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Voorwoord
"Voor IJsheiligen de bloempotten buiten,
veelal kun je er dan naar fluiten,
wacht af tot de heiligen zijn voorbij,
de bloemen zijn u daarvoor blij."
"Het kan vriezen tot in mei,
tot de IJsheiligen zijn voorbij."
Het weer voorspellen zonder computer is tegenwoordig ondenkbaar. Ooit was er een tijd dat
voorspellen heel anders ging en dat er veel volkswijsheden bestonden die daarbij hielpen.
“IJsheiligen” is daarbij een begrip dat al rond het jaar 1000 bestond.
Die heiligen zijn met z’n vieren St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius en
hebben hun naamdagen op 11, 12, 13 en 14 mei. Bekend is dat tot en met 14 mei nog nachtvorst voor kan komen maar de kans is daarna veel kleiner waardoor bloemen en planten na
die datum naar buiten kunnen.
Zie voor bovenstaande en meer informatie https://dier-en-natuur.infonu.nl/natuur/47760ijsheiligen-en-het-weer.html
Valt de regen in mei, is april voorbij.
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Wat nu valt, valt straks niet meer.
Zo maar een paar ‘spreuken’.
We hebben in Nederland wat met het weer, het is vaak en soms het enige onderwerp van
gesprek. Zoals deze week. Het lijkt wel of iedereen blij is dat er na weken van droogte de
afgelopen week weer wat regen is gevallen; ‘Dat had onze tuin hard nodig’.
Nu we ijsheiligen hebben gehad kunnen in ieder geval de planten die niet goed tegen vorst
kunnen weer naar buiten. Ook wat we binnen gezaaid hebben en moest wachten tot er geen
nachtvorst meer is kan nu in de moestuin worden geplant.
Het voelt voor mij intussen meer als zomer dan dat het nog lente is.
Is op 1 mei volgens de Keltische kalender de zomer begonnen, zie voorwoord Anneke in de
vorige nieuwsbrief, op 1 juni begint de meteorologische zomer. De astronomische zomer begint vaak op 21 juni. Sterrenkundigen houden het moment aan waarop de zon vanaf de aarde
gezien haar meest noordelijke positie bereikt. Op die dag staat de zon loodrecht boven de
zogenaamde Kreeftskeerkring, die op ongeveer 23 graden Noorderbreedte ligt (info via weeronline).
We zullen zien wat het weer ons de komende tijd brengt

.

Veel leesplezier in deze nieuwsbrief met weer voor elk wat wils.
Tot de volgende maand,
Barbera
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Vertellingen van mijn drum
We gaan geregeld op reis mijn drum en ik. Gewoon vanuit huis of
vanuit een drumcirkel waar we zijn. Mijn drum is net als alle sjamanen drums een krachtig en vooral prachtig instrument. De klank, de
trilling, ik kan bijna niet in woorden uitdrukken hoe fijn dat is en
wat het met je doet.
Ik zie het ook elke keer weer om mij heen. Heeft iemand een eigen
drum dan zie en voel je gewoon de verbinding maar ook mensen
die een door mij meegebrachte ‘leen drum’ uitkiezen. Vooral dat
zelf uitkiezen…..
Alle ‘we zijn ook gezellig mee drums’ liggen meestal in een cirkel
binnen de cirkel van stoelen. Iemand kiest een plek uit en gaat er
vanuit dat de drum die aan hun kant ligt voor hun bestemd is.
Wat de reden daarvoor is weet ik niet, maar ik vind het leuk om te zien wat er dan gebeurt.
Sommigen zeggen ‘deze ligt hier, dat is toeval, toeval bestaat niet, het valt mij toe’ oké prima.
Maar… het kan zomaar gebeuren dat er dan ineens een drum heel hard gaat roepen ‘nee ik
wil bij jou!’ Laatst gebeurde het dat de ‘toeval’ drum het voorwerk deed. De persoon kwam
in een andere staat van zijn, meer ontspannen en wisselde de ene drum voor de andere in.
‘Deze trekt me meer aan’ was de begeleidende tekst. Daar word ik toch zo blij van, heerlijk!
Voelen, voelen en nog eens voelen dwars door wat je toevalt heen, yes! Misschien lag die
andere drum juist op een andere plaats zodat het hart kon spreken……. ☺
De ‘Sjamanendrum’ helpt healen en werd en wordt in vele tradities van het sjamanisme geeerd om haar verbindende kracht.
Jeetje, en dat heb ik laatst weer aan den lijve mogen ondervinden in een prachtige drumcirkel,
die verbinding, de energie, wauw! De drum is het voertuig van de Sjamaan waarmee verbinding kan worden gemaakt met de werelden van de ziel, de Bron. En dat is precies wat er elke
keer weer gebeurt.
Elk ritme heeft zijn werking maar de snelle slag, het
monotone ritme van zo’n 180 tot 220 slagen per minuut, heeft een ontspannende invloed op onze hersenen.
Dit is zelfs wetenschappelijk aangetoond, niet dat
het mij zozeer boeit ha, ha, ik voel liever gewoon
zelf. Uit het hoofd in het hart.
Maar door het ritme gaan we van Bèta golven naar
Alfa en Theta golven. Bèta golven zijn inherent aan
dag bewustzijn maar ook aan stress en angst.
De Alfa en Theta golven bewerkstelligen diepe ontspanning, trance, verhoogde informatie opname ,
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toename van creativiteit en toegang tot de droomwereld. In deze trance kunnen we reizen
naar andere werelden waar we antwoorden kunnen vinden of krijgen op vragen die we hebben.
De wetenschap heeft een hele lijst samengesteld van klachten en gemoedstoestanden die
baat kunnen hebben bij drummen, heel interessant om eens op te zoeken. Ikzelf houd het
liever dicht bij huis.
Gewoon de drum of het drummen ervaren en voelen wat het voor jou en met jou doet☺ Krijg
je al zin om te drummen?
Hartegroet,
Marja
www.marjafrederiks.nl

Genees jezelf
“Genees jezelf met het licht van de zon en de stralen van de maan, met het geluid
van de rivier en de waterval.
Met het zwaaien van de zee en het fladderen van vogels.
Genees jezelf met munt en neem eucalyptus.
Maak jezelf zoet met lavendel, rozemarijn en kamille.
Omhels jezelf met de cacaoboon en een vleugje kaneel.
Zet liefde in thee in plaats van suiker, en kijk naar de sterren.
Genees jezelf met de kusjes die de wind je geeft en de knuffels van de regen.
Word sterk met blote voeten op de grond en met alles wat eruit voortkomt.
Word elke dag slimmer door naar je intuïtie te luisteren, naar de wereld te kijken
met het oog van je voorhoofd.
Spring, dans, zing, zodat je gelukkiger leeft.
Genees jezelf, met prachtige liefde, en onthoud altijd ... jij bent het medicijn."
Maria Sabina , Mexicaanse curandera (medicijnvrouw) en dichteres.
Met dank aan Annemarie van der Grift voor het delen op FB
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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 Anneke,
Vanmiddag samen met Meriam een wandeling gemaakt en het volgende geplukt:

•
•
•
•

wat bloemen van de rode klaver
een bosje smalle weegbree
2 x blad van de grote klis
wat brandneteltoppen

BLOEMEN RODE KLAVER
Van deze bloemen heb ik een glas thee gezet.
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WEEGBREE
Alle weegbree schoon gespoeld. Een paar
blaadjes apart gelegd.
De rest uitgeschud en daarna op een theedoek
gelegd om verder te drogen.
Een bosje gemaakt en op zolder in het trapgat
gehangen om te drogen. Daar kan later thee
van worden gezet.

BRANDNETELTOPPEN
Een paar toppen apart gehouden om later thee
van te zetten.
SMEER NIET OP JOUW HUID WAT JE OOK NIET
IN JOUW MOND ZOU STOPPEN
Toppen van de brandnetel in een vijzel goed
aangestampt en flink aandrukkend geroerd zodat er sap zou vrijkomen van de brandnetel.
Daarna een paar theelepels dikke yoghurt toegevoegd en al roerende en nogmaals wat flink
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aanstampen de yoghurt en de brandnetel door elkaar gemengd.
Het hele goedje gezeefd en het mengsel is klaar. Een gezond maskertje voor het gezicht, de
handen, de hals…..

PAKSOI-KLIEK.
Nu had ik nog de bladeren van de
GROTE KLIS EN wat van de WEEGBREE
Beide soorten gewassen en in stukjes gesneden.
Samen met wat gebakken champignonnetjes toegevoegd aan een ´te klein ´ kliekje paksoi van
de vorige dag. Even alles bij elkaar een paar minuutjes wokken.
Er is, door de aanvulling met klis en weegbree, weer een gezonde volledige maaltijd klaar.

Marjo Groot
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Onze voortgang in Hongarije
Onze voortgang, ja zo kunnen we dat wel noemen, alles verloopt in een flow maar ook met de
nodige uitdagingen.
Maar voor alles is een oplossing en zo kunnen we inmiddels delen dat we de eerste lading uit
de bus en de aanhanger hebben gelost en op dit moment alweer richting zuidelijk Hongarije
rijden met de tweede volle bus en aanhanger.
Maar voor we zover waren is er alweer heel wat werk verzet.
Op vrijdag de 13e mei gingen vanuit Harkány voorbij Pécs naar Pécsvárad waar we heerlijk
koffie hebben gedronken. We reden bewust Pécs voorbij, zin in een beetje rust en geen zin
om met de bus een stad in te gaan. Geen slechte keus want het was een bijzonder gezellige
gelegenheid, dus we namen maar twee bakjes om extra lang te genieten. En, nee we namen
er niets bij, het is niet alle dagen feest.
Terug op de doorgaande weg naar Harkány sloegen we toch nog weer een keer af naar de Obi.
We wilden weer naar bouwmaterialen kijken
want ondertussen begonnen er ideeën te leven. We willen het huis simpel en snel opknappen. Het moet voor onszelf gezellig zijn
maar we zijn niet van plan er maanden in te
steken.
De tuin is ook belangrijk, zo mogelijk nog belangrijker.
We zijn ons plan aan het trekken. Een strak plan! Terug genoten we van de
vele bloemen langs de kant van de weg en in
de bermen. Terug in Harkány het zevenblad
water gegeven want deze plant moeten we
natuurlijk wel goed verzorgen.
Ondertussen waren we tot actie overgegaan richting de makelaar en onze Nederlandse tussenpersoon. Automatisch heb je met een Nederlander te maken wanneer je vragen gaat stellen over te koop staande woningen en dat werkt heel prettig.
Er waren een paar obstakels: de woning die we willen kopen was eerder door iemand uit België gekocht.
Althans, hij had het niet gezien, was er nooit geweest en het was bij aanbetalen gebleven.
Sterker nog: de man probeerde kennelijk een uitwijkmogelijkheid te creëren maar daar is niets
uit voort gekomen.
Zowel de makelaar als onze tussenpersoon bedachten dat het papier wat nog aan de officiële
stukken moest worden toegevoegd wel gemakkelijk geregeld kon worden, zij beschikten over
een scan van wat nog nodig was maar mevrouw de advocate dacht daar heel anders over.
En terecht in onze ogen, daarmee is gebleken dat zij haar werk serieus neemt.
Maar het papier moest per post uit België komen en mevrouw de advocate ging twee weken
met vakantie.
Oké, allemaal prima maar wij waren niet van plan om te blijven rondrijden met een volle bus
en idem aanhanger.
De aanhanger kon wel blijven staan bij het adres waar we logeerden maar toch…
We wilden alles uitladen en gebruik maken van de situatie om weer terug te gaan naar Nederland om weer opnieuw te laden.
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Klaproos

Mooie berm

Acacia

Twee inmiddels bekende
plaatsen

Nederlands zevenblad

Friesland in Hongarije

Friese wijze uil in Hongarije

En nee, we namen ook geen genoegen met een tijdelijke opslag want dat klinkt leuk maar je
blijft inladen en uitladen.
Lang verhaal kort, wij konden zaterdag de 14e naar het huis, om 10 uur zou er iemand zijn en
wij kregen de gelegenheid om alles uit te laden.
De man die daar stond zag wellicht dat we niet met 5 minuten de zaak geregeld konden hebben dus belde hij de makelaar.
Wij kregen de sleutel en klaar was alles.
We werden alleen gelaten en konden ons gang gaan.
Onvoorstelbaar wat er uit de bus en aanhanger kwam. Niet te geloven. En niets stuk. We gaven onszelf een compliment.
Het zevenblad in de tuin geplant onder een acacia. De druiven in wording bewonderd. We
hebben daar onze eigen bamboestokkenkwekerij, prachtige hoge stelen en behoorlijk veel.
Van de buren kregen we direct een kopje koffie. Hongaarse vriendelijkheid.
De wijsheid uit Oudemirdum, een uil, overzag het geheel en keurde het goed. De Friese vlag
moest natuurlijk wel even ‘wapperen’. Alles komt goed!
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Acacias

Uiltje in de nieuwe tuin

Bamboe

Zevenblad geplant

Zondag 15 mei verlieten we Harkány met onbekend einddoel van deze dag. Prachtig weer, de
zon scheen volop en het reed fantastisch met een lege bus en lege aanhanger. Of we 'vleugeltjes' hadden gekregen.
Werkelijk fantastisch na de rit waarbij beiden waren volgeladen. Op vele plaatsen zien we
meibomen staan met gekleurde linten en ook deze zondag viel ons oog daarop. Ongelofelijk
veel klaprozen bloeien in de bermen langs de snelwegen en binnenwegen.

Landschap onderweg

Onze vrachtcombinatie

Hongaarse Gardeners’ World

Tinkerbell is ook mee

Prachtig bloeiende vlier

Een van de vele meibomen
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En een heerlijk ijsje erbij

Nogmaals de meiboom

Prachtige klaprozen

Lekker bakkie…

Een kleine meiboom

Wijngaard

Melganzenvoet

Acacias

Grote hooirollen langs de weg

Győrújbarát

Een superleuke locatie
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Bij een tankstation waar we koffie scoorden zagen we de Hongaarse versie van 'Gardeners
World' liggen, een tijdschrift gericht op tuinieren. Leuk om waar te nemen. De eetbare groente
groeit echt overal voor je voeten net zoals de melganzenvoet, familie van spinazie.
Niemand hoeft honger te lijden, je moet het 'even' weten.
Wij verbleven deze zondagavond in Győrújbarát. Superleuke locatie. Maandag kon de reis verder naar Tsjechië, op weg naar Nederland.
Van Győrújbarát in Hongarije ging de reis op maandagochtend naar Mýto in Tsjechië. Deze
eindbestemming wisten we toen nog niet, vonden deze op de bonnefooi toen we besloten
dat het mooi genoeg geweest was.

Koolzaadvelden

Zover je kijken kunt

Waterkefir verzorgen

Paardenbloem

Mini viooltje

Nog meer koolzaad

Wel erg mooi

Resort Brdy, Mýto

Violen in plantenbakken

Je wordt hier zo vrolijk van…
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Een stralende dag, het is duidelijk te zien dat we weer naar het noorden gaan qua begroeiing.
De vele klaprozen verdwenen, zo ook de enorme aantallen acacia's en maakten plaats voor
nog bloeiend koolzaad, een overdaad aan seringen en nog mooie meidoorn. We reden via
Brno en Praag maar lieten deze steden wel liggen want met een bus en aanhanger is het geen
feestje een stad te bezoeken. Bovendien hebben we daar nu de blik helemaal niet op.
We waren op weg naar Nederland met als doel in de loop van die week de bus en aanhanger
opnieuw te laden. We zijn zoet en van de straat, hoewel we heel wat asfalt zien. Maar we
letten onderwijl wel op van alles wat mooi is. In Mýto verbleven we in een keurige gelegenheid, supernetjes, ruim, de bus en aanhanger stonden achter het hek en we zeiden dat we
daar best een nachtje langer hadden willen blijven maar we moesten verder.

Meidoorn

Nog meer koolzaad

Bloeit weelderig

Daslook in Duitsland

Iphofen in Beieren

Iphofen is een wijnstadje
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Het marktplein

Deurdecoratie

Vele wijnranken langs huizen

Mooie gevels

Ontbijtje bij de biobakker

Een lekker bakkie koffie

Gehoornde klaverzuring

Mooi uithangbord

Spreekt voor zich… heerlijk

Veldsalie

Anjertjes

Bloeiende berm

Gearriveerd in Nederweert
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Deze keer van tevoren geboekt in Iphofen, in Beieren. We zagen onderweg vele seringen
bloeien, prachtige koolzaadvelden en heel veel andere begroeiing waarbij wij denken... De
maaltijden groeien in de vrije natuur. Wat een overvloed! De reis verliep voorspoedig. Echt
een feestje om met een lege bus en idem aanhanger naar Nederland te reizen. Naar huis?
Nee, daar hebben we geen huis meer. We leven nu een beetje tussen 'de wal en het schip',
maar we blijven zeggen… ‘Alles komt goed!’ Ons toekomstige huis in Hongarije wacht op ons
met de eerste lading spullen en wij gingen de volgende rit voorbereiden. Maar niet eerder dan
dat we even enkele bezoekjes hebben afgelegd en hebben geladen.
Woensdag zou de reis voor twee nachtjes naar Nederweert gaan, vandaar onze route via Iphofen. Onderweg zagen we echt heel veel van mooie geraniums tot klavers, van koolzaad tot
seringen, van meidoorn tot daslook en nog veel meer. Mooie vergezichten, geen straf om hier
van te genieten. We gaan gestaag verder en we waren benieuwd wat we de volgende rit konden verplaatsen.
Woensdag 18 mei van Iphofen naar Nederweert...
We reden woensdag de 18e vanuit Duitsland naar Nederland en verbleven op een fantastische
locatie in Nederweert. Ook deze plek is een aanrader, maar we zijn bevooroordeeld want we
kennen Petra en Jo al jaren en we mochten logeren in hun net nieuwe prachtige vakantiehuis.
Onderweg genoten we van alles wat er groeit en bloeit, eetbaar is en oogstrelend blij maakt.
Nog nooit kon ik zulke mooie veldsalie fotograferen. De paarsbloeiende pluimen. Heel gewoon
een saliesoort te scoren in de vrije natuur.
Voor we het wisten reden we de grens met Nederland weer over.
Nergens aangehouden, nergens moeilijke vragen ten aanzien van onze lading die we verplaatsten, niemand maakte zich ergens druk om.
We konden overal naar binnen, nergens beperkingen, we deden ons ding.
Maar… toen we aan de rand van Nederweert de weg insloegen naar Petra en Jo, werden we
aangehouden door een enorme groep politieagenten.
Ondanks dat je weet dat er niets aan de hand is bekruipt je toch een soort naar gevoel.
En ik overdrijf niet als ik zeg wel rond de 30 tot 40 personen daar te hebben waargenomen,
velen in uniform.
Al snel bleek dat het ging om het opleiden van jonge agenten.
Rijbewijs en autokaartje.
Rijbewijs… heb ik niet… Dan heeft u een probleem. Geintje
Wat zit er in de aanhanger?
Niets. Klinkt lekker hè zo’n antwoord, maar het is echt zo.
Ondertussen kwam er een ‘oudere’ agent met de mededeling dat hij tig kilo hennep had waargenomen in de aanhanger.
Wat zit er in de bus?
Dubbele hoeveelheid als in de aanhanger.
Nou ja, we namen ze maar op de hak.
Ze deden zelf kwistig mee.
Zonder problemen konden we weer verder.
Wat een warm welkom in Nederland.
Nu willen jullie natuurlijk weten waarom wij met lege aanhanger uit Hongarije komen?
Want men vulde in dat we van vakantie terug kwamen.
Nou ja, eigenlijk wel maar dat hoeft niet te vertellen hoor, maar ja…
Toen hebben we nog even serieus verteld wat we hadden ‘uitgevreten’.
Daarna waren we al snel bij Petra en Jo bij vakantiehuis ‘Het Gevoel’.
Wat een toplocatie.
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Het Gevoel in Nederweert

Zeer decoratief

Het gaat ook om de details

Ontbijtje met gebakken eitje

Sfeervol ingericht

Enorm gelet op de details

Warerkefir in de maak

Trotse haan

We trekken de deur weer
dicht; op naar Friesland

Gezellige kamer
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Dit vermeld ik niet omdat we hen kennen, maar werkelijk het is een plaatje.
Over de afgelopen jaren hebben we het zien ontstaan en nu kregen we een rondleiding.
Heerlijk daarna samen gegeten en toen we op onszelf in het vakantiehuis zaten, de vele details
opvielen, je het anders ziet dan tijdens een ‘vlugge’ rondleiding konden we niet anders zeggen
dan… FANTASTISCH. Rekening gehouden met natuurlijke gezondheid, een goede energie, werkelijk in onze ogen perfect.
Donderdag de 19e was dan ook en relaxdag. Ons gevoel? Een heel goed gevoel over 'Het Gevoel'. We genoten van deze prachtige plek in Nederweert. Heerlijk relaxt ons eigen ontbijtje
klaargemaakt. Een gebakken ei versierd met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Feestje om te doen als je op zo’n locatie zit en je gang kunt gaan.
Werken achter de laptop voor Project7-blad, de cursusbrief voor het weekend erna moest
gemaakt worden. Maar ook lekker bijgepraat met Petra.
De waterkefir meegenomen op 7 mei leeft nog steeds en de grote weckpot kon weer gezeefd
worden.
Dat werkte even heerlijk op het aanrecht in de prachtige keuken.
Samen de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Voor vrijdag hadden we een logeeradres in Workum geboekt. Drie nachten in Friesland voor
we weer naar het zuiden konden afreizen.

Uitzicht uit onze kamer

Geen nummer maar een naam

Gevestigd in een voormalig schoolgebouw

Uleboerd op boerderijdak

Friese paarden
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De Luts in Balk, in Friesland

Pizzeria L' Arcobaleno Balk

Ontbijt in Workum

Eierdopjes met Friese muts

Boeketje op tafel

Gezellig stadje, Workum

Workum

Zij krijgen een dagje rust

Stokrozen

We komen hier graag

Vrijdagmiddag arriveerden we in de regen lekker op tijd in Workum. Snel de aanhanger een
plek gegeven, spullen naar binnen om daarna af te reizen naar Noord-Holland. Familiebezoek.
De kamer die we toegewezen kregen heet ‘Speel kwartier’. We verbleven namelijk in en voormalig schoolgebouw en alle kamers kregen bijpassende namen zoals ‘klas 1’, e.d.
Speel kwartier, er ligt een ganzenbord, het idee is om je te ontspannen.
Leuk bedacht voor een stel dat alleen maar kwam om de bus en aanhanger te laden.
Er moest gewerkt worden. Zaterdag de 21ste mooi weer, niet te warm, integendeel, zelfs een
beetje fris maar prima voor ons.
Ondertussen muurleeuwenbek gespot, de druiven groeien hier ook grappig langs de trap en
er staat een prachtige vijg. Mooi weer, niet warm, ideaal werk weer. De wekelijke cursus is
ook alweer verzonden, alles ging gewoon door. De deelnemers kregen info over koolzaad.
Deze dag stond in het teken van heel hard werken. Wij hebben elders in Friesland een opslag
en daar gingen we aan de slag. Alle tuinspullen moesten deze keer in de aanhanger, in de bus
wat meubels en deze vlogen er niet zomaar in maar om kwart over zeven in de avond waren
we klaar.
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In Balk pizza gegeten en daarna totaal gevloerd in Workum na een douche redelijk snel de
luiken dicht gedaan.
Als 'toeristen' door Workum gekuierd op zondagochtend de 22ste.
Veel 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen gespot. Werkelijk, er groeit genoeg voor
iedereen. We roepen al jaren dat we kunnen overleven op brandnetel en water; nu is dit wel
een hele rigoureuze uitspraak maar het bekrachtigt wel hoe gezond zij samen met vele andere
soorten 'wilde' groenten zijn. Al lopend door Workum zoveel gezien, werkelijk fantastisch.
Spontaan komt er overal van alles op. Ook even genoten van koffie op het prachtige terras
met de blik op de prachtige panden daaraan grenzend.
In de middag voor Project7-blad werkzaamheden achter de laptop gedaan en heerlijk bij Barbera gegeten. Bij Barbera de vlindertjes aanschouwd op haar tuintafel die we recent in Hindeloopen hadden gekocht, waarvan we vernamen dat ze uit Hongarije kwamen en net in Hongarije aangekomen waren het dezelfde vlindertjes die ik het eerst zag.
Bij Barbera de waterkefir gezeefd, de grote weckpot die ik in Nederweert had gevuld, we hadden daarna weer even voorraad voor de dagen erna.

Ook hier acacias

Lekker bakkie

Stukje geschiedenis

Oude lengtemaat

Bekende fontein in Workum

Ook voor ons

Hongaarse vlindertjes tussen Nederlandse viooltjes

Viooltjes bij Barbera

Heerlijke salade

Waterkefir zeven

Bakkie bij bakker Breimer
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Beker kefir onderweg

De Midstraat in Joure

Japanse rimpelroos

We zijn weer onderweg met
een volle bus en aanhanger
naar Zuidelijk Hongarije.

Vlier

Speerdistel en klaproos

Heerlijk gegeten bij de Griek

Kefiractie onderweg

Zo kijken we terug op een heerlijke dag, een supermaaltijd en konden we maandag weer op
pad richting Hongarije met gevulde bus en aanhanger. Op naar het volgende avontuur.
De
acacia's beginnen in Nederland te bloeien, we zagen ze in knop bij het terras in Workum en
zullen in Hongarije nu wel over hun hoogtepunt heen zijn.
De Nomaden konden maandag de 23ste weer op pad. Van Workum eerst naar Joure. Dat was
een 'hippie'. De geheugenkaart van m'n camera had het begeven, gelukkig nadat de vorige
foto's er al af waren. Toen besloten we ook eerst nog maar een kop koffie te scoren en daarna
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gaven we de bus met aanhanger de sporen. Via Groningen naar Duitsland en we stopten op
de bonnefooi in Helmstedt, in de buurt van Wolfsburg.
Al snel zagen we een klein hotel, de bus en aanhanger kon heel royaal staan en de Griek daar
in de buurt verzorgde een overheerlijke maaltijd.
Verdiend na deze reis dag want het reed niet bepaald ontspannen.
We hadden tegenwind, het vrachtverkeer kwam op ons heel warrig over en je moest je ogen
en oren er constant bijhouden.

Resort Brdy –
Podbrdská Restaurace

Het centrum van Mýto

Hauwen van look-zonder-look

Klein beekje door Mýto

Gek op mooie oude deuren

Decoratie op een deur

Nog zo’n mooie
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We besloten dinsdag weer naar Mýto in Tsjechië, bij Praag in de buurt te gaan. Een week
eerder terug naar NL daar al positieve ervaringen opgedaan. Het ligt iets buiten de route maar
we besloten er twee dagen van te maken omdat er ook weer gewerkt moet worden aan de
nieuwsbrief van Project7-blad en we de cursusbijdrage voor het volgende weekend ook op
tijd af willen hebben.
Even streng zijn en beiden een dag aan het werk.
We waren zeer tevreden over de locatie in Mýto dus wat zul je verder zoeken? Dan maar een
beetje uit de route.
Wat groeit en bloeit er alweer veel. De vlieren zijn nu prachtig in Duitsland, eerder stonden zij
in Hongarije al in volle bloei. Schitterende heermoes gezien, speerdistels, plaatsjes van planten met hun mooie vormen. Puur genieten. Frank zei bij de heermoes... dat zijn vele schuursponsjes.
Ja van zeven staarten maak je een kluwen, doe er een netje om en je hebt een
schuursponsje. Even kort door de bocht uitgelegd.
Dinsdag 24 mei... Van Helmstedt naar Mýto. Van Duitsland naar Tsjechië. Een fijnere reisdag
dan maandag. Geen tegenwind, wel veel vrachtverkeer maar alles voelde en ging gestroomlijnder. Mijn oog viel op een bord 'Lavazza' terwijl ik reed en tussen de vrachtwagens doorkeek. Hup, de afslag naar het tankstation genomen met een flinke accommodatie om de inwendige mens wat te bieden. Wij aan de koffie. hmmmm.... Lavazza? Daar geloofden we niets
van. Andere bekers en echt andere koffie.
Enfin, het was te drinken. Maar toch… voelt toch als een klap in het gezicht.
Wederom vele planten aanschouwd die vallen onder 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen. De waterkefir zondag bij Barbera gestart gezeefd op een zelfgemaakt 'aanrechtblok'
naast de bus. Voor alles is een oplossing en redden kun je je snel. Heerlijk, gezonde waterkefir,
dorstlessend en goed voor lijf en leden. Dat houden we erin. Om de dag zeven, even ‘werk’ en
regelmatig improviseren maar dan heb je ook wat. Het teveel aan kefir verdwijnt in de berm
want het groeit weer aardig en we kunnen er niemand blij mee maken. We gaan niet leuren
langs andere reizende personen.
Tot zover zijn we nu.
We zijn vandaag aan het werk aan de nieuwsbrief, de bijdrage voor ‘Cursus het Wilde Genieten’ is klaar, alle deelnemers krijgen ‘de veldsalie’, zeker geïnspireerd door de enorme hoeveelheid die we onderweg zagen groeien en bloeien.
Receptvoorbeelden genoeg, wat ben ik blij jarenlang heel fanatiek van alles te hebben gemaakt en gefotografeerd. Dat komt nu dubbel en dwars naar ons toe, we kunnen bij elke plant
die we delen van alles als voorbeeld aanreiken. Wij gaan donderdag weer verder en in het
volgende verslag meer over de volgende stappen in het zuiden van Hongarije.
We hebben de sleutel van het huis op zak, moeten de rest nog regelen, als we dit van tevoren
hadden gedeeld als plan had iedereen ons voor gek verklaard maar hoe humoristisch is het
eigenlijk? Je vertrekt uit Nederland zonder bestemming, ja iets op het oog, maar dat was het
dan ook. Binnen een week de sleutel op zak en bus en aanhanger geleegd.
Wie doet ons na?
Hartelijke groet,
Anneke

Op Telegram ‘Het Wilde Genieten’ dagelijks een update.
https://t.me/hetwildegenieten

Vanuit Mýto
25 mei 2022

Interesse in ‘Cursus het Wilde Genieten’?
anneke@project7-blad.nl

23

Water met...
Water met hondsdraf.
In dit geval kun je het zien als hondsdraf in plaats van traditioneel het gebruik van munt.
Hondsdraf in vele tuinen en ook in de vrije natuur overvloedig te scoren.
Bedenk ook eens dit gewas te drogen voor theemengsels of ander gebruik.
Anneke

Hondsdraf

Hondsdraf

Hondsdraf

24

Friese wandeltip vlakbij Heerenveen
Lieve lezers,
Afgelopen maand heb ik een voor mij nieuw wandelgebied ontdekt.
Het is gemakkelijk te vinden en vlakbij Heerenveen.
Wat het gebied zo leuk maakt is de aanwezigheid van een roedel damherten.
Deze damherten hebben een groot terrein tot hun beschikking.
Ze zijn niet tam en zodra ze jou horen of zien, gaan ze er vandoor.
Toch kun je ze , als je gelukt hebt ze “vangen” met je camera.
Rondom het terrein met de damherten lopen verschillende wandelingen en
zie je bordjes van het wandelnetwerk.
Er zijn twee parkeermogelijkheden.
De eerste is bij de boswachterij en 170 meter verderop bij het Fryske Gea.
Google helpt je prima als je het Katlijker Schar intypt.

Heb je de auto geparkeerd?
Steek dan de weg over en loop langs de afrastering waar je als je gelukt hebt de damherten al
ziet staan.
Het verschilt per uur waar ze zich bevinden.
Zie je ze niet meteen dan gewoon doorlopen totdat je ze achterin het heideveld ontdekt.
Binnen no time kun je genieten van deze heerlijke omgeving.
Overal fluitende vogels en in de poel kun je de kikkers horen kwaken en als je wilt Is er een
bankje om nog langer van dit alles te genieten.
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Overal groeit heide, dat is nu in mei nog niet in bloei, maar later in het jaar zal dit er ook
fantastisch uitzien.

Voor alle leeftijden is deze omgeving leuk om te ontdekken.
Ik heb twee holen ontdekt, één in
het gebied waar de herten lopen en
eentje er buiten
in het bos.
Waarschijnlijk woont hier een vos.
Veel wandelplezier!
Piteke van der Meulen
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Hut bouwen in het bos
Hoe te overleven in geval van nood. Een tweetal bijdragen van Rudy Vercauteren hoe je zelf
een hut bouwt in het bos en hoe je een zonnecollector kunt bouwen.
Hut bouwen in het bos met behulp van bomen
Zoek 2 bomen die hoogstens een drie meter uit elkaar staan.
Leg een dikke, lange tak op sterke zijtakken van de beide bomen
Zet aan beide zijden van deze verbindingstak grotere takken schuin met een helling van hoogstens 45 graden.
Vul de ruimten en spleten zoveel mogelijk op tussen de grote takken met minder grote en
kleine takken.
Wanneer er enkel kleine spleetjes tussen de takjes te zien zijn, dan pas dode bladeren en mos
op het takkenbouwsel leggen en met lange takken bovenop op hun plaats houden.
Veeg de binnenruimte leeg tot op de blote aarde.
Breng droog materiaal binnen als vloerbedekking
Bed maken door eerst tamelijk rechte takken van 2 m naast elkaar in de lengte te leggen op
de blote aarde, dan een dikke laag mos er bovenop, dan een laag van fijne takjes in dwarse
richting met daar bovenop weer een dikke laag mos. De laatste laag met de dwarse takken
en mos met een oud deken bedekken en enigszins samenbinden. Daarop de slaapzak of iets
gelijkaardigs.
Zonder bomen
Zoek minstens 3 lange, dikke takken met een V-splitsing op het einde.
Haak ze met hun V-splitsingen in mekaar, en zet de takken onder hoek van hoogstens 45 graden uit mekaar zodat je aan de basis een voldoende afstand hebt van minstens ongeveer 2
meter.
Vul de ruimte tussen de grote takken op met eerst wat minder grote takken en daartussen
met kleine takjes.
Wanneer er enkel kleine spleetjes tussen de takjes te zien is, dan pas dode bladeren en mos
op het takkenbouwsel leggen en met lange takken bovenop op hun plaats houden.
Veeg de binnenruimte leeg tot op de blote aarde.
Breng droog materiaal binnen als vloerbedekking
Bed maken door eerst tamelijk rechte takken van twee meter naast elkaar in de lengte te
leggen op de blote aarde, dan een dikke laag mos er bovenop, dan een laag van fijne takjes in
dwarse richting met daar bovenop weer een dikke laag mos. De laatste laag met de dwarse
takken en mos met een oud deken bedekken en enigszins samenbinden.
Daarop de slaapzak of iets gelijkaardigs.

Zonnecollector zelfbouw
Een zelfbouw zonnecollector in de vorm van een doos die je aan de buitenkant onder een naar
het zuiden gericht schuifraam plaatst. De lucht wordt verwarmd en rechtstreeks in huis geblazen. Op koude, heldere dagen kan de zon zo helpen de ruimte te verwarmen.
Een duurzaam eenvoudig, maar doeltreffend systeem met mogelijkheden.
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Gratis zonnewarmte
De Heat Grabber is een waterdichte doos, geïsoleerd aan de onderkant en zijkanten, met een
glazen bovenkant. Binnenin is een scheidingswand van isolatie aangebracht die reikt tot aan
het raam. De doos haakt over de vensterbank en het schuifraam sluit bovenop de doos. Daartussenin zitten de open sleuven waardoor lucht wordt aan- en afgevoerd. Door het verschil in
temperatuur in de twee lagen in de doos komt er convectie tot stand. Koude lucht wordt aangezogen en opgewarmde lucht uitgeblazen. Als de zon schijnt begint deze unit dus vanzelf te
werken en pompt zo een heleboel gratis duurzame zonnewarmte het huis in.
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Goedkoop, dus met een korte terugverdientijd.
Volgens het eerste concept kan iedere handige doe-het-zelver deze zonnecollector in een uur
in elkaar zetten. Twee uur voor de iets minder geoefende klusser. En dat met eenvoudige
materialen en gereedschappen uit de bouwmarkt. Voor weinig geld en met twee bouwtekeningen maak je zo zelf een Heat Grabber.
https://www.duurzaamthuis.nl/bouw-je-eigen-zonnecollector#:~:text=Een%20zelfbouw%20zonnecollector%20in%20de,helpen%20de%20ruimte%20te%20verwarmen

Ware het niet dat de, in de plannen van 1977 genoemde, isolatieplaat niet of nauwelijks meer
te verkrijgen is.
Ook heeft niet iedereen, of bijna niemand, schuiframen meer in huis.
Maar het idee…
Kunnen we niet iets met het principe doen?
Geïntegreerd in een zonwering misschien?
Wij gaan er eens over nadenken.
Jullie ook?
We horen graag jullie reacties!
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Verloting ‘Op Reis’
Een mens bedenkt wat; een verloting zul je zeggen?
Ja, een heuse verloting, een echte wedstrijd hebben we bedacht!
Ik, oud locatiehoudster, locaties opgestart en lezingen gegeven, drie jaar, één keer per maand
Project7blad in huis, heb nu samen met mijn man Jo een vakantiehuis gebouwd/verbouwd in
onze oude boerderij.
We hebben de afgelopen jaren goed benut en zeker de afgelopen periode.
Ons Vakantiehuis “Het Gevoel” is klaar!

Het geeft ons een goed gevoel en dat gaf het Anneke en Frank ook met hun tussenstop op
hun reis uit Hongarije. Even een dag onthaasten en even relaxen…
Ze hadden het hier erg naar hun zin in onze oude boerderij, de bedden bevielen fantastisch,
het buitenterras en de héérlijke omgeving sowieso.
Daardoor kwamen we op het idee om onder de lezers van de nieuwsbrief een verloting te
organiseren om twee nachten in ons Vakantiehuis “Het Gevoel” te overnachten.
Dit leek ons een erg leuk idee om het via deze weg aan te bieden.
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De woning heeft een eigen buitenterras waar het héérlijk zitten is. Wandel gerust eens de tuin in of loop eens door onze
moestuin. We werken met permacultuur waar je in de vorige
nieuwsbrief een stukje over kunt lezen. We vinden het erg fijn
om bepaalde planten zaad te laten schieten waardoor ze zichzelf uit mogen zaaien. Dit is zo een leuke manier van werken,
nou ja werken? De natuur doet het werk
Wat vragen wij van jullie?
Mocht je dit aanspreken dan mag je met je eigen woorden
omschrijven waarom jij dit zou willen winnen.
Schrijf het kort maar krachtig op en mail dit naar info@vakantiehuishetgevoel.nl
We halen hier de leukste en meest sprekende woorden uit,
en daarmee win je voor twee personen twee overnachtingen
in onze vakantiewoning in Nederweert Limburg.
www.vakantiehuishetgevoel.nl.

Uiterlijk inzenden op zondag 5 juni 2022!
Petra Wilmsen
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Ontbijtje 'Het Gevoel'...

Een ontbijtje met een eitje op gevoel gemaakt bij 'Het Gevoel' te Nederweert.
Als aanvulling boomspinazie, goudsbloem enkele bladeren en bloemblaadjes, madeliefjes en
viooltjes uit de tuin gescoord.
Heerlijk buiten gezeten met een kop koffie erbij.
Feestje
Puur genieten noemen wij dat.
Anneke

Boomspinazie

Goudsbloem (bloemen en blaadjes)
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Madeliefjes

Viooltjes
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Wandelen in Bergen NH

Woensdag 18 mei weer een heerlijke wandeling in het bos in Bergen.
Anneke en ondergetekende hadden daar 2 wandelingen gepland voor de deelnemers aan de
cursus van het Wilde Genieten. 3 mei is Anneke nog mee geweest, 18 mei heeft Marja Frederiks Anneke vervangen.
Het was prachtig wandelweer en een super leuk groepje en we hebben er een fantastische
middag van gemaakt. Het Bergse bos is een prachtig bos en als je de weg oversteekt zie je
alleen maar daslook.
Helaas was de daslook niet meer zo fris groen als twee weken geleden, het was al aardig op
haar retour, stoffig door de droogte en de bloemen al aardig uitgebloeid. Het deed niets af
aan de wandeling, er was nog zoveel meer te zien en te vertellen.
Een groot veld met zevenblad ontbreekt niet in het bos, veel Roberts kruid en we zijn natuurlijk ook weer naar de roze winterpostelein gelopen.

Er staan in het bos onder andere mooie beukenbomen en lindebomen, mooie kiemen onder
de beuk ontdekt en iedereen wilde wel een blaadje van de lindeboom proeven.
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Op een wandelpad buiten het bos kom je een diversiteit aan bloeiende en eetbare planten
tegen waaronder de veldsalie, het onderwerp voor de cursus van dit weekend en bijvoorbeeld weegbree, smeerwortel, blaassilene en zuring.
We hebben de middag afgesloten bij een van de deelnemers aan de cursus die zelf niet mee
kan wandelen. Heerlijke kopje koffie of thee met wat lekkers.
Het was een geanimeerde nazit. Dank je wel voor je gastvrijheid Do.
Dank aan de deelnemers voor hun aanwezigheid en Marja bedankt voor je begeleiding bij
de wandeling. Ik reed tevreden de afsluitdijk over terug naar huis. Voor herhaling vatbaar!
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Barbera

Wandelingen voor lezers van Het Wilde Genieten

We gaan weer (betaalde) wandelingen organiseren voor lezers van onze nieuwsbrief Het
Wilde Genieten.
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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 Hongarije 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 Genieten.
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
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 georganiseerd, ook voor hen geldt voor deze wandelingen de bijdrage van € 7,50.
Barbera

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.
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Sterker nog, 35.000 jaar geleden wisten onze voorouders dit allemaal al en was het heel gewoon 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 achterdeur 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 deelnemerslijst 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 wellicht 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 formaat thuis gezonden nadat je hebt voldaan.
Je krijgt ook elk weekend de informatie omtrent de middagen die op de agenda voor de deelnemers 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 Project7blad 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.
Dit noemen wij nu een cursus.
Wie instapt en alle voorgaande delen nog niet heeft kan deze te allen tijde in porties aanschaffen.
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 doordringen 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.
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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

Je bent wat je eet, dus
wees niet snel, goedkoop, gemakkelijk,
of namaak…
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Reeds verschenen cursusbrieven:

1 Oost-Indische kers

2 Brandnetel

3 Azerbeidzjaantje

4 Springbalsemien

5 Zonnebloem

6 Dahlia

7 Hibiscus

8 Hemelsleutel

9 Tulp

10 Vogelmuur

11 Druif

12 Veldkers

13 Bergthee

14 Rozemarijn

15 Laurier

16 Moerasanemoon
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17 Pastinaak

18 Tijm

19 Den

20 Jeneverbes

21 Vogelvoer

22 Creatief tuinieren

23 Speenkruid

24 Winterpostelein

25 Viooltje

26 Kleefkruid

27 Eeuwig moes

28 Kiemen

29 Daslook

30 Zevenblad

31 Sleutelbloem

32 Zwaardlelie
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33 Geel nagelkruid

34 Chinees klokje

35 Tulp

36 Gulden sleutelbloem

37 Herhaling 4 lessen

38 Look-zonder-look

39 Hondsdraf

40 Sering

41 Begonia

42 Geel bloeiende kruisbloemigen

43 Veldsalie

44

45

46

47
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Mis je titels? Wil je titels bestellen? Kies ZES titels voor € 10.00!
Mail Anneke om ze te bestellen: anneke@project7-blad.nl
Je krijgt dan de betalingsinformatie per kerende mail.
Na ontvangst van de overboeking worden de cursusbrieven naar je toegezonden.
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Braam – Rubus Fruticosus

De Latijnse naam van braam is Rubus Fruticosus. Rubus van het Griekse woord Raptoo = steken en Fruticosus van het Latijnse woord frutex = struik. Stekende
struik dus.
De meesten van jullie kennen de braam waarschijnlijk
wel. Het is een struik die enorm woekert en hij kan andere planten verstikken.
De Braam kan wel tot 2 meter hoog worden en heeft
stekels op de stengels en op de onderkant van het
blad. Je vind hem eigenlijk overal want kieskeurig wat
betreft grond is Braam niet. Zelfs op plekken waar milieuvervuiling of overbemesting is groeit Braam nog
vrolijk.
Uiteraard kan je op zulke plekken beter geen bramen
plukken; dat doe je beter van struiken die in de
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duinen, op open plekken in het bos of misschien wel
in je eigen tuin groeien.
De Braam bloeit met mooie witte, soms roze bloemetjes die later de bramen worden.
Je vind bloemen, onrijpe bramen en rijpe bramen tegelijkertijd aan 1 struik.
In augustus zijn de bramen rijp.
Na 29 september kan je beter geen bramen meer plukken want zo zei men vroeger dan neemt de duivel er
bezit van en vaak zie je ook dat bramen eind september begin oktober last krijgen van een soort schimmel.
De bramenstruik levert ons niet alleen bramen, de bladeren daar kunnen we ook van alles mee.
Van het jonge blad kan je thee zetten die heel gezond
voor je is. Je gebruikt verse of gedroogde blaadjes. De
thee werkt reinigend, versterkend en is weerstand
verhogend, bijvoorbeeld als je verkouden wordt, grieperig bent een keelontsteking hebt en ook bij koorts.
Braam helpt ook heel goed wanneer je last hebt van
diarree door voedselvergiftiging of bij ‘vakantie diarree’. In dat geval is het handig om een flesje bramentinctuur bij de hand te hebben.
Bramentinctuur wordt gemaakt door bramenblad en
jonge scheuten in alcohol een poos te laten trekken.
De werkzame stofjes gaan dan in de alcohol. Wel zo
handig vooral op vakantie.
Heb je jezelf bezeerd, een kras opgelopen bij het bramen plukken bijvoorbeeld of ben je gevallen dan kan
je een braamblad kneuzen, een beetje knijpen en wrijven tot er vocht uitkomt, en dan direct op de wond
leggen. De stofjes die uit het braamblad komen zorgen
dat de wond schoon wordt en snel dichttrekt waardoor het bloeden stopt. Altijd handig om te weten.
En de bramen zelf die zijn natuurlijk hartstikke lekker
om zo op te eten of om sap of jam van te maken; moeten we alleen nog even wachten tot augustus.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Thee met braamblad, hondsdraf en citroen

Salade met jong beukenblad en jong
bramenblad

Bramen en bramensap over yoghurt

Bramensap

Bramensap over yoghurt met perziken
Bramen verwerkt in een arrangement met kleine
flesjes die als een krans aan elkaar zitten.
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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…

22

zondag

mei

WEEK 20

Dag van de biodiversiteit
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE

Twee doeken (waren) niet
meer voldoende om een
waarachtige impressie van
de natuur neer te zetten
Claude Monet,
Frans impressionistisch schilder (1842-1926)

DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS
De Aarde is vol van leven, de natuur kan soms van een overweldigende schoonheid zijn.
Het is op die momenten die ons raken, dat we diep vanbinnen beseffen dat we er zuinig
op moeten zijn. Op de rust en de stilte, op de wezens waar we mee moeten samenleven,
op de kwetsbare schoonheid.
De Aarde voelt als een liefdevolle moeder, waar je in haar armen je veilig neer kunt leggen,
gekoesterd en geliefd weet, een behoefte die elk mens kent.
De planten en de bomen die uit de Aarde oprijzen, haar grond bedekken met groen leven,
zijn als kleding die je beschermen en beschutting geven.
Ze geven je voeding om van te leven en omhullen je als een jas.
Laten we zorgdragen voor onze Aarde en op deze ‘Dag van de biodiversiteit’ er nog eens
extra bij stil staan dat al het leven op Aarde met elkaar in verbinding staat.
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Een supermiddag

Met een groepje dat op regelmatige basis bij elkaar komt in Friesland hebben we supergezellige, geanimeerde en vooral een leerzame middag beleefd.
Vorig jaar hebben we met Inez van den Broek, van de stichting Geobiodynamica, een wichelroede wandeling gedaan in Wijnaldum en gezien de veelheid aan vragen die middag hebben
we Inez uitgenodigd ons meer te vertellen over aardstralen, wateraders, currylijnen, hartmannlijnen en wat doet het met de mens.
Gezondheid en welzijn van mensen worden door verschillende zaken beïnvloed. Naast bijvoorbeeld de wisselende jaargetijden -waar veel mensen duidelijk verschil ervaren in hoe ze
zich voelen- hebben ook aardstralen een sterke werking op de geest en het lichaam van mensen.
In alle -ons bekende- oude culturen hield men rekening met deze werking. De meeste culturen
hadden een 'geomant' tot hun beschikking. Een functionaris binnen de overheid of kerk, die
de aardstralen en dergelijke kon meten en die adviseerde bij bouwplannen van steden enz.
Kerken en kathedralen en ook de voorchristelijke heiligdommen werden geplaatst op kruispunten van belangrijke -want krachtige- aardstralen.
Tegenwoordig is er sprake van een herontdekken van de kennis van dit alles. En in tegenstelling tot vroeger tijd is het momenteel ook mogelijk om deze kennis te delen, met een ieder
die daarvoor belangstelling heeft!
Er loopt een raster van lijnen over de wereld. De hartmannlijnen bijvoorbeeld lopen van noord
naar zuid en liggen 2 meter uit elkaar en van west naar oost, deze liggen 2,5 meter uit elkaar.
12 van deze hartmannlijnen vormen een blok van 24 bij 30 meter en zo liggen blokken hartmannlijnen naast elkaar.
Currylijnen lopen van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest en liggen 7
meter uit elkaar.
Het is bekend dat de Chinezen het gebruik van de wichelroede meer dan 4000 jaar geleden
kenden. Ook in andere culturen - door de eeuwen heen- was er sprake van meetinstrumenten,
veelal gelijkend op de wichelroede, waar de zogenoemde geomanten hun meetwerk mee verrichtten. Dit om het bouwplan van steden, huizen en andere bouwwerken verantwoord te
kunnen uitvoeren. Geomanten waren veelal in dienst van de overheid of de kerk. De bisschopsstaf, (zeg maar: de staf van Sinterklaas, om hem even snel voor de geest te roepen)
blijkt ook een vergelijkbaar meetinstrument te zijn (geweest). Mogelijk was de inwijding tot
bisschop tevens een inwijding tot dit deel van de Geheime Leer?
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Er zijn verschillende modellen wichelroedes. De meest bekende is de katapultvormige, gemaakt van een Y-vormige twijg of tak. Deze buig je op spanning door beide uiteinden (bovenzijden van de Y) vast te pakken.
Met behulp van deze eenvoudige wichelroede werd onderzoek gedaan naar plaatsen waar
zich bodemschatten bevonden. Reeds in de middeleeuwen werd, alvorens men met het bouwen van woningen, boerderijen, kerken enz. begon, eerst onderzoek verricht naar negatieve
zones.
Wanneer er na een grondig onderzoek geen negatieve zones werden aangetroffen, werd met
de bouw begonnen. Ook in de Feng Shui wordt rekening gehouden met deze stralingszones,
al hebben ze daar namen als 'de adem van de draak'.

Een andere versie is het zogenaamde ´allemansend´. Zo genoemd omdat echt iedereen er mee
kan leren meten. Deze wichelroede bestaat uit 2 L-vormige metaaldraden, die - losjes vastgehouden- precies aangeeft waar ondergrondse wateraders, aardstralen, energieën en andere
stralingsinvloeden aanwezig zijn. Deze versie wordt bij de Stichting Geobiodynamica gebruikt
tijdens workshops en cursussen.
De wichelroede leent zich ook prima om positieve plaatsen, krachtplekken op te sporen. Op
deze plekken werd vroeger recht gesproken, hielden de voorchristelijke mensen die de natuurgoden aanbaden hun rituelen en op exact deze plaatsen werden in latere eeuwen de Romaanse kerken gebouwd.
https://www.geobiodynamica.org/
Er zijn nog een paar mensen met Inez naar buiten geweest met de wichelroede terwijl binnen
de ‘maaltijd’ is klaargezet. Een heerlijke pan soep, de gastvrouw heeft een heerlijk brood
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gebakken en er zijn salades meegenomen, tomaten en komkommer, boter, kaas en ‘smeersels’ voor op brood door de groepsleden,

Het smaakte weer voortreffelijk net als het water met een smaakje, deze keer met kleefkruid,
bloemetjes van de radijs en vlierbloesem.
Aan de reacties te horen heeft een ieder het een supermiddag gevonden.
Met dank aan Inez!
Barbera
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Insectenhotel
Gluren bij de buren.
Dat deden we even in Duitsland in de plaats Helmstedt waar we één nacht verbleven.
Op het terras van het kleine hotel stond dit insectenhotel.
Wellicht brengt het je op een idee qua materiaalgebruik. Oude of afgedankte mandjes, van
alles kun je gebruiken.
Wij gluurden even voor jullie
Anneke
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Als extra vervolg op het insectenhotel in Helmstedt nog even twee verschillende variaties die
wij achterlieten in onze tuin voor de volgende eigenaren.
Ook daar kun je zien dat we van alles verwerkten.
Dus... mocht je inspiratie wensen en lekker aan de slag willen.
Leef je uit. Insecten zijn niet super kieskeurig, als de plekjes maar geschikt zijn voor hen.
Maar het is des te leuker er een creatief object van te maken voor in je eigen tuin.
Denk ook aan een gezamenlijk project met buurtbewoners voor op een stuk openbaar stukje
grond, mits je toestemming hebt daar wat op te plaatsen.
Of bedenk iets met collega tuinders op een volkstuinencomplex. Mogelijkheden genoeg om
een aantal gezellige uurtjes met elkaar te vullen en van alles op te ruimen waar je toch niets
mee onderneemt. Wat vaak alleen maar blijft liggen omdat het zo zonde is om weg te gooien
en uiteindelijk doe je er niets mee.
Alles compact in een grote bak afgedekt met gaas kan een oplossing zijn.
De grote bak is een afgedankte kruidenbak waar de poten afgezaagd zijn en als extra steuntjes
aan de achterkant de planken bij elkaar houden.
Het kleinere 'hotel' heeft als basis en kistje voor aardappels/groenten, etc.
Anneke
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Acacia
Acacia's, pure schoonheid en zeer bedwelmend met een heerlijke geur.
Wanneer je ze niet ziet ontdek je ze wel door hun geur.
Gedurende de afgelopen weken hebben wij er velen waargenomen. Al rijdend naar zuidelijk
Hongarije zagen we ze in bloei komen en niet te zuinig ook qua hoeveelheden.
Het leek wel of er op sommige plaatsen niets anders groeide.
Wanneer we ze niet zagen wisten we dat ze in de buurt stonden door hun enorme sterke maar
wel heerlijke geur.
De lindebomen stonden ook al in knop maar gelukkig bloeiden deze nog niet want ook zij
kunnen je lokken door hun sterke geur en alles door elkaar leek mij wel wat heftig.
Acacia, super mooi, een echte bijenverleider, denk aan acaciahoning en ook wij kunnen de
bloemen gebruiken. Denk aan bloemen in een kan met water, likeur van maken, los geplukt
als eetbare versiering over een salade.
Alleen de bloeiende bloemen mogen we gebruiken; wanneer de bloemen uitgebloeid raken
dan is de lol er ook van af en als de peulen zich vormen is het gedaan met de pret.
Alles van de acacia is niet eetbaar, op de bloeiende bloemen na. Sterker nog: de peulen, bladeren etc. zijn giftig.
Maar dat mag de pret niet drukken om toch de bloemen eens te gebruiken.
En wij waren blij verrast in de behoorlijk grote tuin bij ons nieuwe huis in zuidelijk Hongarije
zelfs een aantal acaciabomen aan te treffen. Dat voelde als een cadeautje nadat we er al zo
van genoten hadden. De aanplant was ook verklaarbaar: voor ons had er enkele jaren geleden
een imker in het huis gewoond.
Terugrijdend naar Nederland om weer een volgende zending spullen in de bus en aanhanger
te stoppen, zagen we bloeiwijze weer veranderen in knopvorming.
Zondag 22 mei zaten we in Workum op een gezellig terras aan een bak koffie en daar stonden
de acacia's nog in de knop.
Op dit moment verblijven we in Tsjechië, op doorreis naar zuidelijk Hongarije en zijn de bomen
alweer over hun hoogtepunt qua schoonheid heen.
Een grappige gewaarwording om vele gewassen van knop naar bloei te zien veranderen maar
ook weer omgekeerd wanneer we naar het noorden reizen. De vlieren stonden in zuidelijk
Hongarije al in volle bloei toen ze in Nederland beginnende knoppen lieten zien.
Wij genieten van de wonderen der natuur en onderweg zie je aan de bloemen wat er veelvuldig is aangeplant of zichzelf heeft uitgezaaid.
Zo zijn er ook heel veel vlieren zichtbaar door de prachtige bloemschermen.
En lindebomen treffen we ook overal aan, van het noorden tot het zuiden.
De moraal van het verhaal is dat je overal jezelf kunt redden met 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen. Je moet het 'even' weten.
En dat stimuleren wij nu al jaren, leer wat je kunt scoren in de vrije natuur. Wij zullen ons altijd
kunnen redden dat is ons inmiddels al lang helder. Alles wat we in Nederland konden scoren
komen we nu ook weer tegen.
Wij zouden graag zien dat iedereen zich kan redden, al is het in groepsverband, elkaar helpen,
elkaar stimuleren, samen leren. Daar is 'Cursus het Wilde Genieten' nu juist voor bedoeld.
Maar dat ter zijde, want via deze bijdrage wilde ik jullie even laten genieten van de prachtige
acacia's. Sprookjesbomen wanneer zij bloeien. Neusje vol, oogverblindend mooi.
Anneke
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten
Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genieten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek verschenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere informatie dan in de nieuwsbrieven.
Verschenen zijn:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het ‘wilde’ genieten – Winter
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene
informatie; het overgrote deel van het boek echter bestaat uit recepten.
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikingen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebruiken in de keuken.
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot heel
lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze zaken.
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten.
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.
Deze kan variëren.
PostNL rekent namelijk diverse tarieven voor verschillende landen.
Bestellen kan via:
anneke@project7-blad.nl

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