor iets nieuws, want op de oude manier kunnen we niet doorgaan. Per-
soonlijk verheug ik mij heel erg op wat komen gaat. 
 
Eerste fase 
In 2022 gaan we de derde universele fase van wereldwijde transformatie binnen. De eerste 
universele fase duurde van 2004 tot 2012. Men dacht toen nog dat de aarde in één enkel 
moment zou verschuiven naar de vijfde dimensie of hogere niveaus van eenheid-bewustzijn 
en daarmee de start van de nieuwe wereld. 
 
Tweede fase 

Zo ging het niet helemaal, want in 2013 begon de tweede uni-
versele fase van transformatie. Deze fase wordt ‘chaos’ ge-
noemd. Best wel een oncomfortabele situatie en we zitten er 
nog middenin. Het is nodig om orde op zaken te stellen en het 
begint al wat vertrouwd te voelen. Immers als je gaat verbou-
wen of verhuizen is het eerst ook een puinhoop.  
Wat is nu het doel van chaos? De fase van chaos treedt op wan-
neer datgene dat beëindigd of ontbonden moet worden, tot de 
bewuste gewaarwording komt, voordat het volledig uit het pla-
netaire systeem (ofwel collectieve bewustzijn) wordt getild. De 

eindtijd van het Vissentijdperk, waarin we als een school vissen allemaal dezelfde kant op-
zwommen en vaak keuzes deden door naar anderen te kijken wat die deden.  
Bij de groep willen horen, geen buitenbeentje willen zijn. En onder alle beroering wat er om-
hoogkwam uit het collectieve bewustzijn bleef de energie van het Watertijdperk en de ener-
gieën van de Nieuwe Aarde gestaag stijgen.  
In 2022 gaan we de laatste negen jaar van de Verschuiving der Tijden in. Nog even volhouden 

dus      . Deze derde fase van transformatie die wordt ‘meesterschap’ genoemd. 
 
Die nieuwe systemen zijn zich al aan het vormen en worden meer zichtbaar. Nieuwe systemen 
in landbestuur, het bankwezen en geld, religie, onderwijs en gezondheidszorg. Op bepaalde 
manieren zal er meer vrijheid komen op andere manieren meer restrictie zoals ik hierboven 
beschreef. 
 
Van ontwaken naar co-creëren 
Voor de oude zielen (die al vele levens geleefd hebben) waren de spirituele doelen in het Vis-
sentijdperk: 
Ontwaken, verhogen van bewustzijn, meester worden van de wet van aantrekking, het helen 
van karma en het manifesteren van het ziele-doel. 
Het ging over een god of ziel die je vertelde wat te doen en je hoefde geen verantwoordelijk-
heid te nemen voor keuzes. 
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Nu gaan we naar de spirituele doelen van het Wa-
termantijdperk nl. ‘meesterschap’: 
Het meester worden over mede-schepping met de 
goddelijkheid vanbinnen; 
Je uitlijnen op de aarde door middel van lichaam-
geest acties van duurzaamheid en liefde; 
Zelfverantwoordelijk zijn met de kracht van keuze. 
Je eigen innerlijke goddelijkheid ontdekken en 
kennen en kiezen hoe je wenst te co-creëren of te 
manifesteren. Er is geen goed of slecht. Er zijn al-
leen maar keuzes die liefde- en de duurzaamheid 
van de aarde verhogend zijn, of niet. 
 
De energieën in 2022  
“Aan het begin van 2022 zullen de energieën vastzitten zonder veel stroming, belast met emo-
ties en gedachten van de afgelopen 9 jaar. Dit zal langzaamaan optrekken door de winter heen. 
Tegen het voorjaar zullen velen zich helderder voelen, maar ziele-moeheid ervaren door hun 
inspanningen om naar de derde fase van planetaire verschuiving te komen. 
Er zal niet veel creatieve beweging uitgedrukt worden. 
Tegen de zomer zal veel voorbij zijn. Het overweldigende gevoel van vrijheid die dit schept, zal 
uitgedrukt worden in wilde ongeremdheid, terwijl mensen terugkeren tot de vrije beweging 
over de aarde in de nieuwe energieën van meesterschap (de derde fase van transformatie). 
Omdat de wereld altijd zoekt naar balans, zullen sommigen ervoor kiezen om beperkende 
maatregelen op te leggen en excessen te stoppen. Het ware pad voorwaarts ligt meer in het 
midden. 
Degenen die geen grenzen kennen, zullen enige grenzen zoeken en degenen die te veel grenzen 
hebben zullen hun angst loslaten en zichzelf toestaan op grootsere wijze te leven. Deze periode 
van totale gekte zal de mensen helpen om opnieuw te ontdekken…wat hart en betekenis heeft 
en de vreugde terug te winnen. 
De trend om niet naar een werkplaats of kantoor terug te keren zal groter worden, terwijl 
mensen ervoor kiezen op nieuwe locaties te gaan wonen en op afstand te werken. 
Degenen met de grootste financiële bronnen zullen zich over de wereld verspreiden, in plaats 
van clusters te vormen in een paar steden. De mensen die ‘alles hebben’ en diegenen die ‘niets 
hebben’ zal in balans komen. Derdewereldlanden zullen gaan investeren in internettechnolo-
gie om rijke werkende inwoners te trekken en informatie te verspreiden naar gebieden die nog 
steeds vastzitten in oude vormen van overleving in plaats van te floreren. Wereldwijde burgers 
zullen samenwerken om uitdagingen op te lossen die veroorzaakt zijn door armoede, klimaat-
crisis en voedselschaarste. 
Tegen het einde van het jaar zullen de mensen beginnen te onderzoeken hoe ze nieuwe niveaus 
van creatief potentieel in de wereld kunnen aanboren. Er zal een poosje een achterblijven zijn 
van de regeringssystemen bij deze nieuwe energie van creatieve vrijheid en keuze. De kristal-
lijne Watermanburgers van de wereld zullen zich echter niet laten ontkennen of vertragen en 
velen zullen manieren vinden om langs de dingen te komen die zich gedragen als wegversper-
ringen. Alleen in co-creatie zullen de Aquarische kristallijnen in staat zijn hun visioenen tot uit-
drukking te brengen en hun nieuwe krachten te begrijpen. Zij zullen zich niet laten tegenhou-
den.” 
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Nou dat klinkt allemaal best positief      . Om je te helpen wat stabieler te staan in deze tijden 
zijn er nieuwe complexen ontwikkeld die je in mijn praktijk kunt bestellen: 
 
Veritas Complex* 
Veritas is het Latijnse woord voor waar-
heid. Als individuele mens hebben we 
een waarheid op het niveau van onze 
persoonlijkheid (lichaam), een waarheid 
op het niveau van onze Ziel en een waar-
heid op het niveau van ons Hogere Zelf 
(Geest). En daar zit onze hoogste waar-
heid. Tegenwoordig is het lastig om te 
weten wat de waarheid is. Je kunt het 
voelen als je contact maakt met jouw 
hart en jouw Hogere Zelf. Daarvoor moe-
ten we het stil maken in onszelf.  
Het Veritas Complex helpt om ontvanke-
lijk te worden voor jouw eigen Waarheid. Hoe meer en krachtiger je in contact staat met jouw 
eigen waarheid hoe beter je in staat bent om je eigen koers vanuit de hoogste bedoelingen 
van je leven te varen. Zelfs in deze warrige tijden.  
Te verkrijgen in 50 ml (€ 26,00) of 100 ml (€ 39,70): € 7,75 verzendkosten, wordt thuisbezorgd. 
 
Up-Frequence Complex* 
Veel mensen ervaren de huidige tijd als donker en zwaar. In het collectieve bewustzijn, dat 
sterk beïnvloed wordt door de aanhoudende stroom van ontkrachtende berichten in de me-
dia, zijn veel energieën met een lage frequentie aanwezig. Als je daarin gaat mee resoneren, 
is de kans dat groot je vroeg of laat in een gemoedstoestand van angst, depressie of negativi-
teit terecht komt. 
Aan de andere kant is dit een tijd waarin er enorm ontwakingsproces gaande is op aarde. 
Steeds meer mensen gaan zien dat de realiteit anders is dan ze altijd gedacht hebben. Boven-
dien gaan ze steeds meer connectie met hun Hogere Zelf krijgen, waardoor ze liefdevoller en 
krachtiger in het leven komen te staan. Hoe sterker het contact met je Hogere Zelf, des te 
meer vrijheid en soevereiniteit je ervaart en des te minder invloed externe machten en krach-
ten op jou kunnen uitoefenen.  
Daarom is het belangrijk om je energiefrequentie zo hoog mogelijk te houden. Deze FRE-
QUENCE heeft een getalswaarde van 528 Hz, de trilling van het hart, liefde, harmonie en heling 
en ondersteunt jou.  
Te verkrijgen in 50 ml (€ 29,50) of 100 ml (€ 43,20) € 7,75 verzendkosten, wordt thuisbezorgd. 
 
Energieboost Complex* 
We leven in een tijd die veel van ons vraagt. Zowel op aarde als in het persoonlijke leven van 
velen van ons verandert er heel veel. Dan is het belangrijk om over voldoende energie te be-
schikken om die transformaties goed te kunnen doorstaan. Om hierin te ondersteunen is er 
nu het ENERGIEBOOST COMPLEX.  
Te verkrijgen in 50 ml (€ 33,00) of 100 ml (€ 46,70) € 7,75 verzendkosten, wordt thuisbezorgd. 
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* Zover bekend geen contra-indicatie met andere middelen, bij twijfel kan ik het uitpendelen. 
Opbouwschema van de druppels pendel ik gratis voor je uit en krijg je via de mail toegestuurd 
(geboortedatum meesturen). Advies is om de middelen 3 maanden in te nemen. Vanwege 
verzendkosten is het handig om de 100ml te bestellen. Weet je niet welke het meest geschikt 
voor jou is? Dat kan ik ook voor je uitpendelen als je jouw geboortedatum in de mail mee-
stuurt. 
Bestellen kan hier! 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay 
Bron: Shield of the Command met toestemming (nr.8) met dank aan Galactic Council of 
Lightbeings 
 

 
 
 

 

 

Als je de natuur vernietigt, vernietig je het ecosysteem dat leven geeft, LEVEN! 

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl?subject=Bestellen%20Veritas,%20Up-frequence%20of%20Energieboost
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Een uit de hand gelopen feestje, de Heksenbezem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de herfst en de winter kan je ze goed zien in de berken: een of meerdere takken met een 
groot aantal kleine zijtakken: Heksenbezems. Over het ontstaan van die wildgroei en wat hek-
sen daarmee te maken hebben gaat het volgende verhaal dat vast uit de middeleeuwen komt: 
Nee, je kunt het niet aan ze ruiken, of zien of horen: heksen zien eruit als gewone vrouwen. 
Ze leven te midden van ons, zonder dat we het weten. En overdag gedragen ze zich ook heel 
gewoon.  
Ze zijn misschien een beetje meer op zichzelf en zullen je niet gauw op de koffie vragen, want 
zijzelf zijn zich er natuurlijk wel degelijk van bewust dat ze anders zijn. Hun geheim durven ze 
niet bekend te maken, want veel mensen zijn bang gemaakt voor heksen. 
Het leven van een heks is hierdoor soms eenzaam. Daarom zoeken ze elkaar geregeld op. Om 
hun kruiden- en giffenkennis met elkaar te delen, maar ook gewoon voor de gezelligheid.  
Al zijn ze anders dan gewone mensen, een heks is ook maar een mens en houdt van vertier. 
Om te voorkomen dat hun geheim bekend wordt, komen ze alleen ’s nachts bij elkaar, als 
iedereen slaapt.  
En voor de zekerheid doen ze dat op plekken waar niemand komt, diep in het bos. Die plekken 
zijn moeilijk bereikbaar, maar wat een slimme oplossing hebben ze hiervoor bedacht: vliegen! 
Vliegen op een bezem, de heksenbezem. 
 
Met dank aan Els Baars, natuurverhalen 
 
Hier kun je verder lezen:  
https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbe-
zem/ 
 

https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbezem/
https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbezem/
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Elke Plant heeft zijn verhaal… 
 

 Zo ook de Paardenbloem. 
Terwijl ik bezig ben om dit ar-
tikel te schrijven krijg ik van 
mijn man een flesje aange-
reikt.   
Hij vraagt zich af of dit flesje 
Mede (honingwijn) of Paar-
denbloemlikeur bevat.  Nor-
maal heb ik er etiketjes op 
staan maar blijkbaar ben ik dat 
bij deze fles vergeten.   
Gelukkig werkt mijn neus 
prima en geeft die aan dat dit 
de Mede betreft. Maar dit is 
wel een mooie reminder om 
die paardenbloemlikeur er 

weer eens bij te pakken die ik vorig jaar lente heb gemaakt.   
Hier bestaan overigens verschillende recepten voor. Ik pak meestal het recept waarvan ik weet 
dat ik niet veel extra spullen erbij hoef aan te schaffen. 
Maar vandaag ga ik je vertellen over de Paardenbloem.  
 
De wetenschappelijke naam is Taraxacum officinale.  
Deze naam komt uit het Grieks en Taraxis betekent oogziekte. Officinalis staat als soortnaam 
voor de geschiedenis van vele eeuwen geneeskrachtige kruiden en gezondheidsleer. Deze 
naam werd gegeven als een plant medicinaal werd aangewend.  
De Paardenbloem is een fantastische gele krachtpatser en goed voor onze gezondheid.  Helaas 
is de bloem ook zwaar onderkend. Je haat de plant of je houdt ervan en dat laatste moet je 
volgens mij ook gewoon leren door de mooie eigenschappen te leren kennen.  
Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel snapt waarom het zo’n belangrijke plant voor ons is.  
Bijna iedereen kent de Paardenbloem wel. Blies jij ook vroeger de witte zaadjes weg en deed 
je een wens? Of doe je dat misschien nu nog steeds?   
Magische eigenschappen en bijgeloof werden vroeger toegeschreven aan dit plantje. 
 
De Paardenbloem behoort tot de composietenfamilie (Asteracea).  Het is een overblijvende 
plant die vijf tot wel vijftig centimeter hoog kan worden. De plant heeft in een dichte rozet 
geplaatste bladeren die onbehaard en gaafrandige getand en langgerekt zijn.  De bloeitijd van 
de bloemen is van maart tot november. De bloem is heldergeel tot donkergeel met lintbloem-
pjes die een solitair hoofdje vormen.   
De bloemsteel is hol met een melkwit sap dat na breken of kneuzen naar buiten komt.  De 
bloem ruikt kruidig.  De plant smaakt cichorei achtig/bitter en heeft een diepgroeiende pen-
wortel die van buiten bruin en van binnen wit is. 
De plant groeit wereldwijd.  Staanplaatsen zijn graslanden, bermen, dijken, zeeduinen, akker- 
bosranden, op alle grondsoorten. De bloemen zijn zoet en honingachtig. 
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De Paardenbloem bestaat uit talloze soorten, die door specialisten onderscheiden worden. 
Tip: Je kunt hier veel meer over lezen op deze site, die echt alleen maar over Paardenbloemen 
gaan:  https://www.taraxacumnederland.nl/ 
 
De inhoudsstoffen zijn o.a. bitterstoffen (spijsvertering), cumarine, kalium, choline, inuline (dit 
vooral in de herfst in de wortels), en flavonen. En het bevat achtmaal zoveel vitamine C en 
dubbel zoveel kalium, magnesium en fosfor als een krop sla!  
Het is een enorm voedzaam plantje. Dit verklaart ook meteen waarom het wordt ingezet als 
voorjaarskuur.  
Het is geneeskundig gezien een Cholereticum1 en Cholagogum2.  Daarmee is ze een mild mid-
del om de galsecretie te bevorderen. Het is urinedrijvend en ondersteunend bij leverklachten 
en bij reumatische aandoeningen. Uitwendig wordt het ook wel gebruikt bij huidziekten en 
eczeem. Het melkachtige sap in de steel kun je op een wrat smeren. Ik heb dit regelmatig 
gedaan toen ik nog heel jong was, maar het moest wel regelmatig gedaan worden om het te 
laten werken.  Belangrijk: zorg dat de witte substantie niet in je ogen terecht komt (niet wrij-
ven in je ogen en na gebruik even je handen wassen). 

 
 De Paardenbloem valt in de 
categorie lever- en spijsverte-
ringsplanten. Je kunt er (heel 
gezond) van eten, en je kunt 
het medicinaal gebruiken.   
Bij het innemen van kruiden 
volgt dit algemene maar be-
langrijke advies. Als je regu-
liere medicatie gebruikt kan 
dit tot interactie leiden met de 
kruiden. Neem bij medicinaal 
gebruik altijd contact op met 
een natuurarts, fytotherapeut 

of apotheker om hierover te overleggen. 
De Paardenbloem dankt zijn naam aan het feit dat het een gewild voedsel voor paarden is. 
Maar ook andere dieren weten er wel weg mee. Zo werd het ook lokaal Varkensbloem of 
Konijnenbladeren genoemd.   
Het blad versterkt het glazuur van de tanden. Dieren die last hebben van spijsverteringspro-
blemen kunnen er ook baat bij hebben. Dit kun je dus zelf ook daadwerkelijk inzetten voor je 
huisdier. Hierbij kun je het blad drogen en over het voer doen. Hou er wel rekening mee dat 
als je dier gevoelig is voor verandering in voedsel of een gevoelige spijsvertering heeft, je het 
geleidelijk in gaat voeren.  In de natuurgeneeskunde wordt Paardenbloem ingezet bij verschil-
lende aandoeningen voor dieren.   
 
Paardenbloemextract heeft een stimulerend effect op het bodemleven en de gewassen.  
Om de bodem een opkikker te geven kun je een gefermenteerd extract maken. De gehele 
plant kan hiervoor worden gebruikt. De wortel, bladrozet en zoveel mogelijk bloemen. Deze 

 
1 Bevordert de galsecretie 
2 Galdrijvend 

https://www.taraxacumnederland.nl/


 
32 

droog je (wortels haal je goed uit elkaar en snijd je in kleine stukjes om ze daarna wat uit elkaar 
te leggen). Eén kilogram Paardenbloem in tien liter water.   
Verdun het extract in een verhouding van 1:5 en giet het op de bodem om de planten een 
natuurlijke oppepper te geven.  
Dit recept is na te lezen in het boekje “34 planten om mee te tuinieren, maak je eigen planten-
extracten voor een vitale tuin”. Een fantastisch boekje dat ik je van harte aanraad om ecolo-
gisch mee te tuinieren (zie bronvermelding onderaan). 
 
Zoals eerder genoemd is de Paardenbloem een typisch voorjaarskruid.  Het werd vroeger ge-
bruikt als oppepper en voedzame plant na de winter. Hierbij kun je de jonge bladeren gebrui-
ken als voorjaarskuur door ze bijvoorbeeld heel simpel tussen je boterham met kaas te doen. 
Je wast de Paardenbloemen en marineert ze met wat olie en kruiden met peper en zout en 
wat knoflook. Je kunt ze ook eten als “Molsla” door Paardenbloemen in het donker te kweken 
(net als witlof).  Hier maak je o.a. gebruik van omgekeerde bloempotten of zand. Het is erg 
leuk om je eens in te verdiepen. Hierdoor blijven ze namelijk bleek en smaken ze minder bitter. 
Vroeger, toen er nog geen supermarkten waren, werd de paardenbloem als (mol)sla geteeld 
en ook daarvoor gezaaid. Tegenwoordig zie je dat eigenlijk niet meer.  De smaak kan ook vrij 
bitter zijn (bitter in de mond maakt het hart gezond) maar dat zijn we niet meer zo gewend 
met ons huidige voedselgewoontes.   
Als je de bladeren gebruikt voor in je salades kun je beter de stengels achterwege laten.  Deze 
bevatten melksap die licht giftig is door de aanwezigheid van de bitterstof taraxine en oxyfe-
nylazijnzuur.   
Hele jonge bloemknoppen kun je inleggen als kappertjes. Van de gebrande wortel kan een 
koffiesurrogaat worden gemaakt.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de blaadjes van de paardenbloem als voedsel aan-
bevolen. Als je gaat zoeken zie je dat de culinaire toepassingen legio zijn. Van salades tot 
drankjes tot kruidenkoek etc.…. 
Wanneer je oogst van planten om deze inwendig te gebruiken, wil ik je graag adviseren om er 
voor te zorgen dat je weet dat je van schone grond plukt.  Dat betekent o.a. dat er geen dieren 
over geplast hebben. Ook zou ik niet bij de weg waar regelmatig auto’s rijden plukken van-
wege de uitlaatgassen. Die worden namelijk door de planten opgenomen.  
Dit is de reden waarom ik zorg dat ik bepaalde kruiden die ik graag gebruik in mijn tuin laat 
groeien.  Dan kan ik ze schoon oogsten.   
Als je niet over een tuin beschikt kun je er voor kiezen om van je balkon een tuintje te maken.  
Of bepaalde gebieden te ontdekken tijdens een wandeling waarbij je schoon kunt oogsten. 
Maar let er dan wel op dat er genoeg overblijft voor dieren en de natuur. Oogst sociaal. Ook 
hiervoor kunnen aparte regels gelden in bepaalde gebieden. 
 
 
Bronvermelding: 

• 34 Planten om mee te tuinieren o.a Bernard Bertrand,  ISBN 9789062240197  

• De Naturalis Historia, Marcel de Cleene,    ISBN 9789002142307  

• Eetbare Wilde Planten, o.a. Steffen Guido Fleishhauer,  ISBN 9789077463253 
 
 

Marijke de Bruin 
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Leuke linken naar filmpjes om ideeën en inspiratie op 

te doen 
 
Ga je zelf met moestuinieren beginnen of je wilt je moestuin aanpassen dan is het best een 
leuk idee om verhoogde tuinbedden te maken. 
Zie deze filmpjes van Philip Forrer. Hier kun je precies de opbouw van de heuvels zien: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=0jk0h1laL-0 
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI 
 
Ook de filmpjes Back to Eden zijn een aanrader om te bekijken. Deze gaan over het werken 
met houtsnippers in je moestuin. 
 
Back to Eden Nederlandse vertaling deel 1 en deel 2 
 
Deel 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=YrqEbVXRSiY 
 
Deel 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=XGAKpyIgWG0 
 
 
Twee filmpjes uit Azerbeidzjaan, waar het heel normaal is om groente in de vrije natuur te 
scoren voor een maaltijd. Kijk eens in je eigen omgeving en pluk wat je herkent. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mmGDq6VeEMg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9N-fBtAjLY 
 

 
Een van de ontzettend leuke en leerzame video’s, die hierboven vermeld staan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0jk0h1laL-0
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI
https://www.youtube.com/watch?v=YrqEbVXRSiY
https://www.youtube.com/watch?v=XGAKpyIgWG0
https://www.youtube.com/watch?v=mmGDq6VeEMg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9N-fBtAjLY
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Stoepplantje van de week: paarse dovenetel 
 

 
Hortus botanicus Leiden 
 
 
6 maart 2022 - Na alle witbloeiende stoepplantjes is het weer de hoogste tijd voor kleur.  
Je komt steeds meer vrolijke accenten tegen tussen het groen.  
Het blauw van de erepijs, het geel van de paardenbloem en het vrolijk paars-roze huifje van 
de paarse dovenetel.  
Van dit stoepplantje kleurt het blad op zonnige plekken vrolijk mee. Kijk uit naar paarse dove-
netels èn naar bezoekende hommelkoninginnen! 
 
Huifje is een ouderwets woord voor een overkapping; je kent het vast van de huifkarren uit 
wildwestfilms. De bloemen van de paarse dovenetel (Lamium purpureum) beschermen hun 
meeldraden met een huifje.  
Een bloem met helm en onderlip heet een lipbloemige, maar dat is lang niet zo’n mooi woord. 
Het roze-paarse, zelden witte huifje, oftewel de lip, draagt wat lange haren.  
Het kleurige bloemetje groeit uit een groen kelkje, dat grote groene punten draagt, de kelk-
tanden. 
 
Vierkant 
Vaak heeft een paarse dovenetel de vorm van een Pyramide: van boven smal van onder breed. 
Voelt u dat de stengel vierkant is?  
Dat hebben alle soorten uit de lipbloemenfamilie. 
 
Via deze link kun je verder lezen: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28869 
 
Barbera 
 

 

 

 

https://www.floravannederland.nl/planten/paarse_dovenetel#:~:text=De%20Paarse%20dovenetel%2C%20Lamium%20purpureum,bloeiende%20Paarse%20dovenetels%20kunt%20vinden.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28869
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek ver-
schenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere in-
formatie dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
 
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek ech-
ter bestaat uit recepten.  
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken. 
 
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot heel 

lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze zaken. 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten.  
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan variëren.  
PostNL rekent namelijk diverse tarieven voor verschillende landen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
 
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen. 
 

 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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

   

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
https://t.me/hetwildegenieten

