
 
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 
2 

Inhoud 
Mei, zomers genieten… ........................................................................................................................... 3 

Wandelen – 2011-2022 ........................................................................................................................... 5 

Hoe blijf je in balans? .............................................................................................................................. 8 

Bijdragen van deelnemers ..................................................................................................................... 11 

Grote klit/klis ......................................................................................................................................... 12 

Leuke tips van twee deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'... ................................................... 14 

Aardappelsalade met vijf ‘wilde’ groenten ........................................................................................... 16 

Wist je dat? ............................................................................................................................................ 17 

De eerste berichten vanuit Hongarije ................................................................................................... 18 

Bloeiende acacia's... .............................................................................................................................. 26 

Elke plant heeft zijn eigen verhaal… De meidoorn................................................................................ 27 

De kracht van de natuur... ..................................................................................................................... 30 

Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022 ....................................................................................... 32 

Lindebloesems in aantocht... ................................................................................................................ 33 

Stamppot rauwe ‘wilde’ groenten ........................................................................................................ 34 

Water met hondsdraf ............................................................................................................................ 35 

Stoepplant(je) ........................................................................................................................................ 36 

Cursus het Wilde Genieten .................................................................................................................... 37 

Wandelingen voor lezers van Het Wilde Genieten ............................................................................... 38 

De hondsroos ........................................................................................................................................ 40 

Boek van de maand ............................................................................................................................... 41 

Hebben bijen onkruid nodig? ................................................................................................................ 41 

De complete Ayurvedische huisapotheek ............................................................................................. 41 

De Wilde Wel Genieten Column ........................................................................................................... 42 

Vier seizoenen ‘wild’ genieten .............................................................................................................. 44 

Colofon: ................................................................................................................................................. 45 

 

 

  

file:///H:/PROJECT%20ZEVENBLAD/NIEUWSBRIEVEN%20HET%20WILDE%20GENIETEN/2022%20VIERDE%20JAARGANG/09-2022%20MEI%201/2022-05-MEI-WILDE-GENIETEN-5A.docx%23_Toc103459683


 
3 

Mei, zomers genieten… 
 

 
 
Volgens de Keltische kalender is op 1 mei de zomer begonnen. En als we dat eens helder be-
kijken dan is dat ook heel logisch. 
Wanneer volgens de algemene opinie de zomer begint, met de langste dag in juni, dan is dat 
eigenlijk wel apart. Het is dan de langste dag, daarna korten de dagen weer ook al gaat dat 
langzaam en valt het niet direct op. 
Toch zie je in die periode in de natuur vele gewassen alweer in licht tot zwaar verval raken. 
Een licht najaar verval, het gevoel van we zijn op en over het hoogtepunt van de zomer ont-
staat dan snel. Terwijl nu, vanaf begin mei alles nog aan het exploderen is, passend bij de 
zomer. Dit voorwoord schrijf ik vanuit Hongarije. 
We zijn gearriveerd en in deze nieuwsbrief kun je vanaf nu onze belevenissen, avonturen en 
leuke wetenswaardigheden waarvan wij denken dat ze leuk zijn om te delen lezen. 
We zijn het avontuur aangegaan. 
Gezien alles wat zich in Nederland aan het ontvouwen is hadden wij er opeens schoon genoeg 
van een beetje te gaan zitten afwachten, weer ‘regels’ over ons heen te laten komen waar we 
al niet aan meededen, oftewel we wilden weg uit de benauwende dingen die men graag weer 
wil verspreiden. 
We zien liever dat onze actie achteraf gezien wellicht heel rigoureus is geweest dan dat we 
moeten zeggen… we hadden het wel bedacht maar niet gedaan. 
Er zijn altijd redenen te over om gewoon te blijven zitten waar je zit. 
Bij ons ging eind februari de knop om en daarover hebben we ook gedeeld in de nieuwsbrief. 
Nog liever beschikken we over geruime tijd liever over de stek hier in Hongarije en een stekje 
in Nederland voor bepaalde momenten. 
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We gaan het zien hoe alles zich gaat ontvouwen, wij heb-
ben in elk geval ons plan getrokken en we zijn er ook van 
doordrongen dat dit veel werk gaat opleveren maar toch 
gaan we de uitdaging aan. 
En we gaan delen wat ons zoal bezig gaat houden naast 
de diverse natuurlijke tips ook in deze nieuwsbrief weer 
vertegenwoordigd. 
Dank aan iedereen die ook weer een bijdrage heeft ge-
leverd, samen maken we er een gezellig geheel van 
waarmee we velen wensen te inspireren. 
Er komt ook weer een mogelijkheid om te wandelen. 
Wandelen tegen een vergoeding van 7,50, deze wande-
lingen zijn voor iedereen, voor niet deelnemers van ‘Cur-
sus het Wilde Genieten’ en wel deelnemers van deze 
cursus die dan ook 7,50 betalen. 
Kosteloos kunnen zij wandelen met deelnemers onder 
elkaar waar we voor hen ook een agenda voor bijhouden 
die niet op de site staat. 
Meer over de eerste twee wandelingen in deze nieuws-
brief. En nog een keer een beknopte uitleg over de we-
kelijkse cursus omdat we daar toch geregeld vragen over 
krijgen. Mei, geniet van alle mooie dingen die voor je 
voeten aan het groeien zijn, alle mooie dingen op oog-
hoogte of hoger in bomen en/of struiken. 

De maand mei schenkt ons een overdaad aan prachtige bloemen, bladeren, beginnende 
vruchten en van alles wat zo mooi puur en ongerept kan overkomen. 
In zuidelijk Hongarije is het nu echt zomer met de geurende acacia’s en een temperatuur van 
29 graden in de middag. 
Wij houden 1 mei maar aan als het begin van de zomer, dat klopt toch heel wat beter als we 
de natuur volgen. 
Het najaar begint op 1 augustus en ge-
zien de vele bottels, vruchten en al af-
stervende bloemen klopt dat ook eigen-
lijk wel weer. Die oude Kelten waren zo 
gek nog niet. 
En wij namen zevenblad mee naar Hon-
garije al lopend in de voetsporen van de 
Romeinen. Zij zorgden dat er groente 
groeide waar zij hun kampementen een 
tijdlang opzetten. 
En zo redeneerden wij ook. Zevenblad 
mee, in de tuin van ons volgende huis 
planten en de cirkel is weer rond! 
Tot de volgende nieuwsbrief en geniet van alles wat je nu aangereikt hebt gekregen. 
 
Anneke 
Hongarije, 12 mei 2022 

Bloeiende acacia 
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Wandelen – 2011-2022 
 

  
Aan alle mooie dingen komt een eind. 
Dat is de gedachte op dinsdagmiddag 3 mei.  
In 2011, wij woonden in Bergen, begon ik met het organiseren van wandelingen. 
Wandelingen met geïnteresseerden om meer kennis te vergaren omtrent dat wat eetbaar is 
in de vrije natuur, oftewel; de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
 
In de jaren daarna vele wandelingen mogen begeleiden, lezingen gegeven, boeken geschreven 
en van alles bedacht om dit onderwerp toegankelijk te maken. 
Zelfs ‘wandelende’ studiegroepen ontketend.  
Een groepje ging minimaal zesmaal per jaar vanaf het voorjaar tot in de nazomer met elkaar 
op pad. Op een vaste dag, maar zesmaal verdeeld over die maanden. Zo ontstond in Friesland 
de ‘wandelende’ studiegroep op woensdagen en eentje op zaterdagen. Twee verschillende 
groepen, sommige fanatiekelingen gingen bij beide mee, maar elke groep bepaalde zelf waar 
ze elkaar de keer erna weer ontmoeten. Een leuke manier de eigen provincie te leren kennen 
en samen te genieten van het delen van kennis rond dat wat eetbaar is. 
 
En zo draaiden er verschillende ‘wandelende’ groepen in verschillende provincies. Zelf liep ik 
ook in Limburg mee. In die tijd waren dat driemaal zes wandelingen vanaf het vroege voorjaar 
tot in de late nazomer, begin najaar. 
En leuk dat dit was. 
Helaas gooiden alle ontwikkelingen over de afgelopen twee jaar roet in ons eten en daardoor 
verdwenen deze mogelijkheden. Wanneer groepen lang niet bij elkaar komen gaat de flow 
eruit en zo ontstonden er weer nieuwe mogelijkheden. 
 
Afgelopen zomer, 2021, als laatste poging nog meer te delen  
‘Cursus het Wilde Genieten’ gelanceerd via Project7-blad. Dit ontstond juist door de veran-
derde situatie en door deze cursus; cursus wel serieus maar met een knipoog, kunnen we 
deelnemers met elkaar verbinden en hen samen mooie middagen laten beleven. Deelnemers, 
voor deelnemers. 
Daarom gingen we naar Bergen om met deelnemers te genieten van het vele daslook in het 
bos waar Bergen inmiddels bekend om staat. 
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Voor mij een rondje nostalgie, stoppen bij de welbekende hoek met het zevenblad, allerlei 
andere gewassen bespreken en natuurlijk de sprookjesaanblik van bepaalde punten met 
daslook laten zien.  
 

 
 
Dit blijven we verzorgen, deelnemers van deze wekelijkse cursus blijven we positief inspireren 
op pad te gaan maar zelf gaan we uit beeld ten aanzien van live aanwezig zijn om met anderen 
op stap te gaan.  
Deelnemers kunnen heel goed samen op pad. Kijken wat men tegenkomt, samen leren, samen 
genieten, samen babbelen, samen koffie/thee drinken, samen… van alles en nog wat onder-
nemen. Gelijkgestemden met eenzelfde interesse en liefde voor de natuur. 
 
Wij verleggen ons pad naar Hongarije en gaan ontdekken wat we vanuit daar weer kunnen 
bijdragen. 
Wandelen, begonnen in 2011 in Bergen en heel toevallig gestopt in 2022 in Bergen. 
Dit is niet bewust zo bedacht, maar kwam bij toeval zo uit. 
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Graag vanuit Friesland deze afronding gemaakt. 
Dank aan iedereen die in de afgelopen jaren zijn of haar steentje heeft bijgedragen om ook 
deze mogelijkheden te realiseren. 
 
Een speciaal woord aan Barbera: samen hebben we heel wat middagen bezocht, georgani-
seerd en daardoor ook vele mooie plekken bekeken. 
Het was supergezellig ons zo samen in te zetten. 
We blijven verbonden, alles blijven we samen met de andere bestuursleden ondernemen en 
wij kunnen overal vandaan onze bijdrage leveren zolang we via internet ons gang kunnen 
gaan. 
Samen zaaien, samen oogsten! 

En… wie weet wat we elders ontketenen.        
We houden van verrassingen en uitdagingen dus… we gaan het vanzelf ontdekken. 
 
Wie interesse heeft in de wekelijkse cursus kan informatie opvragen. 
Wie ons wil volgen, we gaan ook meer op Telegram ‘Het Wilde Genieten’ plaatsen. 
En we blijven delen wat wellicht kan inspireren via de nieuwsbrief. 
 
Dus… Aan alle mooie dingen komt een eind! Maar dat moment is tevens een nieuwe start voor 
nieuwe ervaringen. 
Als je één deur sluit gaan er vast weer twee nieuwe open! 
 
Dank aan iedereen die als belangstellende enkele of vele wandelingen hebben bijgewoond. 
Met plezier denk ik daaraan terug. 
 
Anneke   
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Hoe blijf je in balans? 
 
In mijn praktijk krijg ik de laatste tijd veel mensen die 
moeite hebben om in balans te blijven. Ook hoor ik van 
lichtwerkers om mij heen, dat ze meer behoefte hebben 
om zich wat terug te trekken en innerlijk werk te doen. 
Ik merk het ook bij mezelf, dat ik nu liever niet in grote 
groepen mensen vertoef of in ieder geval niet te lang. 
Helma Broekman* schreef er ook over in haar artikel op 
haar Telegramkanaal Lichtkind.  
We krijgen momenteel veel te maken met afleidingen die 
weer zaken bij ons triggeren en trauma’s aanraken. Hoe ga 
je daarmee om en blijf je in balans? 
 
Hoe werkt trauma? 
Trauma zet energie vast in het lichaam. Er komen be-
schermlagen omheen en je ontwikkelt vermijdend gedrag 
vanwege angst of het niet willen voelen van de pijn. Het 
heeft op vele vlakken van je leven invloed, soms met diepe 
imprints.  
Pijn vermijden is een instinct uit ons oerbrein (reptielen-
brein) om je te beschermen.  
De eerste 7 jaren van je leven zijn de belangrijkste, daar grijp je op terug als jouw trauma 
wordt getriggerd. Het kan zelf zo zijn dat je teruggrijpt op zaken die je in vorige levens over-
komen zijn en als een rode draad door je levens lopen of door generaties heenlopen (familie-
trauma).  
Hoe reageer jij op trauma als het aangeraakt wordt? Vlucht je weg, bevries je, vecht je (bijv. 
ruzie maken) of onderdruk je het? Trauma wil gezien, gevoed en gehoord worden.  
Drie lagen in je lichaam functioneren als een filter. Het emotioneel lichaam voelt de emoties, 
het mentale lichaam werkt met gedachten en overtuigingen en het fysieke (energetische) li-
chaam uit het in gedrag, fysieke sensaties zoals hartkloppingen, tranen die opwellen en zwe-
ten.  
Die drie lagen verwerken trauma in de volgende volgorde: emoties, gedachten, overtuigingen 
en gedrag. Als je weet hoe energie werkt dan kun je het beïnvloeden. Dat is wat o.a. de matrix 
ook doet, die creëert een holografische wereld. Ik moet dan altijd denken aan de film De Tru-
man Show uit 1998. 
 
Hoe blijf ik in balans? 
De sleutel voor balans zit in de verbinding met moeder aarde en het universum/de oorspron-
kelijke bron. Door jezelf geregeld te verbinden met jouw Hogere Zelf (I Am Presence) en de 
aarde en de bron blijf je beter in balans bij gebeurtenissen, gesprekken, lezen van dingen (o.a. 
op social media) of beluisteren van zaken. Al deze zaken hebben invloed op jouw energieveld. 
In de nieuwsbrief van januari 2022 heb ik uitgelegd hoe je je verbindt met jouw Hogere Zelf. 
 
 
 
Verder kun je ook uit balans raken door emoties over te nemen.  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-01-JANUARI.pdf
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Als je iets voelt wat niet fijn is, stel dan de vraag: 
Is dit van mij? 
Je krijgt binnen 5 seconden antwoord in je 
hoofd, een ja of een nee. Je denken kan er 
niet tussen komen. 
Is het niet van jou, zeg: 
Ik geef dit gevoel/emotie liefdevol terug 
aan diegene waar ik van het kreeg NU. 
En knip desnoods even met de vingers van 
beide handen om het losmaken te onder-
steunen. Je hoeft niet te weten van wie je 
het kreeg. Het gaat gewoon terug waar het 
vandaan kwam. 
 
Is het wel van jou, doe dan het volgende: 
Verbind je eerst met jouw Hogere Zelf. 
Langs de achterkant van jouw ruggengraat loopt een energiebuis waar de Prana-energie (le-
vensenergie) langsloopt. 
Adem 4 tellen in en laat de adem vanaf je kruin in gedachten die energiebuis inlopen helemaal 
naar je stuitje. 
Adem uit in 4 tellen en stuur de adem omhoog naar je kruin. 
Blijf dit rustig en regelmatig doen tijdens deze oefening. 
 
Ga voelen waar je de energie van de emotie in je lichaam voelt (bewustwording) 
Sluit je ogen en ga er met je aandacht naartoe. Voel je meerdere plekken, ga dan naar de plek 
waar je je het meeste voelt. 
Geef jezelf toestemming dat de energie door je heen mag stromen en in de Prana-energiebuis 
stroomt. Dit is de meest uitdagende stap, want dan begint het integreren. 
 
Laat alle oordeel over die emotie los, laat het verhaal van die emotie los, heb er geen gedach-
ten over. Het enige wat je doet is waarnemen! 
Als je er een oordeel opplakt dan zet je de energie weer vast. Daar kun je zelfs depressief van 
worden. Als je het laat stromen laat de emotie jou los. Blijven toestaan en oordeel loslaten. 
 
Je kunt tegen jezelf zeggen “Kom maar, het is oké, stroom maar door mij heen. Ik sta toe, sta 
open en laat los.” Deze oefening duurt 2-3 minuten. Hoe vaker je dit oefent hoe beter het gaat 
en soms is herhaling nodig. Hoe meer trauma’s we oplossen, hoe dieper het licht van de oor-
spronkelijk bron in ons kan stromen en hoe meer balans we ervaren. Ik geef hier met opzet 
aan dat het om de oorspronkelijke bron gaat, omdat er ook een bron door de matrix is gecre-
eerd. 
 

Veel succes met oefenen      . Het gaat niet vanzelf, het is nodig om innerlijk werk te doen. 
Als je ervaart wat het doet, zal het ook gemakkelijker integreren in je leven om de oefening te 
doen. 
We hebben het altijd zelf in de hand hoe we ons voelen, we kunnen een keuze maken wat we 
willen voelen. 
Hoe de wind waait in je leven, kun je niet bepalen, maar hoe je je zeilen zet, maak jezelf uit. 
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Hierbij nog een paar tips van Helma om de Nieuwe Wereld te vormen die ik graag met jullie 
deel. Op haar telegramkanaal (25 april) staat het hele verhaal: 
 
“Stil zijn in jezelf. 
Het NU moment bewust ervaren. 
Niet teveel nadenken en al helemaal niet piekeren. 
Plezier en Liefde ervaren. 
Je ego er een schop onder geven en je Bewustzijn (verder) openen 
Je lichaamsgevoel volgen en hiernaar leven. 
En: LEVEN NAAR DE UITKOMST VAN JE LEVEN EN DE WERELD ZOALS JIJ DIE WILT/WENST! 
 
En tot slot nog een hele belangrijke! 
De synchroniteit van het leven volgen! Niet iets willen doen of lezen omdat je dat van jezelf 
moet.  
Maar eerst alles zelf BEWUST ervaren en het (veel meer!) op het beloop laten van alles in je 
leven. De juiste concepten komen dan als vanzelf naar je toe. 
Deze concepten dragen namelijk de Goddelijke sturing en synchroniteit in zich mee, omdat 
zo de Goddelijke Wereld werkt. 
 
Hoe meer de mens dit lukt – hoe lichter en ruimtelijker hun werkelijkheid – hoe omvangrijker 
het menselijke Bewustzijn – hoe groter de Vrijheid – hoe prachtiger de Nieuwe Wereld is!” 
 
Helma Broekman© 
 

 
Heb je hulp nodig om trauma’s te verwerken, sommige kunnen best heftig zijn, dan kan ik 
helpen met de NEI-methode. 
 
Liefs,  
 
Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Helma Broekman, auteur van Nieuwe Dageraad I en II en eigenaar van het Lichtkind Centrum 
 
Wil je meer doen met energiewerk om jezelf te helpen, kijk dan eens op de Higher Spirit Aca-
demy.  
Ze geven vaak ook gratis webinars. 
 
Fotobron: Pixabay.com 
 
 

 
 

https://t.me/s/centrumlichtkind
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/workshop-Hooggevoeligheid#NEI
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.higherspiritacademy.nl/
https://www.higherspiritacademy.nl/
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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: 
 
 
Hoi lieve Anneke, 
 
De eerste brandnetelomelet is een feit! 
Brandnetels geoogst.  
Gewassen en een kwartiertje gekookt. 
Uit laten lekken en een beetje uitgeknepen. Klein gesneden. Houterige stengels er uit gelaten. 
Het was zeer smakelijk. 
 
Liefs, 
Marjo Groot 
 
Hartelijk dank voor al jouw mooie lessen en berichten! 
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Grote klit/klis 
 
Vanmiddag gewandeld aan de ringvaart tussen Badhoevedorp en woonwijk De Aker Amster-
dam (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Aker), samen met vriendin Meriam.  
 
Onderweg zagen we een oudere man ‘plukken’. Natuurlijk wilden wij hier meer van weten. 
We spraken hem aan.  
Een heel aardige Italiaanse man.  
Hij vertelde dat in de omgeving in Italië waar hij is opgegroeid heel veel honger werd geleden 
in WO II.  
En dat het gezin waar hij in opgroeide totaal geen honger heeft geleden omdat zijn moeder 
heel veel kennis had van groenten en kruiden die moeder natuur ons geeft.  
Zij haalde “alles” uit de natuur.  
Haar kennis was er bij hem met de paplepel ingegoten.  
 
Vanmiddag plukte hij ‘grote klit’ en wat koolzaad.  Onder het vertellen plukte hij enthousiast 
verder en wij kregen ieder een bosje in onze handen gedrukt met daarbij een recept hoe het 
klaar te maken. 
 
Olijfolie in de pan, knoflook erbij, dan de gewassen en fijn gesneden ‘grote klit of klis’ erbij. 
Dan worst of gedroogde ham erbij. Lekker met brood!  
We praatten nog wat en met een uitnodiging om bij hem eens een wijntje te komen drinken, 
gingen we ieder weer onzes weegs.  
 
Naar huis met een bos supergezonde groente.  
En wat superleuk om deze vriendelijke man, die dit met ons wilde delen, te hebben ontmoet. 
En zeker weten dat wij samen een wijntje bij hem gaan drinken en om hem te vertellen hoe 
heerlijk deze maaltijd was.  
 
Oh ja, een idee van Meriam was om er nog een tomaatje aan toe te voegen. Heerlijk!!! 
 
Goeie reis lieve Anneke en Frank. Alle geluk van de wereld toegewenst. 
 
Marjo. 
 

  
De ‘wilde’ groenten: Grote klit en koolzaad 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Aker
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Ha die Anneke,  
 
Jij bent druk, wij zijn bezig, ja, waarmee?  
Met van alles en nog wat. 
Maar om te laten weten dat we wel met van alles bezig zijn een kleine salade. 
Rucola, daslook, bosui, madelief, hondsdraf, appel en zelf gemaakte dressing. 
 
Wij wensen jullie een fijne tijd.  
 
Groetjes van Fred en Ria Slooves 
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De salade van Fred en Ria 
 

 
 

Leuke tips van twee deelnemers van 'Cursus het Wilde 

Genieten'... 
 
Soms dan kom je per ongeluk aan de praat over dingen die eigenlijk leuk zijn om te delen.  
Zo gebeurde dat ook met Carel en Yvonne, woonachtig in Friesland.  
Zij gebruiken bakken die zij voor 'een appel en een ei' in Duitsland hebben gekocht als basis 
om groente in te kweken. 
En als hulpmiddel om tomaatjes en andere soorten tegenaan te laten groeien hebben zij zo 
hun attributen in eigen huis en schuur eens bekeken. 
Tentstokken kunnen dienst doen, zeker als je deze niet meer gebruikt. 
 
Een wasrekje tover je om tot bogen om een minikasje van te maken. 
Hoe eenvoudig kun je tot handige oplossingen komen? 
 
Dit zijn ook leuke trucjes om met kinderen te ondernemen. Op deze wijze kun je snel een klein 
kasje fabriceren en klimmers laten klimmen. 
 
De toelichting bij de foto's is van Carel en Yvonne.  
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Een heel dapper boompje dat al een paar jaar 
zijn uiterste best doet om door het water over-
loop gaatje boven de bak uit te komen. 

Tomaatjes die bij een door tentstokken om-
hoog gehouden rooster staan. 

  
  

  
De inhoud is nog een verassing, maar de steun 
is een wijnrekje dat uit de koelkast komt. 

De steun is van origine van een staand droog-
rekje. 
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Aardappelsalade met vijf ‘wilde’ groenten 
 
Vijf ‘wilde’ groenten uit eigen tuin lonkten om in een aardappelsalade verwerkt te worden. 
Daslook, blad en bloemen, hondsdraf steeltjes met blad en bloemen, look-zonder-look stelen 
met blad en bloemen, roze winterpostelein, stelen met blad en bloemen, en zevenblad. 
 
Aardappelen gekookt, deze fijngesneden toen zij waren afgekoeld. 
Drie appels geschild en in kleine stukjes gesneden en samen met een uitgelekt potje doperwt-
jes door de aardappels gemengd. 
 
Twee eetlepels courgettes op zuur en een paar schepjes kappertjes van lindebloesemzaden 
toegevoegd en goed gemengd. 
Paar eetlepels mayonaise en zuur van de courgettes goed door het mengsel geroerd. 
Gekruid met kruidenzout van Dr. Vogel en zelf gedroogde chilivlokken. 
 
De vijf ‘wilde’ groenten heel fijn gesneden en als laatste goed door de salade gemengd. 
 
De schaal met salade een uur in de koelkast gezet om de smaken van de verschillende ingre-
diënten goed tot hun recht te laten komen en op elkaar te laten inwerken. 
 
Op de salade, nadat deze op het bord geschept was, de verwerkte ‘wilde’ groenten als garne-
ring toegevoegd.  
Deze garnering geplukt vlak voor het opdienen. 
 

➢ De kappertjes van lindebloesemzaden in de zomer, juli 2021 gemaakt toen zij nog zacht 
waren en zich net na de bloei vormden. 

 
Anneke 
 

   
Daslook, blad en bloemen Hondsdraf Look-zonder-look 

   
Roze winterpostelein Zevenblad Kappertjes van lindebloesemzaden 
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Wist je dat? 
 
De inheemse Amerikanen plant-
ten maïs, bonen en pompoenen 
samen, zodat ze elkaar konden 
helpen.  
De maïs zorgt voor een structuur 
voor de bonen om te klimmen.  
De bonen leveren de stikstof aan 
de grond die de andere planten 
gebruiken, en de pompoen ver-
spreidt zich over de grond en 
voorkomt onkruid. 
 
 
Bron onbekend 
Vertaling: Frank Bleeker 
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De eerste berichten vanuit Hongarije 
 
Zaterdag 7 mei vertrokken wij, Frank en Anneke, 
met een overvolle bus en idem aanhanger vol 
goede moed naar Hongarije. 
In verband met de overdracht van ons onderkomen 
in Friesland moesten we wachten tot de nieuwe ei-
genaren er waren en zoals altijd en overal het geval 
is… hadden ook zij de nodige uitdagingen om vanuit 
Duitsland te arriveren. 
We vertrokken later dan gedacht; nog even een 
laatste blik naar de tulpen in de tuin tussen de bus 
en aanhanger door. 
Via een paar kleine stops, het kopen van een dissel-
slot voor de net nieuwe aanhanger en het drinken 
van een bak koffie even buiten Lemmer, koersten 
we richting de grens. 
Voorin de bus stond een emmer met een pot met 
zevenblad. 
Als je dan toch vertrekt neem je wel zevenblad mee 
natuurlijk. 
Ooit, in de jaren negentig hebben we een tuin laten 
afgraven vanwege het overweldigende zevenblad. 
Toen moesten de decoraties mooi uitkomen in een 
bloementuin passend bij mijn werkzaamheden en 
daar hoorde zevenblad niet bij. 
Achteraf bedenk ik weleens dat ik eigenlijk heerlijke 
gerechten had kunnen presenteren zoals pesto 
voor op een broodje voor de personen die een 
workshop kwamen volgen. 
Maar ja, niet bedacht en gedane zaken nemen geen keer. 

In het voorjaar van 2015 vanuit Bergen 
een pol zevenblad meegenomen naar 
Gaasterland. Zo maakte ik het weer 
goed met het zevenblad en in de 
nieuwe tuin mocht het tekeer gaan. 
En dat heeft het gedaan. Om het ver-
haal compleet te maken een pluk in 
een pot geplant en meegenomen. 
Dat moest niemand onderweg zien be-
dacht ik mij, ze zouden me vast afvoe-
ren en opsluiten. 
Maar… we nemen onze eigen gezonde 
groente mee net zoals de Romeinen 
van weleer dat ook deden.  
 Zevenblad en heksje uit Piran, een mooie combinatie 

Een laatste blik tussen de bus en de aanhanger 
door op de tuin met tulpen 
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Eigenlijk werd het nog gekker. Een heksje, gekocht in Piran (Slovenië), had ik met het inpakken 
van de spullen even op een andere plek opgehangen zodat ze niet kon beschadigen. 

Maar door de blik zo op het inpakken en laden te houden 
bleef deze dame bijna hangen. 
Op het laatste moment ging zij in de bus maar de beste 
plek was toch aan het haakje aan het dashboard. En ja… 
naast het zevenblad. We zijn gearriveerd, we zijn nergens 

aangehouden en dat is maar goed ook denk ik.        
We besloten zaterdagmiddag door te rijden tot Moers en 
daar een eerste stop in te lassen na een aantal zeer 
drukke enerverende dagen. 
Zondagochtend reden we weer aardig uitgerust verder. 
Met volle bus en aanhanger kun je niet echt opschieten 
en al helemaal niet als er veel wegversmallingen zijn, zo-
als in Duitsland het geval is in verband met wegwerk-
zaamheden, naast ook ongelofelijk veel vrachtverkeer 
wat we voor een zondag vrij bijzonder vonden. 
We gingen gestaag maar in Beieren was het verstandig 
een overnachting te zoeken en dat ging al heel snel door 
even van de snelweg af te gaan. In het plaatsje Pilsach 
lukte dat direct. 
Een klein gezellig verblijf, de bus met aanhanger stond 
perfect en de maaltijd voelde als een feestelijk gebeuren. 
Maandagochtend reden we richting de grens met Oos-
tenrijk en deze 
trip beviel, on-

danks de drukte op de wegen, stukken beter dan de 
dag ervoor door Duitsland. 
We stopten op gezette tijden, zorgden voor de in-
wendige mens.  
Het zevenblad kreeg een slokje water en dat werd 
wel even buiten gegeven.  
We arriveerden mooi op tijd in Maribor waar we 
van tevoren een overnachting hadden geregeld. 
Maribor ligt net over de grens met Slovenië, wat 
ook direct voor een andere beleving zorgde. 
Elk land heeft zo toch een bepaalde sfeer welke je 
regelmatig direct na een grensovergang al direct 
voelt. De borden langs de weg verraden meteen dat 
je elders bent aangekomen maar het is ook het 
overkomen van heel veel andere zaken. 
Ook daar verbleven we in een heel kleinschalig ho-
telletje en de bus met aanhanger stond keurig ach-
ter een groot afgesloten hek. 
Dinsdag, laatste stuk van toch nog even over de 300 
kilometer naar Hongarije. We hadden een stek ge-
boekt in Harkány.  

Koffiestop langs de A6 bij Lemmer 
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Onderweg wilden we koffie drinken, want de 
koffie in de ochtend in Maribor was hmmmm 
niet om over naar huis te schrijven. 
Welk huis? 
We hebben even geen huis. 
De bus is even ons 
huis en dan ook al-
leen maar de cabine 
want verder is het 
een verhuisbus. 
Maar goed, de koffie 
was het dus niet. 
Zonder het hardop te 
zeggen bedacht ik 
wel zin te hebben in 
een cappuccino van 
het merk Lavazza.  
Dit was één van de 
merken die we regel-
matig dronken tij-
dens onze reis in 
2019 van 11 weken 
door Europa en Azië, 
met als verste punt 
Signagi in Georgië, 
met zicht op de Kau-
kasus waarachter 
Azerbeidzjaan ligt.  
 
Lavazza was samen 
met enkele andere 
merken in al die we-
ken een traktatie. Zo 
denk je dan weleens 
en zo dacht ik dus 
omdat de trek naar 
koffie best wel groot 
was. 
 
We zagen een bord 
met een verwijzing 
naar een restaurant. 

We verlieten de snelweg, we reden overigens al in Hongarije terwijl we geen grens hadden 
waargenomen. 

We noemden het ‘onze smokkelroute’…       We kwamen uit op een leuke locatie, het István 
Parkhotel & Gastronomie Sormas, in Sormas, parkeerden ons rollend materieel en stapten uit, 
pal naast een tuin met grote houten bakken. 

 
Kruipend zenegroen 

 
Paardenbloem 

Zevenblad wordt gelucht en krijgt een slokje water 

De 'combinatie' in Oostenrijk 

Vertrek uit Maribor (Slovenië) 
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Grote houten bakken, gevuld met kruiden, groenten, bloemen 
en alles op biologische basis. 
Daar werden we blij van en deze bakken waren nu exact het 
voorbeeld van wat wij in onze nieuwe tuin in Hongarije willen 
realiseren. 
Het plaatje lag voor ons uitgerold zogezegd. 
Na toch eerst een rondje langs de bakken gemaakt te hebben 
gingen we naar het terras. 
Wat stond daar? 
Manden met vlindertjes, bloemen 
en andere ornamentjes. 
Heel grappig, want recent was ik met 
Barbera, Janny en Kea in Hinde-
loopen geweest. Een dagje met z’n 
vieren op pad omdat wij de kuierlat-
ten namen. 
Daar liepen we tegen dezelfde soort 

vlindertjes en bloemen aan waar we wat van kochten. 
De eigenaresse van die winkel vertelde dat ze uit Hongarije kwa-
men; ze had ze net opgehaald. 
Aha, oké, dan zullen wij ze vast in Hongarije ook wel tegenkomen. 
Hilarisch was het dan ook dat we ze meteen zagen, na net voet op 
Hongaarse bodem te hebben gezet. 
Daarmee dacht ik natuurlijk meteen terug aan de drie dames, daar 

kon ik niet omheen.       
 
En welke koffie schonk men? 
Lavazza. 
Wat een bijzondere gewaarwording, bakken zoals je ze zelf ook 
wilt maken, ornamenten recent in Hindeloopen samen bekeken 
en gekocht en de wens van Lavazza kwam ook nog uit. 
Wat een flow. 
We genoten ook van de vele velden met koolzaad. Wat een fees-
telijk bedekte aarde. 
We arriveerden heerlijk op tijd in Harkány en verblijven in hotel 
Korona. 
Je bedenkt het niet van tevoren, maar gelukkig met een K. 
De aanhanger kon los van de bus, slot erop en overdwars neerzet-
ten en als we niet weg zijn staat de bus er met de neus naar toe. 
Missie volbracht, zo voelde het wel na deze rit van eigenlijk maar 
een paar dagen, maar omdat we gewend waren grotere afstanden 
op één dag af te leggen leek het nu wel een eeuwigheid te duren. 
Je kunt nu eenmaal niet echt doorrijden met volle bus en een sleep 
achter je aan. 
Dan heb je nog te maken met onverwachte capriolen van mede-
weggebruikers. 

 
Prachtige viooltjes bij het hotelletje 
in Maribor 

 

 
In de tuin bij het Istvan Parkhotel 
waar we een koffiestop maakten 

 
Vierkantebakken tuin 

 
Doorkijkje vanuit de tuin op een 
groot koolzaadveld 
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Al met al vonden we dat we het netjes hadden gedaan en waren 

we best wel een beetje trots op onszelf.       
Huis en haard opgegeven, zonder echte bestemming op pad, we 
hadden wel inmiddels een huis op het oog maar dan nog, we kon-
den daar niet direct in terecht. Bovendien kon het ook tegenvallen 
en dan moet je wel weer verder kijken wat ter plaatse beter gaat 
dan vanuit Nederland daarom gingen we eigenlijk zonder speciaal 
doel aan de slag afgelopen weken. 
Zo van… het loopt zoals het loopt en het gaat zoals het gaat. 
In het ergste geval eerst een opslag regelen en dan verder zoeken. 
We waren aangekomen in het grensgebied bij Kroatië. 
Nu zijn we ook ‘grensgevallen’ zoals we zelf maar zullen zeggen, 
dus ook dat past wel weer. 
We kwamen even lekker bij en na een goede maaltijd en lekkere 
nacht slapen konden we woensdagochtend op tijd op pad om te 
zorgen dat we om 10 uur bij het huis zouden zijn waar een afspraak 
voor geregeld was. 
We waren ruim op tijd, reden over een niet al te beste weg en wa-
ren blij dat we de aanhanger even hadden kunnen laten staan. 
De eigenaar van het huis was er al en het duurde niet lang voor de 
makelaar er ook was. 
Het erf is perfect, we kunnen zo verder met het creëren van een 
soort voedselbos achter in de tuin. 
Daar staan verschillende bomen waaronder acacia’s waar de bijen 
graag van snoepen. 
Acacia’s staan hier nu volop in bloei en laten hun heerlijke, bijna 
bedwelmende geuren rond dwalen. Des te leuker was het waar te 
nemen dat ze ook in die tuin staan. 
We vernamen dat de vorige eigenaar bijenkasten had staan, dat 
verklaarde ook dit soort beplanting. 
In gedachten zien we onze pot met zevenblad al in dat stuk van de 
tuin geplant staan. 
We zullen de plant met gepaste aandacht planten als alles gaat lo-
pen zoals het er nu naar uitziet. 
We kunnen vierkante bakken plaatsen, zo over de bodem heen, er 
hoeft niet eerst van alles opgeruimd te worden. 
Wel even een paar soorten verplanten, zoals duizendblad en nog 
wat planten die voor de meesten onder ‘onkruid’ vallen.  
Nee, niets onkruid, het zijn waardevolle groentesoorten. 
In huis moet helaas meer gebeuren dan gedacht aan de hand van 
de foto’s en de beschrijving. 
Tja… 
Toch voelt de locatie als ‘een oude jas’, zien we legio mogelijkhe-
den, staat er in gedachten alweer een buitenkeuken, hebben we 
een houthok en groenten en kruiden in eigen grote bakken. 
We hebben een ‘schatkist’ vol zaden mee, ruimte genoeg en ach… we waren toch nog niet van 
plan achter de geraniums te duiken dus we gaan er maar voor. 

 
Mooi siersmeedwerk 

 
Vierkantebakken tuin 

 
Keramiek bloempjes 
 

 
Te kust en te keur 
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Tot zover zijn we nu. 
Binnen een week weer bijna een nieuwe eigen ‘huis en haard’ 
geregeld. 
Eind februari besloten we te vertrekken. 
Daarna alles in gang gezet, binnen een week was ons chalet ver-
kocht en daarna ging alles ten aanzien van dit avontuur in een 
flow. 
We blijven maar voortgaan in deze flow. 
Na het bezichtigen van het huis zijn we naar Pécs gereden en 
zochten we een grote bouwmarkt. 
Obi, deze grote bouwmarkten en tuincentrums tegelijk zie je in 
Duitsland en op vele locaties. 
We wilden ons oriënteren. 
Wat is er te koop? 
Nou, heel gewoon alles. 
Tot moderne tuinsets aan toe. 
Maar we keken naar bouwmaterialen en ook wat dat betreft 
kunnen we alles regelen. 
We gaan alles zelf inkopen, deel voor deel en kijken of er lokaal 
iemand is die zin heeft even mee te klussen. 
Stap voor stap, ondertussen de tuin ‘schikken’, we hebben al-
leen wekelijks onze verplichting aan ‘Cursus het Wilde Genieten’ 
om een les in orde te maken en tweemaal in de maand de 
nieuwsbrief. 
Zelf kan ik niet meer mee met wandelingen en naar andere in-
vullingen ten aanzien van middagen voor deelnemers. 
Dus… de handen uit de mouwen, schouders eronder en een 
nieuwe uitdaging aangaan! 
En tussendoor genieten van koffie, thee, waterkefir en andere 
lekkernijen op het heerlijke terras bij het huis met zicht op de 
hele tuin. 
Waterkefir. Ook hier in het hotel staat nu een pot die ik zo met-
een weer kan zeven. 
Tjonge zeg, verslaafd zijn is slecht als je dat aan bepaalde zaken 
bent maar aan waterkefir is behoorlijk onschuldig. 
Dus ik was blij eergisteren weer een pot gevuld te hebben. 
Proost op jullie en onze gezondheid! 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. We zullen volgende week weer 
‘even’ heen en weer rijden naar Nederland, even hier en daar 
gedag zeggen en dan gaan we weer laden. 
Maar dan is het heel anders laden. Dan hoeft er geen chalet leeg 
en bedenk je heel anders de spullen in de bus en aanhanger te 
doen. 
Alles komt goed! 

We wensen jullie in de komende tijd te inspireren door onze belevenissen en opgedane kennis 
in combinatie met eigen kennis te delen. 

 
Eerste souvenir in Hongarije 

 
Lekker bakkie 

 
Keramiek bloempjes 
 

 
Koolzaadvelden 
 

 
Zover je kunt kijken 
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Je kunt meer dan je denkt! 
Wie ook bedenkt dat wat je hebt bekend is en altijd zo zal blijven 
als je daar zelf geen verandering in brengt kan wellicht ook eens 

gaan nadenken.       
Grenzen verleggen op velerlei gebied hebben we over de afge-
lopen jaren wel gedaan en eerlijk gezegd hadden we deze capri-
olen niet bij onszelf bedacht maar zo zie je maar weer… Zeg 
nooit, nooit… 
Want voor je het weet… 
Viszlát (Tot ziens – weliswaar via tekst maar tot in de volgende 
nieuwsbrief). 
 
Of… volg ons op Telegram: ‘Het Wilde Genieten’. 
Elke dag plaatsen we wel wat… 
 
Anneke   
Harkány, 12 mei 2022 
 

 

 

  

Bloeiende vlier 

 
Bloeiende acacia 

   
De plaats waar we momenteel verblijven  Bloeiende hondsroos 
  

 
Koolzaadvelden 
 

 
Zover je kunt kijken 
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Een nieuwe portie waterkefir in aantocht, klaar om te 
zeven 

Proost, op je gezondheid. De pot in de achtergrond is 
net gevuld en begint aan een nieuwe ronde van twee 
dagen 
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Bloeiende acacia's...  
 
De geur kan ik jullie niet schenken maar wel even een paar beelden van de bloeiende acacia's.  
Er hangt hier overal een heerlijke zoete, bijna bedwelmende geur door deze prachtige bloe-
men.  
Een uitgesproken bijenbloem, denk ook aan acaciahoning. De bloemen zijn eetbaar, alleen de 
bloemen, niet de bladeren. Leuk in pannenkoekenbeslag, siroop van maken, in een theemeng-
sel, water 'met een smaakje' en als versiering op een tafel. De bloemen niet wassen, dat doen 
we met geen enkele bloem voor gebruik want anders verlies je te veel van de smaak.  
In Nederland zien we ook acaciabomen maar hier in Hongarije is het nu in het zuiden overwel-

digend. In de tuin bij het huis wat ons huis gaat worden staan er ook een paar. Toppie.       
 
Anneke 
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Elke plant heeft zijn eigen verhaal… De meidoorn 
Marijke de Bruijn 
 

En dit keer is de plant wel heel 
erg voor de hand liggend bij deze 
maand… De Meidoorn.  
Bij ons op de Veluwe staan ze 
momenteel volop in bloei met 
lieve witte kleine bloemetjes.  
Haar botanische naam is Cratae-
gus monogyna (eenstijlige mei-
doorn) of de Crataegus laevigata 
(tweestijlige meidoorn).  
De eenstijlige meidoorn is het 
meest te vinden. De tweestijlige 
meidoorn is zeldzaam in Neder-
land. Beide hebben dezelfde ge-
neeskrachtige eigenschappen.  
 
De Meidoorn behoort tot de ro-
zenfamilie (Rosaceae). Ze groeit 
o.a. bij bosranden en oeverwal-
len.  
De meidoorn bloeit in mei met 
mooie kleine witte (of rozige) 
bloemetjes die als een trosje bij 
elkaar zitten. De bloemetjes be-
staan uit vijf blaadjes.  
De geur is sterk en werkt rustge-
vend.  Neem maar eens de tijd 
om erbij te staan en dit te erva-
ren.  
In het najaar zitten er rode bes-

sen aan de plant.  
Ze is winterhard maar verliest wel haar blad.  
Onder de goede omstandigheden kan de plant wel 500 jaar oud worden. Ze staat het liefst op 
een zonnige tot half schaduwachtige plek. Haar bloemen ruiken sterk en haar takken hebben 
scherpe doorns. 
 
De struik kan uitgroeien tot een kleine boom maar kan ook als haag gebruikt/gesnoeid wor-
den.  
In de oudheid stond de meidoorn symbool voor de vernieuwing van de natuur.  
Voordat onze huidige jaartelling begon werden er al meifeesten gevierd (zoals het Keltische 
feest Beltane), en werd er een meikoningin gekozen.  
 
Zij werd gekroond met een kroon van meidoornbloesem.  
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De meidoorn werd vaak rond heilige plaatsen geplant om deze plaatsen te beschermen. Zij 
had vele magische toepassingen waarvan bescherming er één was.  
Doordat deze heilige plaatsen later door de kerken werden overgenomen kon/kun je de mei-
doornhagen daar dus ook veelvuldig terug vinden.   
 
Culinair gezien is de plant slechts spaarzaam te gebruiken omdat alle plantendelen een hoog 
gehalte aan amygdaline bevatten. Tijdens de spijsvertering wordt uit deze stof blauwzuur vrij-
gemaakt.  
Het is dus meer geschikt als een geneeskrachtig kruid dan als een culinair kruid.  
De plant heeft meerdere werkingen die verband houden met elkaar.  
Een belangrijke eigenschap van de meidoorn is dat deze bloeddrukverlagend werkt. De mei-
doorn werkt kalmerend op het hart en het werkt ook kalmerend op het zenuwstelsel. En ze 
kan daarom ook werken bij aan stress gerelateerde hartklachten.  
Ze heeft een gunstig effect op de bloedvaten.  
Dit komt door de grote hoeveelheid aanwezige flavonoïden in deze plant. Dit is als volgt uit te 
leggen. Als de bloedvaten wijder worden kan het bloed beter door de bloedvaten circule-
ren.  En dit zorgt daardoor voor een lagere bloeddruk.  
Je moet wel geduld hebben voor je de eerste resultaten ziet.   
Deze treden pas op na ongeveer twee weken en het maximale resultaat wordt bereikt na drie 
maanden.   
Pas op! Meidoorn kun je beter niet innemen met andere hartmedicatie omdat dit effect op 
elkaar kan hebben.   
Hartpatiënten die al medicatie nemen hiervoor en de Meidoorn erbij willen nemen, mogen 
dit alleen doen onder begeleiding van een arts die de dosis zal moeten aanpassen.  
Het beste kan je je (natuur)arts en/of apotheker raadplegen als je ook andere reguliere medi-
catie neemt of het samen kan gaan. 
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Minimaal 80% en er wordt zelfs over 90% gesproken van de chronische ziektes beginnen in je 
darmen.  Daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.   
Daarom denk ik dat er hier nog veel in te winnen valt.  De natuur, en dan vooral wat groeit en 
bloeit, heeft heel veel overeenkomsten met het menselijk lichaam.    
Als je een plantje op goede grond neerzet en op een goede standplaats dan zul je merken dat 
de plant beter groeit dan zijn zusje die op een wat mindere grond groeit.   
Dat plantje wat op goede grond groeit heeft meer voedingsstoffen en inhoudsstoffen opge-
nomen. Dit is ook een reden waarom dit bij biologische groentes ook gemeten is qua voe-
dingswaardes. Eigenlijk logisch, maar dit geldt dus ook voor de mens.  
Misschien zijn jullie al bekend met Rineke Dijkenga.  Ik vind dat ze erg goede adviezen wat 
betreft voeding en dan vooral ook goed onderbouwd.  
Ik denk dat haar visie wat betreft eten en hoge bloeddruk heel interessant kan zijn.   
Je kunt het hier lezen:  
 

https://rinekedijkinga.nl/weetjes/voedingsadvies-bij-hoge-bloeddruk.html 
 
Hoge bloeddruk kan (naast andere oorzaken) ook komen door hoe je in het leven staat.  Er 
bestaan theorieën over de emotionele oorzaak van ziektes.  Bij hoge bloeddruk zou het mo-
gelijk kunnen zijn dat je jezelf dingen ontzegt waardoor je jezelf inhoudt.   
Als je een verhoogde bloeddruk hebt zou je kunnen nadenken over hoe je omgaat met stress, 
hoe dit in je “denken” is, en of je jezelf inderdaad op verschillende gebieden inhoudt.  Lichaam 
en geest werken immers met elkaar samen.   
 
Bepaalde keuzes in je denken en je eigen gedrag kunnen een gezonde omslag geven voor je 
persoonlijke ontwikkeling en hiermee ook zeker voor je lichamelijke gezondheid. 
Luister goed naar je lichaam, bij alles wat je doet.  
We lopen onszelf vaak te snel voorbij waardoor we bepaalde signalen standaard negeren en 
er pas op ingaan als het “fout” loopt.  
In alle opzichten is goed voor jezelf zorgen, juist ook als je gewend ben om voor anderen te 
zorgen, een must.   
 
Bij het schrijven van dit artikel gebruikte ik o.a. deze boeken: 

• Groot handboek geneeskrachtige planten, Geert Verhelst/ISBN978908077846 
• Kruid en Mens, Marlies Engels/ISBN9789083200897 
• Wildpluk Compendium, Marion de Kort/ISBN9789076189918 
• Het gedichtje en de afbeelding van de Mayfairy komt uit het boek “Bloemenkinderen” 

van Cicely Mary Barker/ISBN 9789021677279 
• De foto van de meidoorn maakte ik zelf recent in onze prachtige omgeving. 

 
      

 
 

  

https://rinekedijkinga.nl/weetjes/voedingsadvies-bij-hoge-bloeddruk.html
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De kracht van de natuur...      
 

Toen ik jaren geleden met perma-
cultuur in aanraking kwam, moest ik 
even wennen aan dit principe. 
Dit heb ik vaak met dingen die 
nieuw voor me zijn, maar met ver-
loop van tijd begon deze werkwijze 
toch bij mij in te dalen zoals ik het 
noem. Ik mag wennen aan een be-
paald idee, het voelt als een soort 
reset van al die dingen die we ge-
leerd hebben en die eigenlijk niet 
blijken te kloppen. 
Het klonk steeds logischer toen ik 
het begon te zien.  
Door een studiegroep te bezoeken 
in Exmorra (Friesland) en lezingen 
van Ishi Crosby te volgen over per-

macultuur begon ik het stap voor stap een klein beetje te begrijpen.  
De laatste jaren heb ik geprobeerd bepaalde dingen toe te 
passen, maar door tijdgebrek of wat dan ook lukte dit niet zo-
als ik dat zou willen. Ik ben gaan ontdekken dat we niet alles 
hoeven te doen wat op ons pad komt, al doen we hier en daar 
iets wat ons past, dan kunnen we al van alles veranderen. 
Fantastisch hoe dat werkt!  
We wonen al véle jaren op een oude boerderij met erg véél 
plezier; aan de overkant van de weg ligt een oud schuurtje dat 
in vroegere tijden ooit een kippenstalletje is geweest.  
Hieraan grenst onze moestuin, nou ja… moestuin… ha, ha.  

Vélen zullen het zo niet zien. Dat is niet erg, ons past het        
In de moestuin hebben we door de tijd allerlei jonge plantjes 
gezet, plantjes die we eerst kweekten in ons tuinderskasje. 
Dit was vaak een moeizaam proces, van wel of niet groeien.  
Een keer buiten werden de plantjes vaak opgegeten door de 
slakken.  
Tja daar sta je dan, je wilt wel, maar het lukt niet echt. 
Door de jaren ben ik enkele dingen uit de permacultuur toe 
gaan passen. Eén daarvan is het mulchen van onze bodem. 
Deze manier van werken is echt fantastisch, mijn man past 

het inmiddels ook toe als hij het gras maait.  
Het is zó fijn om met het materiaal op een andere plek weer iets te kunnen doen.  
Mocht je het begrip mulchen niet kennen, het is de bodem bedekken. Door het afdekken maak 
je de bodem “los”.  
Tevens zorgt het, dat het vocht beter behouden wordt. Het afdekken kan met bladeren, ge-
knipte takjes, maar ook karton als je een plek vrij wil maken van álles wat er groeit.  
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Door de bodem af te dekken groeien er namelijk geen ongewenste plantjes zodat je de grond 
voor je groenten kan gebruiken. Een geweldige manier… 
Een ander principe van permacultuur, is het laten uitzaaien van bestaande planten.  
Zo kiest een plant zijn eigen plek welke natuurlijk geen rechte rijen oplevert maar wel een 
sterke plant die altijd goed staat. Goed in die zin, dat je je aanpast aan die manier van laten 
groeien.  
Wij halen vervolgens weg wat té veel is en doen dit vaak al vóór een plant zaad zet.  
Je hoeft dan er alleen maar op tijd bij te zijn en de bloem die zaden gaat dragen eruit te halen.  
Zo heb je minder werk en hoef je minder weg te halen; doordat de planten zichzelf uitzaaien 
kies je de beste planten en die mogen blijven staan. Fantastisch hoe dat werkt. 
De kracht van de natuur… één zaadje, één plant en vervolgens honderden nieuwe planten als 
het kan en het mag.  

Je hoort, ik ben hier erg enthousiast over, en wat té veel is, daar maak je andere blij mee        
 
Petra Wilmsen, Nederweert, 3 mei 2022 / www.vakantiehuishetgevoel.nl  
 

   
   

  

 
 

 
   

 

http://www.vakantiehuishetgevoel.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…  

dinsdag 
 
 

 

WEEK 18 

3 
mei 

 
DE NATUUR ALS STILTEBRON | SFEERIMPRESSIES 

 

Mei 
 

Vruchtbare grond 
Lentewind speelt met lentekind 
Bruidskleed en bloemenweides 

Plukken en ruiken 
Natuurverbinding 

 
Wieden en binden 
Ruisende takken 
Contact maken 

Openbloeien 
Uitgroeien 
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Lindebloesems in aantocht...  
 
De lindebloesem bloeit hier in zuidelijk Hongarije bijna.  
 
Jonge bladeren als sla, de bloeiende bloemen vers en gedroogd voor de thee, de verse zaden 
daarna inmaken als kappertjes.  
Een fantastische boom en het zal niet lang meer duren, dan loop je zo op de geur af zonder 
zelfs te weten dat ze er staan. 
 
Ook in Nederland en omliggende landen zullen ze iedereen weer verrassen. 
 
Anneke   
 

 

 
Van boven tot onder vol bloesem 

 
Jong blad in een salade 

 
Blad en bloesem 
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Stamppot rauwe ‘wilde’ groenten 
 
Een stamppot gemaakt met verse fijngesneden groenten.  
Gekookte aardappelen fijn gestampt, aangevuld met roomboter en een lekkere scheut linde-
bloesemazijn (vorig jaar zelf laten trekken).  
Als verse groente ging er uit eigen tuin fijngesneden daslookblad, look-zonder-look en zeven-
blad in.  
Look-zonder-look met blad, stelen en bloemen. Alles is nu zo mals en prachtig, heerlijk om in 
zijn geheel te verwerken.  
In plaats van de borden te garneren even wat bloemen van daslook over de stamppot in de 
pan gestrooid, beetje look-zonder-look en zevenblad als blikvanger erbij gelegd. 
 
Anneke   
 

  
Daslook Look-zonder-look 

  
Zevenblad Alle ingrediënten 

  
Het resultaat 
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Water met hondsdraf 
 
Bedenk ook eens hondsdraf in een kan met water toe te voegen in plaats van vrij traditioneel 
munt en andere bekende kruiden. 
Hondsdraf smaakt kruidig, doet je een beetje aan munt denken maar is toch weer anders. 
Kneus een paar steeltjes en blaadjes om de vitamine C gemakkelijker aan het water te laten 
toevoegen. 
 
Anneke   
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Stoepplant(je)  
 
Via facebook.  
Stoepplantje van de week van 5 mei is de witte winterposte-
lein  
Een stoepplantje met een rijke geschiedenis: in de 19e eeuw 
is hij in Nederland terechtgekomen als vitamine C-rijke 
groente, waarna hij verwilderde en tegenwoordig alom aan-
wezig is in boomspiegels en stoepranden.  
 
Benieuwd naar hoe hij aan zijn naam komt en de bijzondere 
manier waarop hij zich verspreidt?  
 
Je leest het in ons nieuwe column op Nature Today:  
https://www.naturetoday.com/.../nature-reports/mes-
sage/....  
 
Witte winterpostelein gespot tijdens je wandeling? Geef het 
door op: www.stoepplantjesonderzoek.nl. 
 
Foto’s Anneke Bleeker © 
 
De foto’s zijn gemaakt tijdens de wandelingen die we met Anneke hebben gemaakt in Wijckel 
in Friesland, 20 april j.l. en in Bergen NH 3 mei. 
 

 

 
Barbera 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.naturetoday.com/.../nature-reports/message/...
https://www.naturetoday.com/.../nature-reports/message/...
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoepplantjesonderzoek.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ElmAPCFEWDobC_sd4p_Ld_KrVzKcqQ6Ww62Kyn9mB86sAUdmUvJ3C6mU&h=AT3dSofOdpuzUorSQazy2y3YynIlLme_IgCUBR21CWUJ5aaagCYzwqbW9C-pi6jBl2pCMJAOp5ZN6N4EtnPjLr9OxtU5oSQ8XcxJ5GledW_NgcQB1j8wKUz9S47uHOAFjSsb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qNOGc9W2hAPsYQOWMZ-uP_PfI0cYM4PxxHUdr903UdzKZemiX2xFGgP5vj-RzZ119TBre3kKNqzd25YjUbW_HkpOHD48CMrkXlxqSGCUELBs4U-AbOoxUlF11Xu5OYSPaMjllNbqG4Ni5WyLcRJuf0Iw7j0bMlMBB0aSMjy7hfw
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Cursus het Wilde Genieten 
 
Deze wekelijkse cursus, lees cursus met een knipoog, is ervoor bedoeld dat iedereen die echt 
meer wil weten over dat, wat voor zijn of haar voeten groeit, kan oogsten en culinair in de 
keuken kan gebruiken. 
Niets meer en niets minder. 
Het is heel belangrijk dat we ons dit allemaal realiseren en ook uitvoeren want gezien alle 
ontwikkelingen en de ellende die men over ons aan het afroepen is hoeven wij echt geen 
honger te lijden. 
Heel echt niet! 
Er valt zoveel te scoren om van alles mee te uit voeren en we delen ook echt niet iets heel 
hips. 
Sterker nog, 35.000 jaar geleden wisten onze voorouders dit allemaal al en was het heel ge-
woon om in de vrije natuur je kostje bij elkaar te scharrelen. 
Er waren geen winkels zoals wij die nu kennen, men gebruikte geen kunstmest wat de achter-
deur uit is en de gewassen uitholt in plaats van oppept en dan hebben we het nog niet eens 
over de megagrote winkelketens die helaas de kleine kruidenier hebben verdrongen. 
Kleinschalig producten kopen, dat heeft zijn charme en dan producten passend bij de tijd van 
het jaar en producten die je gewoon wilt aanschaffen. 
We gaan niet allemaal onze eigen rietsuiker fijnmalen maar er zijn wel weer andere gewassen 
die je kunt gebruiken om te zoeten, bijvoorbeeld de moerasspirea om even aan te geven dat 
dit echt waar is. 
Elke week een plant, bloem, kruid, struik of boom in de schijnwerpers met daarbij behorende 
culinaire tips. 
Een jaar meedoen kost 100 euro. 
Voor die 100 euro krijg je dus wekelijks de bovengenoemde informatie, kun je op de deelne-
merslijst staan om met andere deelnemers uit eigen provincie en/of regio contacten op te 
bouwen. 
Je doet kosteloos mee aan middagen ‘deelnemers voor deelnemers’, denk aan wandelingen. 
Middagen waarbij deelnemers iets maken, bijvoorbeeld zuurkool, dan kost het de kool en wel-
licht een weckpot. Even kort door de bocht zoals dit kan lopen. 
Bij aanvang van de cursus (je kunt op elk moment aanhaken) mag je een boek uitkiezen uit 
een lijst met verschillende keuzes. Dat boek krijg je samen met 20 ansichtkaarten op A5 for-
maat thuis gezonden nadat je hebt voldaan. 
Je krijgt ook elk weekend de informatie omtrent de middagen die op de agenda voor de deel-
nemers staan. Deze agenda staat niet op de website van Project7-blad maar is uitsluitend voor 
de deelnemers bestemd. 
En als jij iemand weet te inspireren die ook mee gaat doen en nog NIET onze nieuwsbrief 
ontvangt, dan mag je weer een boek uitkiezen. 
Elke keer een boek voor ieder aangedragen persoon die nog niet in het bestand van Project7-
blad staat. 
Deelnemers kunnen vanaf heden ook weer kiezen uit de vier boeken gericht op ‘Het ‘wilde’ 
genieten’, elk deel een seizoen. 
Deze keus is alleen voor hen die meedoen en weer iemand anders aandragen. 
En dan… Project7-blad ondersteunt ook nog mooie activiteiten of projecten zoals planten voor 
een voedselbos, fruitbomen bij een kinderboerderij, andere passende zaken die stroken met 
de visie van Project7-blad. En deelnemers mogen ook helpen projecten aan te dragen. 
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Dit noemen wij nu een cursus. 
Wie instapt en alle voorgaande delen nog niet heeft kan deze te allen tijde in porties aanschaf-
fen. 
En niet-deelnemers kunnen deze ook aanschaffen, 6 lessen voor 10 euro. 
Daarover meer in deze nieuwsbrief. 
Voel je welkom; opgeven voor de wekelijkse cursus: anneke@project7-blad.nl 
 
En… onderschat de hele situatie wereldwijd niet. Wij trachten al jaren iedereen er van te door-
dringen dat je geen informatie over wat eetbaar is moet opslaan maar er echt mee aan de slag 
moet gaan. 
Sla je het alleen maar op dan kun je niets in tijden van nood. 
We zijn er ook niet op uit om angst te zaaien, maar wie een beetje alles volgt en de rode draad 
begrijpt weet dat er een moment komt dat alles letterlijk zal indonderen. 
En geloof mij, brandnetels blijven groeien maar ook alle andere soorten waar jij en velen zich 
mee kunnen voeden. 
Een pan soep is zo gekookt van verschillende groentesoorten. Lekker Keltisch zeezout erbij en 
wie doet je wat? 
Moet je alleen nog even weten wat je zoal kunt scoren. 
En voedselschaarste hoeft echt niet onze ondergang te worden. 
Echt niet! 
Alleen wie dat niet wil geloven en alles negeert kunnen we als de tijd daar is niet even snel 
bijpraten. 
Het loopt zoals het loopt en het gaat zoals het gaat. 
Wij zijn van goede wil en steken er wekelijks heel veel tijd in om velen te informeren. 
 
Gezonde groene groeten namens zevenblad, brandnetel, gewone berenklauw en heel veel 
andere vrienden van dit gezelschap. 
 
Anneke   
 

 
 

Wandelingen voor lezers van Het Wilde Genieten 
 
We gaan weer (betaalde) wandelingen organiseren voor lezers van onze nieuwsbrief Het 
Wilde Genieten. 
Anneke en ondergetekende hadden dit al in de planning wat is opgeschoven door de plannen 
van Anneke. In voorgaande nieuwsbrieven heeft Anneke haar plannen voor vertrek naar Hon-
garije gedeeld en in deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen dat ze 3 mei een laatste keer heeft 
gewandeld in Bergen NH.  
De wandelingen worden nu in principe geleid door deelnemers van de cursus Het Wilde Ge-
nieten. 
 
Tijdens een wandeling gaan we op zoek naar struiken en planten die in de omgeving groeien 
en bloeien en eetbaar zijn en er wordt het een en ander over verteld 
 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Op dit moment staan er twee wandelingen gepland: 
Zondag 22 mei 2022 in Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal in Noord-Holland 
Aanmelden bij hannahma.keur@gmail.com 
Maximum aantal deelnemers 12 
 
Woensdag 1 juni 2022 in Heeg in de gemeente Súdwest-Fryslân in Friesland 
Aanmelden bij barbera@project7-blad.nl 
Maximum aantal deelnemers 10 
 
Voor de wandelingen geldt verzamelen vanaf 12.30 uur, vertrek om 13.00 uur. 
De adresgegevens voor verzamelen ontvangen de deelnemers per mail een paar dagen voor 
de wandeling van degene die de wandeling begeleidt. 
 
Bijdrage voor de wandeling bedraagt €7,50.  
Graag gepast contant betalen bij aanvang van de wandeling! 
 
Deze wandelingen zijn voor alle lezers van de nieuwsbrief Het Wilde Genieten.  
Voor en door deelnemers van de cursus worden gratis wandelingen en activiteiten georgani-
seerd, ook voor hen geldt voor deze wandelingen de bijdrage van € 7,50.  
 
Barbera 
 
 

 

mailto:hannahma.keur@gmail
mailto:barbera@project7-blad.nl
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De hondsroos 
 
De bloemen van de hondsroos - Rosa canina.  
Deze komt in de vrije natuur heel veel voor. 
 
De hondsroos schenkt in de nazomer bottels met een hoog vitamine C gehalte, deze bottel 
heeft zelfs het hoogste vitamine C gehalte van alle rozenbottelsoorten. 
De bloemblaadjes kun je drogen voor in thee, een potpourri, maar ze kunnen ook vers of ge-
droogd in een azijn, wellicht gecombineerd met andere rozenblaadjes (wel altijd van gifvrije 
afkomst). 
 
Even een blik op de bloemen want ook daar is al wat mee te ondernemen. 
Zomaar even een paar ideetjes.  
 
Anneke 
 

 

 
 

De hondsroos – Rosa canina 
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Boek van de maand 
 
Deze maand weer een tweetal boeken die ons interessant lijken. 
 

Hebben bijen onkruid nodig? 
Handige tips voor groener tuinieren 
Gareth Richards en Holly Farrell 
 
Nooit eerder waren onze tuinen zo belangrijk voor het dierenleven als 
nu. Dit boek laat zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van je tuin, 
zowel voor jezelf als voor de planeet.  
Bijen, vogels en vlinders zijn meer dan ooit van onze tuinen afhankelijk. 
De natuur beperkt zich niet tot reservaten of natuurgebieden. 
Iedereen met een tuin, of wat voor buitenruimte dan ook, kan iets doen. 
Dit boek staat vol fascinerende weetjes, eenvoudige tips en betaalbare 
ideeën om ecologisch verantwoord te tuinieren. 
o Verander je tuin in een leefgebied voor dieren 
o Meer dan 100 interessante en leuke manieren om duurzaam te tui-

nieren 
o Antwoord op fascinerende tuinvragen 
Gareth Richards is hovenier, redacteur van de website van de RHS en freelanceschrijver. Hij is 
gek op tuinen en volkstuintjes. Zijn grote liefdes zijn diervriendelijk tuinieren, bijen en kippen 
houden, en het kweken van groenten en fruit. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118606&PC=427870AA 
 
 

De complete Ayurvedische huisapotheek 
Gebaseerd op de tijdloze wijsheid van 5000 jaar oude medische kennis 
uit India 
Lad Vasant 
 
o In De complete Ayurvedische huisapotheek kan iedere lezer op basis 

van zijn persoonlijke kenmerken een uitgebreid scala aan genees-
methoden vinden, die de directe kwaal of ontstane onbalans in het 
lichaam kunnen opheffen. 

o De complete Ayurvedische huisapotheek verschaft tal van recepten 
voor genezende theesoorten en oliën, voedingsrecepten en aanwij-
zingen voor helende massage, meditatie dan wel yoga. 

o In De complete Ayurvedische huisapotheek kun je lezen hoe ziekte 
ontstaat en waarom wij ziek worden. Tevens bevat het simpele, eeuwenoude methoden 
om het evenwicht weer te herstellen, jong te blijven en een gezond gevoel van eigen-
waarde te creëren. 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118606&PC=427870AA
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o De complete Ayurvedische huisapotheek is zowel voor (Ayurvedische) artsen als voor de 
niet-medische lezer een waardevol bezit. 

Vasant Lad brengt door middel van dit boek een schat aan theoretische en praktische ervaring 
naar de lezer. Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest vooraanstaande experts 
op het gebied van de Ayurvedische geneeswijze en heeft hierin diverse titels behaald aan ver-
schillende universiteiten in India. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872947&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in dit boek of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij succes-

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

 

De Wilde Wel Genieten Column 
Vrijdag 13 mei 2022 – Miriam M. 

We wandelden met Anneke haar laatste gezamen-
lijke wandeling in Bergen op dinsdag 3 mei. Zoals 
altijd een explosie en samensmelting van kleuren, 
plantengroei en plantenkennis en dit keer (extra) 
memorabel. 
 
Daar nam ik een hapje van de weelderig groeiende 
daslook.  
Niet te eten, zelfs de geur verdraag ik niet…  
Tja… Smaken verschillen?  
 
Toch kan ik me voorstellen dat het in een gerecht 
verwerkt, als plaatsvervanger van een knoflookach-
tige wel te versmaden zal zijn.  
Gelukkig kon ik mijn hart ophalen aan de om bo-
men heen groeiende winterpostelein. Als ik iets 
lekker vind en er bossen van kan verorberen, dan is 
het postelein. Mijn dag was weer goed! 
 
Verder plukte ik enkele bladeren van de smeerwor-
tel en nam het recept, zoals Anneke beschreef, in 
mij op.  

 

 
 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872947&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Vanavond bakte ik op herinnerde wijze de smeer-
wortel-pannenkoekjes: bierbeslagje, bladeren er-
door heen halen, plakje kaas ertussen, eventueel 
wat blaadjes brandnetel en dan bakken als een 
dubbelgevouwen pannenkoekje.  
 
Op mijn balkon is de regenboogsnijbiet tot een 
soort uitgeschoten rozerode boom van een halve 
meter ontwikkeld.  
Ook grote bladeren, dus daar – bedacht ik – kan ik 
vast hetzelfde van bakken als van de smeerwortel.  
En ja, het resultaat was voor de tastzin van mijn 
tong en mijn smaakzin een ware verrassing.  

Zacht als een kussentje en voor de smaakpapillen!  
Het vult bovendien weldadig. Wow!  
Een dusdanige verrassing, dat ik nu – ein-de-lijk… oioioi – de stap over de drempel heb geno-
men, om in de praktijk te brengen wat Anneke allemaal vertelt en schrijft.  
Ik ben geënthousiasmeerd, was dit al in mijn hoofd en gevoel, nu ook in mijn handen en voe-
ten!  

 
Een balkon is één, op stap in “de wilde natuur” iets 
anders.  
 
Ik heb het initiatief genomen om samen met enkele 
‘Wilde Genieters’ en nog wat nieuwe ‘aanwas’ uit 
de omgeving samen te gaan wandelen, groen pluk-
ken en daarna hiervan een lunch te bereiden. 
Nieuwe ervaring! 
 
Op mijn balkon groeien de radijsjes als kool.  
Ken je de snijbietboom en de platte peterselie-
boom? Ik heb ze op het balkon staan.  
 
Oké, oké, doorgeschoten groente/kruiden.  
‘t Is waar. Doch het is zo leuk en leerzaam om te 
zien wat planten doen, als je er niks mee doet.   
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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. 
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Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Frank Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Marjo Groot, Fred en Ria Slooves, Carel 

Mendel en Yvonne van Schajik, Marijke de Bruijn, Petra Wilmsen, Miriam M. 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Marjo Groot, Fred en Ria Slooves, Carel Mendel en 

Yvonne van Schajik, Marijke de Bruijn, Petra Wilmsen, Miriam M. 
 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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