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Voorwoord 
 
Terug naar de roots 

Ik wil jullie meenemen in een facebook gesprek wat ik vanavond had     
Ik deelde dit stuk van Tamara van De Engelen Moestuin & Recepten op mijn tijdlijn. 
 
Ik zou wensen dat mensen zich zouden herinneren... 
... dat ze hun tanden kunnen poetsen met kokosolie, hun huid kunnen insmeren met banaan, 
honing of een paar druppels olijfolie. 
Dat er geen betere shampoo is dan baking soda, geen betere haarkruller dan azijn, geen beter 
ontsmettingsmiddel dan zelfgemaakte zeep. 
Brandnetel in gekookt water verwijdert schilfers en hoofdhuidproblemen, rozemarijnwater 
versterkt het haar en voorkomt haaruitval, en er is geen beter haarmasker als eigeel.... 
Om je haar op te lichten met kamillethee, donker te maken met walnootschil, je witte haar 
bedekken met aardappelschilwater, een paar bruintinten verlichten met een masker van ka-
neel, citroen en honing... 
Dat je het sap uit de citrusschil kan gebruiken om afwas, vloeren en kristallen te wassen.. 
Dat het heel makkelijk is om plastic afval te vermijden. 
Dat er altijd een plek is om organisch materiaal te begraven. 
Dat een mengsel van alcohol, waterstofperoxide en azijn een sterke schimmeldoder is, net als 
oreganoolie, baking soda, knoflook of kokosolie. 
Zo maak je antibiotica met knoflook, azijn en honing..... 
Dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt voor een goed leven! 
Uit het systeem stappen betekent niet vechten met iemand, het betekent herinneren wie we 
zijn en waar we vandaan komen. 
Met weinig kun je een wereld creëren.. alleen door te erkennen dat WE kiezen hoe. Op een 
natuurlijke manier leven zoals onze grootouders dat konden met de natuurlijke middelen die 
er altijd waren. 
Laten we onze roots eren, laten we onszelf terugwinnen. 
x Tamara 
 
En daar reageerde een van mijn contacten als volgt op: 
Wat was ook al weer de gemiddelde leeftijd in die tijd?? 
Ik vraag diegene en antwoord: 
Wat heeft de gemiddelde leeftijd ermee te maken? Simpele middelen kun je nog steeds gebrui-
ken.  
Ik was mijn haar met aleppozeep, is olijfoliezeep, ik gebruik baking soda als deodorant en ik 
poets er ook mijn tanden mee.  
Ik gebruik kokosvet als zonnebrandmiddel. 
Ik maak vaak mijn wasmiddel van aleppo zeep of marseillezeep.  
Ik gebruik vaak de combi van schoonmaakazijn met baking soda voor de gootsteen en de wc 

en zo kan ik nog wel even doorgaan.  
Oh ja ik maak ook mijn eigen theemengsels en kruidenzout, ik maak zelf tig potten zuurkool in 
een jaar, heel wat smakelijker dan de zuurkool uit de winkel, ik maak als de tomaten goedkoop 
zijn tomatensaus enne . . . 
 

https://www.facebook.com/Engelentuin/?__cft__%5b0%5d=AZVYsRDiYDQRCuDuJG4O_oC6GNEJK6EgpGGqlWbGBhY89qNBKcXHR83W0A26vHkTbo33wGGOCVBYLzZRc4HvwPjEsQE2UCcG-Sdaz9NL8wFzzRvubGRdy5eNGNlm5qTof2bRLm6WSAgixbmS8Dik8Tgvsyrp1uEz-JDfbVutN6tRRA&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Het is wel duidelijk denk ik. we kunnen zoveel meer en goedkoper en wat mij betreft gezonder. 
Smeer alleen op je huid wat je kunt eten. 
En we hebben nu weer veelvuldig warme dagen, laat je zonnebril thuis of zet deze alleen tij-
dens het autorijden op. 
Ik ‘verbrandde’ vroeger altijd, ik heb een lichte huid, een dag op of aan het water en ik was zo 
rood als een kreeft. Ook tijdens vakanties in bijvoorbeeld Griekenland, dan zat ik bijna de hele 
dag in de schaduw en toch weer zo rood als een kreeft en last van zonnebrand. 
Ik stopte met altijd een zonnebril te gebruiken toen ik ging golfen, het lukt niet echt goed je 
bal te volgen als je een zonnebril op hebt. Dus dat werd een pet of een klep.  
En . . . .  ook verder gebruikte ik geen zonnebril meer en merkte dat ik niet zo snel meer ‘ver-
brandde’. Via je ogen krijgt je lichaam een seintje als de zon schijnt en maakt stofjes aan waar-
door je langer in de zon kunt vertoeven.  
Ik smeer mij een keer in met kokosvet als ik een dagje het water op ga en zit niet de hele dag 
in de brandende zon. Ik ben dan wel wat verkleurd aan het eind van de dag, wat kokosvet erop 
en de volgende dag is de zonnebrand er weer uit.  
 
Denk na voor je iets op je huid smeert of wat je gebruikt aan schoonmaakmiddelen. Google 
maar eens op internet en je vindt tal van ideeën. 

 
En ja, het is al weer eind juni, tijd voor de tweede 
nieuwsbrief Het Wilde Genieten van deze maand. De 
langste dag is al weer voorbij, de dagen gaan vanaf nu 
weer korten terwijl nu ook pas officieel de zomer is 
beginnen.  
 
Geniet van het mooie weer en ga lekker naar buiten.  
Ik kom steeds een bericht tegen dat een uur wandelen 
beter is dan een half uur hardlopen.  
Daar hou ik mij dan maar aan, lekker erop uit met 
Beitske mijn hond.  
Foto’s van vorige week met haar in het Rijsterbos. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier en tot de volgende 
maand. 

 groet, Barbera 
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Een heerlijke middag 
 

 
 
Met een groepje gelijkgestemden waarmee we op regelmatige basis bij elkaar komen hebben 
we weer een heerlijke middag beleefd. 
Praten, lachen, het hebben over onderwerpen die ons bezighouden. 
(Sjamanen) Drum en klankschalen mee, aarden, even landen en tot en bij onszelf komen. 
 
Iedereen neemt wat lekkers mee, iets voor bij de koffie/thee, voor het eten een heerlijke pan 
soep, een hartige taart, een salade, de gastvrouw bakt lekker brood en zet altijd een kan water 
met een smaakje klaar. Deze keer heerlijk met komkommerkruid en goudsbloem. 
En buiten was het even genieten van de mooie klaprozen, prachtig! 
 
We zien elkaar de volgende maand weer. 
Barbera 
` 
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Asperge – een ‘gezonde’ groente  
Wetenswaardigheden over voedingsstoffen en werking…  
…en 3 overheerlijke recepten 
 

    
 
Wat maakt asperge zo gezond? 
Asperge is niet alleen culinair een highlight. Er zitten ook veel voedingsstoffen in die goed 
zijn voor je lichaam. 
Omdat asperge voor 93% uit water bestaat is het zeer caloriearm. Een portie van 100 g komt 
neer op 18 kcal. 
Asperge bevat veel ballaststoffen die een verzadigd gevoel geven en de darmen ondersteu-
nen. 
Met 500 g asperge dek je ruim je dagelijkse behoefte aan vitamine C en foliumzuur, 90% van 
je vitamine E behoefte en 50% van je vitamine B1 en B2 behoefte. 
Bovendien bevat asperge eiwit, fosfor, kalium, magnesium, calcium, natrium en ijzer. Hier-
door is asperge een van de voedingstof rijkste groente.  
Een bijzonder inhoudsstof is asparaginezuur. Dit aminozuur is verantwoordelijk voor de typi-
sche aspergesmaak en ondersteunt bovendien de ureumcyclus. Hierdoor krijgt je urine na 
het eten van asperge een typische geur. Dit is echter niet bij iedereen het geval omdat maar 
de helft van de mensen het enzym bezit dat asparaginezuur kan opsplitsen. 
Ook komen in asperges bitterstoffen voor die niet onbelangrijk zijn voor onze gezondheid.  
Door de ontwikkeling van chlorofyl bevat groene asperge betacaroteen en ook meer vita-
mine C dan witte asperge. Hierdoor smaakt groene asperge wat hartiger en is sneller gaar, in 
5-7 minuten [witte asperge in 10-15 minuten]. 
 
Hoe kan asperge op je gezondheid werken? 
De botanische naam van asperge is asperagus officinalis. Uit het Latijns vertaald betekent dit 
geneesmiddel. De naam is passend want de inhoudsstoffen kunnen positief op de gezond-
heid werken. 
Urinewegen: Door het aminozuur asparaginezuur werkt asperge diuretisch. Men neemt aan 
dat het zuur helpt stikstofachtige afbouwproducten in niet giftige urine te transformeren. 
Die wordt via de nieren, samen met de afvalstoffen, uitgescheiden.  
Darmen: De ballaststoffen stimuleren de spijsvertering en bevorderen zo de darmfunctie. De 
vezelstof inuline sterkt de darmflora. Foolzuur in combinatie met vitamine C stabiliseert het 
darmslijmvlies. 
Spier- en zenuwactiviteit: Asperge bevat veel mineraalstoffen, bijvoorbeeld kalium. Kalium is 
belangrijk voor het doorgeven van signalen aan zenuwen en spieren.  
Kalium is dus medeverantwoordelijk voor het juiste functioneren van spieren en zenuwen. 
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Gewicht: Asperge is extreem caloriearm (als je niet te veel boter of saus toevoegt). Boven-
dien bevat asperge veel ballaststoffen die lang een verzadigd gevoel geven. Hierdoor past 
asperge bij uitstek in een dieet om af te vallen. 
Botten: Calcium en magnesium in asperge helpt de botten te versterken. Het eiwit in de as-
perge is belangrijk voor het functioneren ven de bottenstofwisseling.  
Vitaminehuishouding: Asperge zou je een vitaminebom kunnen noemen. Vitamine C zorgt 
voor een sterk immuunsysteem. Vitamine E heeft anti oxidatieve eigenschappen. Vitamine 
B1 is belangrijk voor het zenuwsysteem en vitamine B2 is nodig om voeding in energie om te 
zetten. 
 
Hoeveel asperge mag je eten? 
Voor de meeste mensen bestaat geen limiet aan het eten van asperge. Alleen jicht patiënten 
moeten het niet overdrijven. Asperge bevat purine. In het lichaam wordt purine afgebroken 
in o.a. urinezuur dat wordt uitgescheiden via de nieren.  
Bij te veel kan het leiden tot een jichtaanval. Met mate kunnen ook jicht patiënten genieten 
van asperge. Bovendien kunnen jicht patiënten bij aspergegerechten beter geen vlees en/of 
alcohol gebruiken omdat deze levensmiddelen eveneens veel purine bevatten. 
 
Hoe herken je goede asperge? 
Versheid: Als je in een asperge knijpt, komt er een beetje sap uit. Die moet fris ruiken en niet 
zuur smaken. 
Look: Asperge moet een beetje glanzend eruitzien en geen verkleuringen hebben. De kopjes 
stevig en gesloten. Het uiteinde moet sappig zijn. 
Gevoel: Verse asperge voelt stevig aan. Als je twee stengels tegen elkaar wrijft dan geeft dit 
een piepend geluid. 
 
Hoe sneller je asperge na het kopen eet, hoe smakelijker hij is. Je kunt asperge circa 3 dagen 
in de koelkast bewaren, liefst in een vochtig doek. Groene asperge kun je rechtop in een glas 
met een bodempje water zetten en zo eveneens in de koelkast bewaren. 
 
De schaduwkant van asperge 
Hoewel asperge een gezonde groente is, kan hij tot een milieuzonde worden. 
Steeds vaker wordt asperge uit verre landen geïmporteerd. Dan heeft hij een slechte kli-
maatbalans. 
Toenemend worden de bedden waar asperge groeit, verwarmd om vroeger te kunnen oog-
sten. Ook dat geeft een slechte klimaatbalans. 
Conventioneel geteelde asperge groeit vaak in grond die belast is met chemisch-synthetische 
pesticiden. 
Vaak komt asperge verpakt in plastiek in de supermarkten. 
Bovendien worden seizoenwerkers vaak slecht betaald voor hun pittige job bij de asperge-
oogst. 
 
Het beste kun je asperge regionaal en seizoensgebonden kopen uit ecologische landbouw. 
Voor ecologisch landbouw gelden strenge regels, bv. mogen geen synthetische pesticiden 
worden ingezet. 
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Hieronder vind je 3 variaties voor een lauwwarme asperge-aardbei salade die ik in de afgelo-
pen weken heb uitgeprobeerd. Geloof me: alle 3 zijn een traktatie. Proef zelf maar. Het kan 
nog net voor de aspergetijd is afgelopen.  
 
Lekker smullen maar en genieten! 
 
Gila Edler 
Centrum Wilgenhoeve - Exmorra 
 

 
 

Asperge-aardbei-Salade 
Vegan recept voor het voorjaar 
 

    
 
Een asperge-aardbei-salade is een lekker en licht gerecht voor warme voorzomerdagen.  
Het is snel klaar, zit boordevol voedingsstoffen en vult voldoende zonder dat je er een vol 
gevoel van krijgt. 
 
Het seizoen voor asperge is van half april tot eind juni, voor aardbeien van eind april tot be-
gin september.  
Dus is mei en juni de beste tijd voor een asperge-aardbei-salade omdat je dan de producten 
uit eigen regio kunt kopen. Dat voorkomt transportwegen met een hoge CO2-belasting voor 
importproducten.  
Als je meer aandacht wilt besteden aan eten wat het seizoen te bieden heeft dan vind je op 
internet diverse seizoenkalenders voor groente en fruit. 
 
Als je voor bio-kwaliteit kiest, ondersteun je bovendien duurzame, ecologische landbouw 
waar zorgvuldig met natuurlijke resources wordt omgegaan.  
Naast asperge zijn ook aardbeien uit conventionele landbouw vaak belast met pesticiden die 
schadelijke zijn voor de gezondheid. 
 
Hier een simpel recept voor een frisse, aromatische asperge-aardbei salade: 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
12 asperges (wit of groen) 
400 gram aardbeien 
2 handjes tuinkers 
2 handjes verse basilicum 
6 eetlepels balsamicoazijn 
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2 theelepels melassestroop 
4 theelepels mosterd 
6 eetlepels olijfolie 
zout naar smaak 
peper naar smaak 
 
Bereiding (20 minuten) 
Was en schil de asperge (witte asperge helemaal schillen en aan de onderkant een klein 
stukje afsnijden, groene asperge alleen het onderste 1/3 schillen) in circa drie centimeter 
lange stukken snijden.  
Schuin snijden staat leuk in de salade. Blancheer de asperge ca. 3 minuten in kokend gezou-
ten water. 
 
Verwijder het groen van de aardbeien en snijd ze in vieren. Was basilicum en tuinkers, dep 
droog en snijd beide klein. Meng asperge, aardbeien, tuinkers en basilicum in een mooie 
schaal. 
 
Maak een dressing van azijn, melassesiroop, mosterd, olijfolie, zout en peper, bijvoorbeeld 
in een glas met schroefdeksel.  
Flink schudden tot de ingrediënten goed vermengd en geëmulgeerd zijn. Voeg deze dressing 
toe aan de salade, meng alles goed door elkaar. Klaar is deze frisse, smakelijke salade. 
 

Lauwe aspergesalade met aardbeien  
Voorgerecht 
 

       
 
In deze variatie wordt de asperge kort gebakken.  
Dat geeft dit gerecht een verrassende kick die nog eens wordt onderstreept door de krui-
dige rucola. 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
1 kilo witte asperge   
250 gram aardbeien   
2–3 eetlepel olie   
2–3 eetlepel poedersuiker   
7–8 eetlepel witte balsamicoazijn   
zout en peper 
100 gram Rucola  
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Bereiding (30 minuten) 
De asperges wassen, schillen en de houterige einden afsnijden. In de lengte doorsnijden en 
dan in ca. 5 centimeter lange stukken.  
In twee eetlepels olie in een grote pan 2 à 3 minuten roosteren, tussendoor omdraaien.  
Met zout en peper kruiden en uit de pan nemen. 
 
Poedersuiker in de pan strooien en karamelliseren. Azijn en acht tot tien eetlepels water toe-
voegen en aan de kook brengen.  
Asperges weer toevoegen en bij matige hitte circa vijf minuten laten koken. Nogmaals met 
zout en peper kruiden, indien nodig.  
Van het vuur nemen en af laten koelen tot het lauw is. 
 
Aardbeien schoonmaken en in vieren snijden. Rucola wassen, droogdeppen en een beetje 
kleiner plukken.  
Aardbeien en rucola onder de asperges mengen en nog lauw serveren eventueel met een 
stukje stokbrood. 
 
Voedingswaarde (per portie) 
• 110 calorieën 
• 4 gram eiwit 
• 5 gram vet 
• 12 gram koolhydraten 
 

 
 

Lauwarme asperge-aardbei-salade met geitenkaas 

       
 
Het ideale gerecht voor een snelle maaltijd. Het hartige nootachtige aroma van de groene 
asperge verbindt zich perfect met de zoete smaak van de aardbeien, verfijnd met balsamico 
dressing.  
De gegrilde geitenkaas met honing en noten geeft een extra accent en maakt de maaltijd 
voedzaam.  
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
 1 kilo groene asperge 
 500 gram aardbeien 
 4 rondjes van een geitenkaasrol (200 gram) 
 4 eetlepels honing 
 6 eetlepels olie 
 2 handjes vol noten, bijvoorbeeld walnoten of pekanoten 
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 6 eetlepels olijfolie 
 4 eetlepels balsamicoazijn 
 4 eetlepels groentebouillon 
 2 theelepels honing 
 zout, peper 
 
Bereiding (40 minuten) 
De geitenkaasrondjes op een bakblik of in een ovenvaste schaal leggen, elk rondje een eetle-
pels honing geven en met peper bestrooien.  
Tien minuten hoog in de oven onder de grill plaatsen (200 graden). 
 
De noten zonder olie in een pan roosteren.  
Let op: van bruin geroosterd tot zwart verbrand gebeurt in een mum van tijd. Je moet erbij 
blijven en de noten in beweging houden. 
 
Asperges wassen, het onderste 1/3 schillen en in circa twee centimeter lange stukken schuin 
snijden.  
In olie bij middelmatige hitte vijf tot tien minuten bakken tot de asperge beetgaar is. Regel-
matig omroeren. Zout toevoegen. 
 
Aardbeien wassen en in plakken snijden.  
 
Voor de dressing olijfolie, azijn, bouillon en honing mengen en met zout en peper op smaak 
brengen. 
 
Asperges en aardbeien op vier borden draperen, de dressing over de salade druppelen en de 
geitenkaas bovenop leggen.  
Met de geroosterde noten garneren en nog lauwwarm serveren.  
 
Met warm stokbrood of Turks brood erbij is dit een volwaardige maaltijd. 
 
Eet smakelijk! 
Gila Edler 
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Broodje gemakkelijk maar toch gezellig 
 

 
 

  
Daglelie Bloemen van de yucca 

  
Bloeiende yucca, zwaar van de bloemen Theedoek met kaart van Hongarije 
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De bloemen Het resultaat 

 
We vertrokken op 23 juni vanuit Passau om in de avond in Harkány aan te komen bij een 
appartementje van waaruit we in de twee weken daarna in ons huis kunnen werken. 
Ons huis staat in het grensgebied bij Kroatië en is vanuit Harkány goed te bereiken. 
 
In Passau reden we heel toevallig, dankzij het feit ik een afslag ‘verkeerd’ nam langs een wer-
kelijk prachtige natuurwinkel. 
De meeste natuurwinkels in Nederland kunnen drie tot vier keer in deze prachtige zeer uitge-
breide zaak. 
Een walhalla. 
Daar namen we enkele boodschappen mee, zo ook brood en vegaballetjes die je even in de 
koekenpan ‘oppiept’. 
 
Heel simpel en snel klaar, zeker na de lange rit vanuit Nederland, twee en een halve dag reizen 
we er over als we opschieten met de bus en aanhanger. 
Daarna hebben we het wel even gehad. 
Maar… ik kon het niet laten een paar jonge bloemen van de yucca te plukken in combinatie 
met een paar knoppen van daglelie.  
 
Als deze rijkelijk in de omgeving staan waar je verblijft dan is de verleiding wel supergroot. 
De jonge bloemen van de yucca zijn eetbaar en in zuidelijk Hongarije zie je deze planten om 
de haverklap. Ze passen hier ook fantastisch net zoals bananenbomen. Soorten die in het zui-
den van Europa beter gedijen dan in Nederland. 
 
We willen altijd wel heel graag dat alles maar goed groeit maar je ziet toch heel duidelijk de 
verschillen. Deze planten doen het hier dan ook uitbundig. 
En zo genoten wij na roerige dagen van een gemakkelijk broodje, heerlijk gekocht in een schit-
terende natuurwinkel aangevuld met eetbare bloemen. 
 
Kleine moeite en je geniet toch meer van de maaltijd. 
 
Anneke   
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Theeboeket 
 

  
 
 
Een boeket samengesteld met verse boerenwormkruid, braamblad, brandnetel, bijvoet, dui-
zendblad, knoopkruid, marjolein (oregano) en muskuskaasjeskruid. 
 
Het boeket anderhalf tot twee weken op zijn kop laten hangen in een droge ruimte, niet in de 
volle zon. 
Als het boeket volledig droog is kan het opgeborgen worden in een glazen pot. 
 
Overtuig jezelf dat alles goed droog is want de inhoud van de pot mag niet gaan schimmelen. 
Dergelijke boeketten zijn leuk om cadeau te geven met de beschrijving erbij van wat de ont-
vanger er mee moet doen om deze ingrediënten voor thee met een mooi resultaat in een pot 
te krijgen. 
 
Wanneer je een boeket geeft zet het dan even op een laagje water tijdens het vervoer zodat 
alles nog fris rechtop staat als je het boeket geeft. 
Daarna kan het meteen opgehangen worden. 
 
Op deze wijze kun je de leukste theeboeketjes maken, want er is veel meer dat je kunt gebrui-
ken en drogen. 
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Anneke 
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Linnen  
 
Weer een bijdrage van Rudy Vercauteren, deze maand over linnen. 
Linnen vakmanschap, van vezel tot weefsel 
Sinds eeuwen staat onze streek bekend voor het transformeren van vlas tot linnen. Van veld 
tot vezel, van garen tot weefsel, hier wordt meerwaarde gecreëerd door de passie en deskun-
digheid van onze vakmannen. Hun kennis werd over generaties doorgegeven en verzekert het 
voortbestaan van authentiek Belgisch linnen. 
Welkom in de wondere wereld van Belgisch linnen! 

 
VLASTERROIR 
Het beste vlas groeit tussen het Franse Caen en Amsterdam. Deze regio, met haar rijke grond 
en zachte Noordzeeklimaat, biedt de perfecte afwisseling van zon en regen zodat het vlas op 
een natuurlijk tempo kan groeien en de vezels gestaag aan kracht kunnen winnen. 
Zo werd er in 2020 in deze regio zo’n 150 000 hectare vlas gezaaid, goed voor 80% van de 
wereldwijde vlasproductie. 
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1. GROEI & BLOEI 

 
MAART 
START VAN HET VLASSEIZOEN 

Wanneer de lente haar intrede 
doet, maken de vlassers zich klaar 
om de velden op te gaan. Met 
grote aandacht volgen ze de over-
gang van de seizoenen. Men wacht 
met zaaien tot de ergste vorst het 
land uit is en het weer zijn stabili-
teit terugvindt. Slechts 100 dagen 
na het zaaien bereikt het vlas een 
hoogte van ongeveer een meter. 
 

 
JUNI 

BLOEI 
Het bloeiende vlas lokt telkens veel nieuwsgierigen naar de velden. Elke bloem bloeit slechts 
één dag. Eind juni kleuren de velden gedurende enkele dagen blauw, waarna de bloemetjes 
opnieuw verdwijnen. 
 

JULI 
SLIJTEN 
Het slijten is uniek aan vlas. De op 
maat gemaakte machines trekken 
de plant uit de grond in plaats van 
ze te maaien. Zo bewaart men de 
maximale lengte van de vezel. Het 
vlas wordt in evenwijdige rijen te-
rug op de akker gelegd. Nu is het 
nog frisgroen, maar daar zal snel 
verandering in komen… 
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AUGUSTUS 
ROTEN 
Moeder Natuur heeft een cruciale rol tijdens het rootproces. Zon, dauw en regen wisselen 
elkaar af. Micro-organismen ontbinden de aanwezige pectines, waardoor de vezels loskomen 
van de houterige stengel. De aarde draagt bij aan de typische grijsbruine kleur van het gewas. 
Het roten kan tot 6 weken in beslag nemen. Enkel ervaren vlassers weten wanneer het vlas 
voldoende geroot is. Het is een grote verantwoordelijkheid. Als de plant te kort geroot is, kan 
men de vezel moeilijk oogsten. Duurt dit proces te lang, dan gaan de vezels rotten en boeten 
ze in aan sterkte. 

SEPTEMBER 
OOGST 
Na het rootproces wordt het vlas 
opgenomen en in grote balen ge-
rold. Elke baal weegt zo’n 300 ki-
logram. Nog even sieren deze ko-
lossen de velden, voor het vlas 
wordt meegenomen voor de vol-
gende fase: het bewerken van de 
vezel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. BEWERKEN VAN DE VEZEL 
ZWINGELEN 
Het is tijd om de vezel te bevrijden! 
De zwingelmachine breekt de houterige stengel 
van de plant in stukjes of lemen en verwijdert ze 
van de vezel. Het vlas ondergaat een ware trans-
formatie. De lange vezels worden onmiddellijk 
gecontroleerd op hun kwaliteit. 
De houten le-
men zijn ui-
terst nuttige 
bijproducten. 

Ze worden 
verwerkt tot leemplaten of stalstrooisel. De kortere vezels 
of zwingelklodden worden gebruikt voor het spinnen van 
grovere garens of als grondstof voor de papierindustrie. 
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HEKELEN 
Duizenden fijne pinnetjes kammen het vlas tot enkel de 
pure vezel overblijft. Na het hekelen worden de korte he-
kelklodden gescheiden van het lange lint. De klodden wor-
den gebruikt voor grovere garens, het lint wordt gebruikt 
voor fijne garens. 

 
 
 
 
3. SPINNEN VAN HET GAREN 
SPINMOLENS 
De spinner combineert vlas van verschillende re-
gio’s voor een consistente kwaliteit en kleur. 
Daarna wordt het vlaslint in de spinmachine geleid 
waar het tussen twee paar cilinders wordt ge-

kneld. De twee onderliggende cilinders draaien aan een hogere snelheid en rekken het lint uit 
tot een garen van een bepaald gewicht of metrisch nummer. 

 
BOBIJNEN 
Het gesponnen garen wordt op kleine spoelen ge-
plaatst. Een ring gaat op en neer rond de spoel om 
de gewenste torsie of draaiing te geven en het ga-
ren evenredig te verdelen. Het is de torsie die de 
aparte vezels samenbrengt tot een garen. In de 
laatste fase wordt het garen van de kleinere spin-
spoelen gecombineerd op een grotere bobijn. 

 
4. WEVEN 
Onze aankoopafdeling werkt samen met verschil-
lende spinnerijen om steeds het meest kwalita-
tieve garen te selecteren. We streven waar moge-
lijk naar een 100% Europees product. Daarom 
wordt meer dan 90% van onze garens aangekocht 
bij Europese spinnerijen. Alle garens worden voor 
gebruik getest op vochtgehalte, treksterkte, gelijk-
matigheid en kleur. 
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VOORBEREIDING 
Een goede voorbereiding is cruciaal voor een efficiënte wer-
king van de weverij. Tijdens de eerste stap - het scheren van 
de kettingboom – wordt een weefboom gevuld met ketting-
garen, tot wel 10 km. Een heel precies werk met weinig 
marge voor fouten. In stap 2 - het doorhalen - voegt men 
lamellen, hevels en een riet toe aan de weefboom. Drie on-
misbare instrumenten tijdens het weven.  
 
WEVERIJ 
In de weverij bepaalt de cadans van de getouwen het ritme van de dag. Monteurs, aanknopers 
en wevers volgen elkaar op, terwijl de meestergasten alles in goede banen leiden. Bevoorra-
ders voeren het inslaggaren aan, dat hier tussen het kettinggaren wordt geweven. Een cen-
traal monitoringsysteem volgt de activiteit van de getouwen en wevers nauwgezet op. Zowel 
de luchtvochtigheid als de kwaliteit worden hier constant gecontroleerd. 

 

KWALITEITSCONTROLE 
Waar het in de weverij gonst van energie, voel je in 
de stopperij duidelijk de concentratie. Iedere meter 
weefsel wordt er gecontroleerd en bijgewerkt waar 
nodig. De stopnaalden volgen de binding van het 
weefsel met de grootste nauwkeurigheid. Precisie, 

een goed oog en veel ge-
duld zijn hier onmisbare 
kwaliteiten. 
 
 
 
SCHEREN VAN HET LOOMSTATE DOEK 
In de scheerderij verwijderen grote rolmessen resterende pluisjes en 
onzuiverheden van de oppervlakte van de stof. Een noodzakelijke 
stap om een goede veredeling te garanderen. Net zoals de afvalzelf-
kant in de weverij, wordt het scheerstof verzameld en gerecycleerd 
tot o.a. papier of isolatiemateriaal. 
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VEREDELEN 
Na het veredelingsproces komt een weefsel pas volledig tot haar recht. Eén doek ondergaat 
meerdere behandelingen waarvan de meest courante wassen, bleken en verven zijn. 
Afhankelijk van de hoeveelheid zon en de invloed van de aarde tijdens het rootproces, is de 
grijsbruine kleur van een ongeverfd doek telkens anders. Vakkennis is bij het veredelen dus 
cruciaal om consistente resultaten te bekomen. Libeco werkt samen met verschillende ver-
edelaars die elk hun eigen specialisatie hebben. 
 

FINALE AFWERKING 
Het linnen komt terug naar Libeco en ondergaat opnieuw 
een kwaliteitscontrole. Men beoordeelt de consistentie 
van de verving en de touché, het aanvoelen van de stof. 
Na een grondige controle is het linnen klaar voor expedi-
tie naar klanten. Het linnen bestemd voor de Libeco 
Home collectie gaat naar de confectie-afdeling voor ver-
dere afwerking. 
 

 

 
 

Zwavelzwam – Laetiporus sulphureus 
 
Deze keer vertel ik jullie over 
de zwavelzwam. 
Zwavelzwammen groeien 
vanaf mei tot en met de 
maand september. 
 
Het is een gaatjeszwam 
waarvan de zeer grote 
vruchtlichamen, die geel-
oranje gekleurd zijn, grote 
bundels vormen op levende 
bomen. 
 
Op eikenbomen kun je hem 
aantreffen maar ook op an-
dere loofbomen. 
 
Zwavelzwammen kun je eten 
als ze nog jong zijn. 
Snijd ze in dunne reepjes of 
blokjes en bak ze goed door. 
Rauw moet je deze zwam 
niet gaan eten, omdat je dan 
maagklachten kunt krijgen. 



 
22 

 
De zwavelzwam heeft een milde smaak en een stevige structuur. 
Deze structuur doet aan kip denken vandaar dat hij in het Engels Chicken-of-the-Woods heet 
en in het Nederlands boskip. 
In Azië wordt deze zwam gewoon op de markt verkocht en ook veel gegeten. 
Ik heb tijdens mijn vakantie in het bos een aantal zwammen ontdekt en ervan meegenomen 
om te eten. 
 
Ik sneed de stukken in reepjes en bakte ze op, samen met ui en knoflook. 
Heerlijk bij rijst, bulgur of een macaroni maaltijd. 
 
Mocht jij deze zwam tegenkomen en wil je hem eten? 
Voel eraan of hij vers is en niet verhard of verdroogd. 
Check middels een app en een goed paddenstoelenboek of je echt met deze zwam te doen 
hebt. 
Bij twijfel nooit eten! 
Je kunt alleen paddenstoelen en zwammen eten als je meer dan 100% zeker bent van  
je zaak. 
 

 
Dit exemplaar is  goed eetbaar  
 

 
Deze is te oud om nog te gebruiken. 

 
Piteke van der Meulen 
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Vertellingen van mijn drum 
 

Geregeld gaan we op pad naar de duinen om te zingen☺  
Ha, ha, blij word ik daarvan want onder zingen versta ik niet ge-
woon een liedje zingen. 
Bij zingen denk ik aan je eigen klanken naar buiten laten komen, 
je eigen lied laten klinken. Jouw eigen unieke gezang dus. En mijn 
drum gaat dan natuurlijk mee, net zoals Pluk mijn hondje die 
houdt ook van meegaan. 
 
Het is alweer even terug dat ik met drie vrouwen het duin in ging. 
Alle drie waren ervan overtuigd dat ze niet konden zingen en als 
er al geluid naar buiten kwam was het geen gehoor en vals.  
Er werden al vergelijkingen gemaakt met kraaien en zo. Nu laat 
ik me  niet zo snel afschrikken dus ik zei: “Kom maar op.”  We 
gingen met een wagen vol geladen naar het duin, Pluk mee, 
drum mee, kan thee mee om de kelen te smeren, wat lekkers 
mee en een kleedje om op te zitten mee. Het is een beetje gesleep maar super leuk en gezel-
lig☺ 
We wandelden naar een mooie plek, een duinkommetje, beetje uit het zicht bij een prachtige 
dennenboom.  We spreidden het kleedje uit, eerst even zitten, een kop thee met wat lekkers 
en even kletsen gewoon genieten onder een stralend blauwe lucht.  
Tja en dan moet er toch gezongen worden… ha, ha, niets moet maar we doen een poging.  
Na wat oefeningen lieten we alle vier onze eigen klank klinken en dat was kippenvel, niet om-
dat het vals of kraaierig was maar omdat het prachtig was. Echt zo mooi als dat klonk, super! 
En ik keek naar drie verbaasde gezichten die niet hadden verwacht dat ze zo mooi zouden 
klinken, dat is toch fantastisch! En als je dan de smaak te pakken hebt dan wordt het steeds 
makkelijker  en zing je er op een gegeven gewoon op los. 
Ik had ook nog een paar korte liedjes mee, makkelijke melodieën die je zo mee zingt. Ik dacht 
dat is leuk om erbij te doen voor de afwisseling. Dat was ook leuk behalve voor één iemand 
die vond dat helemaal niet leuk. Zodra we een bestaand liedje wilden gaan zingen ging haar 
keel op slot, daar zat duidelijk een blokkade dwars. Hier hebben we meteen naar gekeken en 
we konden de blokkade transformeren, met behulp van de drum, gezang en bewustwording. 
Wat een feest, ik hou ervan. 
En dan is het zomaar weer tijd om op te breken en terug te gaan. 
We wandelden terug en ik zag een hele grote dennen appel liggen. 
Ik vind die zo mooi dus ik pakte hem op en met dat zag ik een rond 
zeg maar sliertje tussen de schubben uitsteken.  Het bewoog en 
draaide, en ik keek in de oogjes van een zandhagedis, die ik eerst 
uitschold voor salamander…. sorry. Het beestje keek en dacht weg-
wezen, nam een sprong en verdween. De dennenappel heb ik te-
ruggelegd voor het geval dat.  
 
Hartegroet 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl 

http://www.marjafrederiks.nl/
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Duizendblad – Achillea Millefolium 

 
De naam Achillea komt uit een oud volksverhaal.  
In de sage wordt verteld dat Achilles, een Trojaanse held, zijn soldaten het leven redde door 
hun bloedende wonden te behandelen met Duizendblad. Zo komt Duizendblad ook aan haar 
bijnaam ‘soldatenkruid’.  
Millefolium betekent duizend blaadjes en als je naar de plant kijkt is die niet moeilijk te begrij-
pen. 
 
Duizendblad is een plant met een uitgebreid wortelstelsel dat goed verankerd in de grond zit 
en moeilijk weg te krijgen is. Hier kwam ik achter toen ik het Duizendblad in mijn tuin een 
beetje binnen de perken wilde houden, ha, ha, ondoenlijk.  
Uit deze wortels groeien de vele fijn vertakte blaadjes die de grond bedekken als een soort 
tapijtje, en de vierkante, beetje donzig behaarde en houtachtige stengels waarop de bloeme-
tjes stralen.  
Op een afstand lijken het mooie grote witte, soms roze, bloemen maar als je dichtbij kijkt zie 
je dat het allemaal prachtige kleine bloemetjes zijn die samen een soort scherm vormen.  
 
De witte kleur verwijst naar een harmoniserende en reinigende werking.  
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De blaadjes zijn net veren, een nerf met allemaal zijtakjes/blaadjes.  
Ze voelen zacht en zijn zeker de moeite waard om eens goed te bekijken, proeven kan ook, in 
het voorjaar zijn de jonge blaadjes lekker in de salade of op een gebakken eitje.  
 
De bladeren lijken ook wel op de haarvaatjes in ons lichaam en dat laat ons weten dat de plant 
daar een gunstige werking op heeft.  
Duizendblad werkt bloedstelpend, bloedzuiverend en versterkt de bloedvaten.  
Het is een sterke plant die veel  mineralen bevat en in ons lichaam algemeen versterkend 
werkt.  
Als kind vond ik de bloemen al prachtig maar kon ze niet afplukken vanwege de sterke stelen.  
 
Duizendblad vind je bijna overal, het groeit in bermen langs wegen en heel vaak zie je de plant 
op kruisingen van wegen staan. Mocht er een ongeluk gebeuren dan is het kruid binnen hand-
bereik. 
 
Heb je een bloedende wond dan kan je er direct een gekneusd blad Duizendblad opleggen, 
het maakt schoon en zorgt ervoor dat het bloeden stopt.  
 
Daarnaast kalmeert Duizendblad het zenuwstelsel de spijsvertering en reguleert het hor-
moonstelsel (zwangere vrouwen mogen het niet innemen).  
Kortom Duizendblad helpt ons bij heel veel misschien wel duizend kwalen. 
 
Af en toe een kopje thee van de bloemetjes en een paar blaadjes is erg lekker.  
 
Het is wel belangrijk te weten dat je de meeste  kruiden thee soorten niet langer dan 3 weken 
achter elkaar mag gebruiken, lekker afwisselen dus. 
 
Marja Frederiks  
Foto’s Anneke Bleeker© 
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Omelet met duizendblad 
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Duizendblad (jonge toppen, bloem en blaadjes) Duizendblad 

  
Duizendblad Goudsbloem (bloemblaadjes en jonge blaadjes) 

  
Madeliefjes (bloemblaadjes) Duizendblad wordt gesneden toegevoegd 

  
Goed dooreenroeren; goed verdelen Eitjes erover en langzaam laten garen 
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De eitjes beginnen te garen De bloempjes gaan het ei opsieren 

  
Het ei is gaar Bloempjes erover… eet smakelijk 

 
Een omelet met diverse groentesoorten en als ‘wilde’ toevoeging duizendblad. 
Overal kun je van alles scoren dus in Hongarije genoten wij ook van het duizendblad als ge-
zonde extra toevoeging aan een omelet. 

Ingrediënten: 
• uitjes 

• een paar teentjes verse knoflook 

• een bakje kastanjechampignons 

• een rode paprika 

• kleine tomaatjes 

• gedroogde chilipeper uit de molen 

• Keltisch zeezout 
 

Werkwijze: 
 
Maak de uitjes, een paar teentjes verse knoflook, de kastanjechampignons, een paprika en 
kleine tomaatjes schoon, snijd ze in kleine partjes/schijfjes/blokjes en roerbak alles in een koe-
kenpan, aangevuld met gedroogde chilipeper en Keltisch zeezout naar smaak. 
Snijd van het duizendblad de jonge toppen, bladeren en bloemen fijn en voeg dit op het laatst 
toe, vlak voor de eitjes over het geheel gaan. 
De dikkere stelen van het duizendblad zijn achterwege gelaten. Zij zijn dik en stevig en garen 
niet meer voldoende mee. 
Als het geheel klaar is worden op het bord wat los geplukte bloempjes van het duizendblad 
toegevoegd, samen met jonge blaadjes, en bloemblaadjes van goudsbloem en madeliefjes. 
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Opening voedselbos Menaam 
 
Na 6 jaar praten en veel werk verzetten is 10 juni jongstleden het project Bosk en Iepen Fjild 
in Menaam officieel geopend. Dit project is 6 jaar terug gestart na een oproep, in de dorps-
krant van Menaam, van Maria Brukx, een van onze trouwe bezoeksters van de voormalige 
studiegroep van Exmorra en regelmatig aanwezig tijdens wandelingen en bij de groepjes die 
de afgelopen twee jaar op regelmatige basis bij elkaar komen. 
 
Sinds Anneke Bleeker augustus 2021 de wekelijkse cursus per mail is gestart en we ook als 
project7-blad daar inkomsten uit krijgen hebben we afgesproken elk kwartaal een project te 
steunen, een project dat zich richt op  natuur zoals een voedselbos, permacultuur, maar ook 
bomenplant bij een kinderboerderij, ‘geloofsgemeenschap het natuurlijke pad’ en zo staan er 
nog een paar op de nominatie om te steunen. 
 
Wij hebben besloten ook dit project in Menaam te steunen, we hebben het gevoel dat we er 
nauw bij betrokken zijn geweest door de inbreng van Maria. 
 

de terptuin met fontein  

de bijen- en vlindertuin het voedselbos 
Het project in Menaam bestaat uit 4 delen, een terptuin/stiltetuin bij de kerk met een mooie 
fontein, bankjes erom heen en een mooie aanplant van beplanting met Bijbelse namen of 
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betekenis. De plek wordt al door veel mensen gevonden en ook jongeren voelen zich er thuis 
en zitten er regelmatig even. 
Er is een bijen- en vlindertuin aangelegd, een parkeerterrein bij een serviceappartementen 
complex is opgeknapt en er is een voedselbos aangelegd met een mooie vijverpartij, diverse 
fruitbomen en struiken en er groeit een diversiteit aan planten.  
 

het toegangsbord naar het voedselbos met uitleg de vijverpartij in het voedselbos 

   
 
Een topprestatie die in korte tijd is geleverd door de werkgroep in Menaam. 
 
We wensen het project Bosk en Iepen Fjild een mooi vervolg! 
 
Barbera 
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Hou van mij 
 

Ze draagt verkeerde kleren, dus wordt ze genegeerd 

terwijl ze haar passeren. Ze voelt zich gegeneerd. 

Ze ziet ze grinnikend praten, vriendinnen op een kluit. 

Ze negeert ze, blijft gelaten, maar vanbinnen schreeuwt ze ’t uit: 

 

‘Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met mij. 

Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met jou en mij.’.  

 

Vanochtend slecht gestart. Het verkeer maakt hem kwaad. 

Hij claxonneert heel hard en hij vloekt over straat. 

Hij roept: ‘Jij gore klootzak!’. Hij briest buiten zinnen:  

‘Wees blij dat ik je niet doodstak.’, maar hij fluistert diep vanbinnen: 

 

‘Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met mij. 

Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met jou en mij.’.  

 

Zie ze en zorg dat het goedkomt! 

Liefde, dat borgt onze toekomst. 

 

Ze draait nog altijd rond, maar hoe lang nog? Hoe lang 

blijft de aarde gezond? Ze maakt je bang, toch? Doodsbang. 

Wanneer je echt gaat luisteren, weet je hoe het zit. 

De wereld zegt en fluistert het, ze schreeuwt, smeekt en bidt: 

 

‘Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met mij. 

Zie mij, omarm mij en hou van mij, 

misschien dat dan alles nog goedkomt met jou en mij.  

Oh, zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien dat dan alles nog goedkomt met mij. 

Zie mij, omarm mij en hou van mij,  

misschien, heel misschien is er toekomt voor jou en mij.  

Hou van mij.’. 

 

Mieke Rous 
Vooral even kijken en luisteren: https://youtu.be/yS_sdwkmA_0 

 
  

https://youtu.be/yS_sdwkmA_0
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Pasta met melde en mierikswortel 
 

 
 

  
Melde / Melganzenvoet Melde en blad van de mierikswortel 
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Mierikswortel in bloei Broccoli stronk en roosjes beetgaar koken 

 

Ingrediënten: 
• melde, uit eigen tuin gescoord. 

Dat kunnen we zo wel zeggen want bij ons huis in Hongarije lachte het ons vriendelijk 
toe toen we daar aankwamen na weer even naar Nederland te zijn geweest. 
Melde, familie van spinazie, van zeekraal en heel veel andere soorten groenten. 
Zij vallen allen onder de amarantenfamilie. 
Melde, melganzenvoet kent ook heel veel soorten en ze zijn allemaal eetbaar. Een ge-
zonde groente  
Je kunt er dan ook gerust wat van in je maaltijd verwerken, het is een bladgroente. 

• Mierikswortel meegenomen vanuit onze vorige tuin, een aantal potten met de bedoe-
ling deze planten in de volle grond te planten. 
Enkele bladeren geplukt en samen met de melde in een pastagerecht verwerkt. Wel 
even op water gezet tot het moment van verwerken, anders wordt alles slap en verliest 
het zijn voedingswaarde. 

• uitjes 

• verse knoflook 

• paprika 

• broccoli 

• kleine tomaatjes 

• een fles pastasaus 

• gedroogde chilipoeder 

• Keltisch zeezout 

• een zak driekleuren schelpjespasta 

• wat roomboter om in te bakken 
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Werkwijze: 
Snijd de broccolistengel in stukjes en laat deze even koken.  
Voeg de roosjes van de broccoli daar tegen de tijd dat de stukjes stengel beetgaar zijn aan toe. 
Roerbak de andere groentesoorten in roomboter in een koekenpan.  
Eerst de uitjes en knoflook, daarna de andere soorten, inclusief de fijn gesneden bladeren van 
de mierikswortel. 
Verwijder eerst de dikke nerf.  
Voeg de melde er pas bij als ook de broccoli al is toegevoegd. 
Verwijder ook de dikke stelen van de melde, het malse blad en de toppen hoeven ook maar 
even mee geroerbakt te worden. 
Meng de groenten samen met de saus en pasta goed dooreen.  
Op het bord mogen de bloemblaadjes van een paar knoppen van de daglelie en bloemblaadjes 
van goudsbloem de sfeer verhogen. 
Feestje op het bord. 
 

  
Blad van de mierikswortel; nerven verwijderen Fijn gesneden toevoegen 

  
Tomaatjes toevoegen Goed dooreen mengen 

  
Daglelie – alleen de bloemblaadjes Goudsbloemen – bloemblaadjes los geplukt 
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Even op water zetten tot gebruik Meldeblad, fijngesneden 

  
Meldeblad fijngesneden toevoegen De dikke nerven gaan op de compostbak 

  
Alles goed dooreen scheppen Groenten nog even garen 

  
Alle groenten in een koekenpan Ondertussen is de pasta gekookt en is nu alles 

dooreen geschept 
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Het eindresultaat – versierd met eetbare bloemblaadjes van de daglelie en de goudsbloem 

 
Anneke   
 

 
 

Een supermiddag in het Heempark van Heeg 
 
Een wandeling in het Heempark in Heeg. We wandelen hier vaker met 7-blad omdat er een 
diversiteit aan begroeiing is van bomen, struiken en planten. 
En ja het is bijna mijn achtertuin, zelf wandel ik hier toch meestal wel een of meerdere keren 
per dag met Beitske, mijn hond. 
 
We hebben het afgelopen jaar veelvuldig gewandeld met deelnemers aan de wekelijkse cur-
sus het wilde genieten per mail. Deze wandeling is georganiseerd voor de lezers van de 
nieuwsbrief het Wilde Genieten tegen betaling van € 7,50.  
 
Een mooi groepje heeft zich aangemeld en we beginnen met een kopje ‘tuinthee’, een eigen 
theemengsel samengesteld van gedroogde planten zoals onder andere brandnetel, braam-
blad, hondsdraf, aardbeienblad, appelbloesem, gedroogde appel. Intussen geef ik vast wat 
uitleg over het Heempark dat ruim 20 jaar terug is aangelegd. 
 
We begonnen in de fruitboomgaard. Hier zijn ruim 100 appel-, peren- en pruimenbomen 
aangeplant, allemaal oude rassen. Sinds 2 jaar loopt en woont er een roedel kippen. Het is 
warm en de kippen zitten in de schaduw van de bomen onder een afdakje. 
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We komen van alles tegen in het Heempark, veel robertskruid, brandnetels en kleefkruid, die 
drie samen beschermen ons tegen straling.  
 
Look zonder look, geel nagelkruid, de vlier, meidoorn, berken, lindenbomen, wilgen, rimpel-

roos, de (gewone) be-
renklauw, de grote 
klit, smalle en brede 
weegbree, zuring en 
ook de daslook was 
nog aanwezig. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Een super leuke en gezellige middag waar we veel planten hebben besproken met een gezellig 
groepje geïnteresseerde dames. Voor herhaling vatbaar.  
 
Barbera 
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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: 
 

Wandeling door het boerenland 
Fred en Ria hebben een wandeling gemaakt door het boerenland.  
Het is weidevogel gebied en daar mag tot 15 juni niet gemaaid worden. 
De vogels lieten zich luid roepend horen, de jongen beschermend.  
De buizerd vloog ook zijn rondje op zoek naar een prooi. 
 
Maar waar we uiteindelijk 
voor kwamen dat waren 
de planten. 
Witte en rode klaver, di-
verse soorten zuring, ver-
geet-me-nietjes, kamille, 
watermunt, koolzaad, vo-
gelmuur, weegbree, krul-
distel, duizendblad, pink-
sterbloem, brandnetel, 
madelief, smeerwortel, 
koekoeksbloem, heer-
moes. 
 
Hoe mooi is het om sa-
men met je broer door 
het land te lopen.  
Herinneringen komen 
naar boven.  
Hij weet ook veel te vertellen over de soorten grassen, dat een koe van zachte grassen 
houdt, welke planten de koe in het voor jaar niet eet maar wel in het najaar.  
Toch bijzonder als je je voorstelt dat die grote koeientong toch om die kleine planten heen 
kan eten. 
 
Dit was weer een middag genieten met de zon op je bol en prachtige luchten. 
Na afloop een koppie toe, op de scooter naar huis en thuis gekomen staat het eten klaar. 
Hoe rijk kan je zijn? 
 
Groeten, 
 
Fred en Ria Slooves 
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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…  

woensdag 
 
 

 

WEEK 26 

 
 
 

27 
juni 

 
DE NATUUR ALS VOEDINGSBRON | EETBARE TUINPLANTEN 

 

Hemerocallis | Daglelie 
 

In juni bloeit de kleurrijke daglelie met elke dag een bloem.  
Verwar haar niet met de giftige witte lelie die je kent uit boeketten. 

 
In je tuin zie je het lange smalle loof van de daglelie al vroeg in het jaar boven de grond 

staan, waarna ze aan lange stengels elke dag bloemen geeft vanaf juni tot aan de herfst met 
soms een herbloei.  

Je hebt de keuze uit een verscheidenheid aan kleuren, van lichtgeel, donkergeel, oranje tot 
diepdonkerrood. De daglelie is een vaste plant die graag groeit op matig vochtige grond. 

 
Eetbaar: De gehele geopende bloem is eetbaar, maar de bloembodem smaakt bitter, liever 
eet je die niet op. De bloemen zijn verrassend aanwezig in salades, de lichtgekleurde soor-
ten smaken lekker knapperig, waarbij de nectar het zoet maakt. De donkerrode bloemen 

zijn pittig. Gevuld met room  maak je een bijzonder gerechtje. 
 

 
DE NATUUR ALS VOEDINGSBRON | EETBARE TUINPLANTEN 
 
De daglelie zou kalmerend zijn, is de oudheid werd het gegeven aan rouwenden. 
 
De naam komt van het oude Griekse hemera, wat ‘dag’ betekent, en kalos ‘schoonheid’, wat 
weergeeft dat de schoonheid van de bloem voor een dag is. Gelukkig heeft de plant meer-
dere knoppen waardoor het toch lang kan bloeien. 
 
De daglelie is één van de eerste planten die voor de sier in tuinen werd aangeplant. Het is 
sterk en prachtig om in een grote groep bij elkaar te zetten. De bloemen doen het ook goed 
op de vaas en bloeien lang als je de verwelkte bloem eruit haalt. 
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En nu aan de slag… 
 
In het vorige verslag stond het huis in zuidelijk Hongarije net op onze naam. 
We verbleven daarna nog even in de buurt en regelden de eerste dingen. 
We moesten ook weer even terug naar Nederland en hieronder kun je verder lezen wat we 
beleefden, bedachten en waar we mee te maken hadden. 
Maar… we moeten NU aan de slag, werk aan de winkel ondanks dat we de 7e juli toch nog 
voor een paar dagen naar Nederland afreizen. 
Daarna zullen we langer op onze nieuwe plek blijven want het is de hoogste tijd om ‘spijkers 
met koppen te slaan’; voor de winter willen we wel alles aan de kant hebben. 
 

   
Bakkie koffie bij Landzeit Aisters-
heim in Oostenrijk 

Plantenbakken aan een elektrici-
teitspaal in Hongarije 

Onderweg naar ons huis 

   
Men houdt erg van planten  Een mooi kerkje Daglelies in grote aantallen 

   
Kniphofia - vuurpijl of fakkellelie Ooievaar op nest, je ziet ze veel De ‘heks’ is thuis 
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Zondag 12 juni... een mooie zonnige zondag. We reden, na eerst koffie in Harkány gedronken 
te hebben, naar ons huis. Kunnen we nu zeggen. Ons huis. Onderweg even gestopt voor wat 
sfeerplaatjes en daarna aan de bak. Frank heeft het terras opgemeten, meer dan 30 vierkante 
meter, wat hij gaat overkappen. Frank zal de leiding hebben en ik mag ondersteunen door 
palen vast te houden, een derde en vierde hand voor hem te zijn. 
 
De overkapping is ook nodig om te zorgen dat het water mooi buiten blijft en de muren goed 
kunnen drogen bij de ingang naar de toekomstige schuur/voorraadkamer en de woonkeuken.  
Bovendien zal zo’n groot overkapt terras vele mogelijkheden bieden. Een zitje, sfeer hoekjes, 
maar ook een buitenkeuken. We zijn het aan het bedenken. 
En ik ging binnen de boel gestructureerder neerzetten. Na driemaal gelost te hebben moet je 
even rechtdag houden. En ons trouwboekje moest boven water komen want dat hebben we 
nodig voor een paar volgende stappen. Hebben we in Nederland nooit nodig gehad, maar een 
ander land, andere gewoonten. Gevonden! Natuurlijk in de laatste bak na eerst alle andere 
minstens driemaal doorzocht te hebben. Wat mij opviel was dat het in huis, ondanks de 
warmte, vrij koel blijft. Pluspunt. Buren aan de ene kant kwamen koffie brengen en aan het 
eind van de middag koffie gedronken bij de buren aan de andere kant waar we nog geen ken-
nis mee gemaakt hadden. Meteen een rondleiding gekregen langs de voltallige veestapel. De 
buren zijn vriendelijk, zoeken duidelijk toenadering. 
 

   
Altijd vertederend… jonge katjes bij onze buren En jonge ganzen 

 

  

‘De baas’… 

 
Geitje Kalkoen… onze buren hebben veel 

dieren 
Volwassen gans 
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Een heerlijk bakkie koffie Het restaurantje ‘met de heksenke-

tel’ 

  
Nog een kalkoen Prachtige cactusbloemen 

 

  
Met krautsalat En frietjes – het is nu goed voor ons 

  
Heerlijk op een warme dag Onderweg naar Nederland – zonne-

bloemen in de knop 
Grote velden vol, voor de olie 

 
Maandag 13 juni... Op deze maandag zijn we weer bij ons huis geweest. Het is al geen nieuwtje 
dat er altijd meer moet gebeuren dan in eerste instantie bedacht, maar we moesten toch even 
onszelf herpakken. Je weet dat er werk verzet moet worden, inmiddels weten wij na een aan-
tal verhuizingen dat dit altijd meer is dan gehoopt, gedacht of eerst zelfs gezien. Positief den-
ken is belangrijk maar daarmee zal het niet zomaar gedaan worden. 
Dus moet je, wel positief denkend, een plan maken. 
We hebben maten genomen; vanaf dat punt is het een kwestie van plannen en aan de slag 
gaan.  
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De druiven even gesnoeid. Want het was over duidelijk zichtbaar dat deze jaren verwaarloosd 
waren. 
Op tijd de aanhanger achter de bus gekoppeld, dinsdag echt weer een trip naar Nederland 
beginnen. Vanaf het huis naar Harkány reden we weer langs de heksenketel aan de weg waar 
we al diverse malen langs gereden waren. 
Deze keer gestopt. Een kop soep was het idee, maar ze serveerden alleen vissoep en daar 
moet je zin in hebben. Vooruit, doe gek... we drinken nooit pils, maar onafhankelijk van elkaar 
bedachten we hetzelfde... dit was nu goed voor ons, samen met koolsalade en frietjes. Soms 
moet je toegeven aan dat waar je zin in hebt.  
Wat stonden er prachtige cactussen. Zo wil ik ze ook wel in onze tuin en/of op het terras. Terug 
in Harkány weer zelfgemaakte waterkefir gedronken. Dat was weer supergoed voor ons. Dus… 

het gevoel van ‘nu is het goed voor ons’ helemaal opgekrikt!        

 

Dinsdag 14 juni van Harkány, in zuidelijk Hongarije, naar Tumeltsham in Oostenrijk gereden.  
Bij de eerste gelegenheid na Graz zijn we gestopt bij Landzeit Kammern, onderdeel van een 
prima restaurantketen langs de Oostenrijkse Autobahn, voor een lekkere bak koffie. 
 
Deze week moesten we weer even terug naar Nederland. Bij de zonnebloemvelden stilge-
staan. Jonge planten met dikke knoppen. Wat zal het prachtig worden wanneer de gele kopjes 
zich laten zien. We zagen al één eigenwijs exemplaar bloeien, maar helaas konden we niet 
stoppen. Dus geen foto van één hoogvlieger. Ergens in de loop van de week erna zijn we weer 
terug, we zijn benieuwd hoe ver de zonnebloemen dan zijn.  
De reis verliep voorspoedig. We hadden geen einddoel voor deze dag, meer van ‘we zien wel 
hoe ver we komen’. We vonden snel een stek om te overnachten in Tumeltsham, al aardig in 
de richting van de grens met Duitsland. 
Heerlijk gegeten onder een grote kastanjeboom op het terras. 
 

 

  
Zo mooi… Koffiestop bij Landzeit Kammern 

  
Even een fotostop Cappuchino En een lekker stukje gebak 
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Uitbundige bloei onderweg 

   
Boerenfrieten in Tumeltsham Geraniums in potten en bakken Kefirstop 

   
Het is volop zomer 

 
Daarna aan het werk voor Project7-blad; de nieuwsbrief moest er weer uit.  
Elk weekend verwachten de deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' ook weer een gewas 
in hun mailbox.  
Ondertussen dachten we aan alles wat we moeten gaan opknappen in ons huis in zuidelijk 
Hongarije. De dagen in Nederland hebben we ons daar ook mee beziggehouden. Vervelen? 
Wat is dat? Als we weer terug zijn aan de bak! 
Wat we lezen van andere Nederlanders is dat het echt niet zo gemakkelijk is om Hongaren bij 
je aan de arbeid te krijgen. Je hebt toch te maken met een andere mentaliteit en via Facebook 
hebben we al diverse malen van landgenoten gelezen dat het vaker op een desillusie uitloopt. 
Wij merken ook dat afspraken maken, vragen stellen niet vlot verloopt. Dan zelf maar aanpak-
ken wat je zelf kunt ondernemen. Er moeten twee kozijnen vervangen worden. Daarvoor ho-
pen we wel een adres te vinden. 
 
Wat we ook bij onszelf bespeuren is dat onze grenzen veel lager liggen dan jaren geleden. 
Vroeger, toen we in ons eerste huis van start gingen lag de grens veel hoger ten aanzien van 
‘perfect’.  
De keren daarna ook, we hebben eind jaren negentig een boerderij laten renoveren waar we 
met onze twee kinderen in gingen wonen en waar ik mijn bedrijf in vestigde. 
We zijn nu veel meer van ‘als het maar netjes is, maar zo gemakkelijk mogelijk graag’.  
Dit heeft ook te maken met de omgeving waarin we verblijven want ten opzichte van de an-
dere bewoners wil je niet uitzonderlijk overkomen en wil je zelf ook dat je onderkomen past 
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in de streek waar het huis staat. We relativeren veel meer dan jaren geleden, zijn sneller te-

vreden maar het moet allemaal wel netjes.        
 
Vanuit Oostenrijk via Arnhem naar Exmorra... Je bedenkt het allemaal niet van tevoren maar 
soms lopen dingen zoals ze lopen. Woensdag de 15e vertrokken we uit Oostenrijk en we be-
gonnen ruim op tijd met het zoeken van een overnachting.  
We besparen jullie de details maar om 23.45 uur pakten we de laatste kamer van een hotel in 
Arnhem. Vooruit boeken in Friesland of omstreken lukte ook niet voor de 16e.  
Live ergens vragen ging het ook niet worden, we vingen bot.  
Van B&B tot... we zochten ruim. Het was allemaal redelijk frustrerend.  
Uiteindelijk zijn we in Exmorra terecht gekomen op een voor mij zeer bekende locatie.  
 

   
Een deel van de tuin in Exmorra 
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 Een kleine maar dominante haan  

 
Frank zijn idee. Exmorra, Centrum Wilgenhoeve, daar hebben ze toch ook kamers? 
Jarenlang met een studiegroep zes keer per jaar een middag samengekomen. En ja, ze hebben 
ook kamers. Maar omdat zij meer op groepen gericht zijn, hoewel incidentele boekingen ook 
welkom zijn, dacht ik er niet aan. Mijn blik was wat deze locatie betreft altijd gericht geweest 
op de ruimte naast de boerderij en de keuken in de boerderij waar we met de groep heel veel 
hebben ‘uitgevreten’.  
We zijn naar hen toegereden en dat ze verbaasd waren ons voor de deur te zien staan moge 

duidelijk zijn. Jullie zijn toch in Hongarije? Ja, maar nu staan we hier voor de deur!        
Het is er zeer rustig en we konden even bij komen. We werden uitgenodigd de maaltijd samen 
te nuttigen, we konden weer even bijpraten en zo maakten we een positieve wending mee na 
een vervelende zoektocht.  
Vanuit deze ‘thuisbasis’ zaten we dicht bij de Afsluitdijk om naar onze kinderen en mijn ouders 
te gaan. We moesten nog een keer naar Lemmer om de bus te laden, alles was vanuit Exmorra 
perfect te regelen. 
 
Vrijdag de 17e en zaterdag de 18e van alles en nog wat gedaan. Vanuit Exmorra zijn we ver-
schillende kanten op geweest.  
Logisch toch? Vrijdag vanuit Hongarije via Exmorra naar de kapper in Kollumerzwaag. 

Volgens mij is er niemand ter wereld die dit onderneemt!      
Ja ik weet het, gek zijn we. Maar je zult maar bekend zijn met een goede kapster, dat is nog 
wel eens een ‘dingetje’ en zolang we naar Nederland afreizen is er voor alles een oplossing. 
Het loopt zoals het loopt en we gaan het zien in de maanden hierna hoe vrij we blijven zo heen 
en weer te gaan. Minder frequent dan vanaf 7 mei toen we begonnen onze spullen, kleding 
en andere zaken over te brengen. 
Zaterdag de 18e voorlopig de laatste dingen uit de opslag gehaald. Rondje incourant na drie-
maal met volle bus en aanhanger naar zuidelijk Hongarije gereden te hebben.  
We konden van twee ruimtes in de opslag één maken en deze is ook niet meer vol. We hebben 
jaren een opslag gehad omdat we kleiner gingen wonen, in een chalet en we van onze beide 
kinderen ook hun jeugdspullen allemaal nog hadden. Dat in combinatie met zelf een eigen 
bedrijf gehad te hebben, je hebt op een gegeven moment meer dan je lief is. Maar de kinderen 
mochten toch echt hun eigen spullen vanaf kleins af aan zelf uitzoeken. Eentje heeft dat ge-
daan, de ander kan alles nog niet herbergen. Wij laten ook nog wat staan maar voor de maan-
den hierna zijn we even klaar. Feestje, dan hoeft de aanhanger niet meer mee. 
Maar... wat zijn we blij met de eerste zes bakken die we per twee op elkaar gaan stapelen als 
groente- en kruidenbakken. Uit Oudemirdum op het adres waar we ook al menig uiltje scoor-
den. Ze gaan hun best doen er meer voor ons te bemachtigen. Dat zou wel heel fijn zijn. Voor 
7,50 een bak, twee op elkaar, klaar. De eerste zes gingen keurig plat in de bus. Daar kun je zelf 
geen hout voor halen en aan de slag gaan.  
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Fries landschap Proost… lekker glaasje waterkefir Staren naar de kerktoren in Joure 

   
Kopje koffie in de Midstraat Ook hier mooie plantenbakken Joure en Douwe Egberts 

  

 
 

 
De Midstraat  Friesland - waterland 

De spullen uit de opslag in doosjes werden naast en op deze bakken, los in de bus gezet, 
kortom het was een chaotisch gezicht wat erin lag maar alles stond en lag stabiel. 
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Na het laden nog even door Lemmer gelopen; we hadden daar nog wat boodschappen te 
doen. Na het werken in de opslag onszelf op koffie getrakteerd. Een welbestede dag. We ver-
bleven nog een paar dagen in Exmorra. 
 

 

 

 
De brug bij Workum  

  
Mooie vierkantemeter bakken Bekend gegeven in Rijs… Kofje mei in Frysk dúmke 

 

 

 
Huisvlijt uit Oudemirdum  

  
Gezellig even slenteren in Lemmer 
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Zondag 19 juni een terugblik op een gezellige dag... Vanuit Exmorra een 'bakkie' gescoord in 
Workum. In Allingawier even genoten van de prachtige waterlelies op het mooie puntje in het 
kleine dorpje. De kippen in de tuin bij Wilgenhoeve worden overschreeuwd door een kleine, 
zeer dominante haan. Liever krielhaantje genoemd, alleen in zijn gedrag een klier. Het beest 
hing dan ook in mijn broekspijp.  

Ja lach maar. De klier!         
 

   
Vlinder zit te spragen Zondagochtend in Workum Cappuccino met een Frysk dúmke 

   
Bruggetje bij Allingawier Onderdeel van de Aldfaers erf route 

 
Enfin, er zijn ergere dingen maar de kippen zijn allerleukst om te zien. Het is echt juni, er bloeit 
zoveel en er zijn ook zoveel gewassen die we culinair kunnen gebruiken. De Oost-Indische kers 
laat zich hier en daar ook weer uitbundig zien. Ik moet eerlijk bekennen enorm veel zin te 
hebben om in de tuin in Hongarije te starten want er is niets fijner dan te genieten op en van 
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eigen erf. We sloten de dag af bij onze zoon en zijn gezin. Restaurant Roel Bleeker krijgt van 
ons de meeste punten na diverse ervaringen te hebben opgedaan over de afgelopen weken. 

       Samen met nog een paar bekenden waar we aten in Nederland.  
 

  

 
Kip in Exmorra 

 
  Haantje de voorste 

   
Te gast bij Roel en Meri   

   
 Bakkie in Bolsward  

 
Maandag 20 juni klusjes gedaan, na in Bolsward koffie gescoord te hebben de cabine van de 
bus uitgelapt. We gaan altijd schoon op pad. Niets vervelender dan in een auto te reizen die 
rommelig is, maar ook dat is ‘mijn dingetje’.  
In de loop van de middag reden we weer de dijk over naar Noord-Holland. Mijn vader was 
jarig. Alles gecombineerd in de paar dagen Nederland, verjaardag, kapper en onze kinderen 
zien. Op zondag en op maandag zagen we hen, dochterlief kwam op de dag zelf naar opa zijn 
verjaardag. 
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Dinsdag 21 juni van Exmorra naar Freudenberg... Dinsdag de 21ste, de langste dag van het 
jaar. Wij reisden vanuit Exmorra via Franker waar we de aanhanger vulden met tuinplanten 

die een tijd aan het logeren waren geweest. Goed plantenhotel        Dank Hanneke. Via Balk 
en Oudemirdum, voor nog wat boodschapjes naar Lemmer en daar de grote weg weer op. Op 
naar zuidelijk Hongarije naar huis. Dat kunnen we nu zeggen, die kant op gaan we naar huis. 
Genoeg te doen in de komende tijd, we beginnen met het planten van diverse planten in de 
tuin, we gaan de eerste houten bakken plaatsen en het terras overkappen. Daarna binnen aan 

de slag. ZAT te doen.        Vervelen? Geen tijd voor.  
We hadden eerst nog twee reisdagen voor de boeg. En... wat zagen we weer veel 'wilde' 
groenten, kruiden en eetbare bloemen. Wat zeker is... er is voedsel voor iedereen. Zevenblad 
kom je ook rijkelijk tegen. Een SUPERFOOD!!! 
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Woensdag de 22ste juni van Freudenberg naar Passau...  
Donderdag de grens bij Oostenrijk, over, Slovenië en Hongarije.  
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Toen gingen we in één keer door naar Harkány waar we twee weken in een appartementje 
zullen verblijven zodat we dagelijks een half uur verderop naar ons huis kunnen gaan om te 
werken.  
 
Naar Passau verliep de reis goed, we kachelden stevig door, blik op de weg, om de beurt rijden 
en tijdens de stops zagen we genoeg 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen. De natuur 
geeft weer rijkelijk. Wat een soorten! Waar we bij Passau verbleven groeit en bloeit ook van 
alles en de regen die viel gaf er ook wel een mooie dimensie aan. Eind van de middag zette de 
regen wat door, af en toe onderweg een beetje spetters waargenomen. De planten in de aan-
hanger jubelen het samen uit, nog even en ze krijgen een nieuwe woonplek. 
 
Donderdag 23 juni... We hebben het weer geflikt!  
Zo voelde het toen we Harkány binnen reden. Zuidelijk Hongarije. Dinsdagmiddag uit Friesland 
vertrokken en donderdag begin van de avond aangekomen bij het appartementje dat tot 7 juli 
onze thuisbasis zal zijn.  
Van daaruit aan de klus en zaken regelen; ons huis staat een half uur rijden vanuit deze locatie.  
Vanuit Passau gestopt bij de eerste Landzeit Aistersheim.  
 

  

 

Landzeit Aistersheim Door Oostenrijk 

  
Tijd voor een kefir-stop De Pyhrn Autobahn Even lekker – in het zonnetje 

   
 Deze Autobahn kent vele tunnels De langste is 10,3 kilometer lang 
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We vonden dat we een lekker ontbijt mochten hebben.        Koffie met... Daarna enkele uren 
om de beurt gereden, gestopt voor eigen waterkefir en we konden niet anders dan even stop-
pen bij István Parkhotel & Gasztrofarm in Hongarije.  
 

   
István Parkhotel & Gasztrofarm 
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De groente- en kruidenbakken weer bekeken, we genoten van palacinka, een flensje met wal-
notenvulling. Dat hadden we verdiend!  
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De allereerste keer toen we op 7 mei uit Nederland vertrokken stopten we hier ook op weg 
naar Harkány wat steeds onze thuisbasis is, ondanks verschillende logeeradressen, zolang we 
nog niet in ons eigen huis gaan wonen. 
In Passau hadden we ons lopen vergapen in een hele grote natuurwinkel. In deze winkel pas-
sen met gemak drie of vier flinke natuurwinkels uit Nederland. Een walhalla en wat een assor-
timent. We konden aan het eind van de dag zo een eenvoudige maaltijd op tafel toveren.  
Bij het parkhotel waar we stopten bij de kruidentuinen heb ik mezelf een theedoek en houten 
slabestek met kleine kruidenschepjes cadeau gedaan. Goed excuus, sfeertje voor de foto's. 

        
Vandaar het bord met de daglelie en bloemen van yucca.  
 

  

 
Theedoek met de kaart van Honga-
rije 

 
  Kruidenschepjes 

   
Bloemblaadjes van de daglelie Als onderdeel van de maaltijd Ontbijt: yoghurt met verse abriko-

zen en blauwe bessen 
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Even een bakkie Op ons erf Bus en aanhanger 

 
Vrijdag 24 juni... De dag begon met een ontbijtje met yoghurt en fruit. De planten naar ons 
huis gebracht en een aantal geplant. De rest water gegeven en in de potten laten staan. De 
bus geleegd, aanhanger laten staan, de houten bakken even voor proef neergezet waar groen-
ten en kruiden in geplant gaan worden.  
We zagen dat alles weer gegroeid was tijdens onze afwezigheid, de druiven zijn zichtbaar gro-
ter, het zevenblad, meegenomen uit onze tuin in Friesland, is weer gegroeid.  

Dat gaat goed.         
 

   
   

   
   

Melde geplukt uit eigen tuin        en een paar bladeren mierikswortel, meegenomen uit Ne-
derland. Samen in een emmer met wat water vervoerd. Deze groenten samen met andere 
gekochte groente verwerkt in een pastamaaltijd.  
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Heerlijk koud mineraalwater Stilleven met geëmailleerde em-

mers 

  
De kweekbakken voor in de tuin   

   
 Pastamaaltijd Met bloemblaadjes van de daglelie 

   
Zelfgezet bakkie… ook erg lekker 
Het welbekende engeltje… 

Bloeiende schoonheden 
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Voor we weer naar ons appartement gingen even gebuurd bij onze bijna buren uit Nederland. 
Ja, ja, we zijn niet alleen in het zuiden. En nog leuker, buurvrouw heet ook Anneke en ze komt 

ook uit Friesland. Het moet toch niet gekker worden.        
Bij hen onder de appelboom heerlijk koud water gedronken, het huis en het erf bekeken. We 
hebben beiden nog genoeg te doen, dat is in elk geval zeker.  
Maar... het lokt ook uit tot omdenken, nadenken, brainstormen en handelen. 
En… vooral dat omdenken en je aanpassen is heel belangrijk. Wie mij jaren geleden verteld 
zou hebben deze expeditie te gaan ondernemen had ik vast aangekeken met een blik van… 
‘Hoe verzin je het!’. 
Tja… je kunt je paden verleggen!  
We eindigden onze maaltijd met koffie van eigen makelij. Ons koffiezetapparaat meegenomen 

vanuit ons huis naar het appartement in Harkány. Hmmmmmmmmmmmmmmmm        Alsof 
er een Engeltje…  

 

   
   

 

  
 Jonge ooievaars 

  
Materialen voor onze overkapping   

 

Zaterdag 25 juni, een redelijk rustige dag gehouden maar wel materiaal bij de Obi in Pécs ge-
haald om maandag aan de overkapping te beginnen bij het huis. Een overkapping over het 
terras waaronder we verschillende dingen willen gaan realiseren zoals een paar buitenkasten 
om spullen op te ruimen, een buitenkeuken en een zitje. Vanuit Pécs de spullen naar het huis 
gebracht en onszelf daarna op een pilsje getrakteerd op een sfeervol stekje waar we altijd 
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langs rijden, bij de heksenketel die aan de weg staat en waar we al een keer eerder ‘voor de 
bijl gingen’. 
 

  

 

Chinese vernisboom 

  
Even relaxen… en wij dachten een Hongaars biertje te drinken, blijkt het Oostenrijks te zijn… 

   
Het restaurant met de heksenketel Heeft jonge katjes Of we er ook eentje wilden… 

  

 

  

  
Groentenei Bloemen te decoratie Weer kefir 
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Afgemaakt met bloemblaadjes   

   
 Bezoekje aan de markt  

 

Een pilsje is voor ons een uitzondering, we zijn meer van een wijntje maar na de afgelopen 

drukke weken, het vele reizen en verder plannen        zeggen we af en toe... 'Nu is het goed 
voor ons!'. Bovendien lokt het warme weer je uit tot dit soort acties. 
Daar even genoten van jonge katjes. Smelt, smelt, smelt... we mochten er eentje uitkiezen 
maar we hebben ons beheerst. We zagen er drie maar er waren zeven stuks vertelde de dame 
die ons bediende maar naar mijn idee ook het baasje van het kattenvolk was. 

Nu nog niet handig. Maar er komt een moment… Zeker weten!        
Nog wat boodschappen gedaan en daarna in het appartement genoten van waterkefir. Ook 
weer waterkefir gezeefd en de grote weckpot opnieuw gevuld. 
Wel bijzonder, op 7 mei de waterkefir meegenomen en elke keer op tijd gezeefd en opnieuw 
gestart. 
 

 

 

 
  

  
De markt in Pécs op zondagochtend 
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Soms ergens binnen, vaak op parkeerplaatsen onderweg, met bronwater de hulpmiddelen 
afgespoeld. Een plastic bak met deksel doet dienst als opbergbak voor alles wat nodig is voor 
de waterkefir. De grote glazen pot staat steeds in een emmer in de bus. 
Zondag 26 juni naar de markt in Pécs geweest... We lasten een dagje 'flierefluiten' in.  
Even niet werken, plannen, gewoon even genieten en ontdekken. Elke zondagochtend tot 12 
uur kun je terecht op deze zeer uitgebreide markt. Van groente tot planten, van curiosa tot 
honden, katten, kippen, konijnen, kuikens, vissen en wellicht nog meer soorten. De 'duvel en 
zijn moer' is daar te koop.  
Wij reden uit Harkány naar Pécs en onze Nederlandse ‘buren’ vanuit de plaats waar ook wij 
ons huis hebben staan. 
We hadden afgesproken bij de Obi bouwmarkt om daar elkaar te ontmoeten en te parkeren. 
Het was nog een ‘stief kwartiertje’ lopen vanaf dat punt maar je moet op bekend terrein af-
spreken, zeker als je nog niet zo bekend bent. 
Op de markt gezwicht voor een mooie oude schaal, een betonnen paddenstoel en een schort 

voor mijzelf om in kokkerelsfeer te kunnen presenteren.        Zo'n schort, keurig gemaakt, kost 
dan wel € 2,99 en kinderschortjes € 1,74. Drie gescoord voor onze kleindochter want als je 
een keukentje hebt moet je een paar lieve schorten en een stoere spijkerstofvariant hebben 
natuurlijk.  
 
 



 
63 
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Dergelijke dingen kosten dus ‘niets’. We verbazen ons wel vaker, kun je zien wat we gewend 
zijn in Nederland. Op het laatste moment nog een flinke oleander gescoord. Twee stuks in één 
emmer. Een emmer zonder handvat als bloempot met een roze en witte oleander bij elkaar. 
Deze gaat bij ons huis in een mooie pot die we al jaren hebben. Twee exemplaren maar ik heb 
mij beheerst en voor één pot wat gekocht dan kan er in de andere pot iets anders. Want 
waarom altijd twee hetzelfde? 
 

  

 
 

 
   

   
   

   
   

Ook dat noemen we omdenken.        
We gingen samen nog even naar een andere bouwmarkt dan de Obi, Praktiker genaamd om 
ons te oriënteren. Wel kochten wij bij de Obi nog even rachelhout. Na ons bezoek aan de 
Praktiker, waar we zeker weer naar toe zullen gaan, gingen we ieder ons weegs. 
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Vlak voor we Harhány weer inreden bij Tenkes Csárda even heerlijk goulashsoep gegeten met 
zelfgemaakt maisbrood en een wit wijntje gedronken. We deden even alsof we hier op vakan-
tie zijn, zo rekten we dat gevoel nog even. 
Naar Pécs was ook nog een beetje een soort 'werkbezoek' door onze bezoeken aan twee 

bouwmarkten.        Helemaal blij met de emaillen schaal waar je hier maar een paar euro voor 
neerlegt. Alleen het verkopen van dieren op de markt is iets 's lands wijs, 's lands eer'; daar 
zijn wij niet mee opgevoed. In kleine hokjes of klep van de auto open en achter in de kofferbak.  
De hibiscus begint overal volop te bloeien en de eerste zonnebloemen zijn ook zichtbaar.  
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De volgende keer meer over onze vorderingen, uitdagingen en belevenissen. 
Is het gemakkelijk om in Nederland alles op te geven en zomaar ergens wat op te bouwen? 
Ja en nee. 
Ja, overal kun je van alles vinden wat je nodig hebt. 
Nee, je weet voor deel dingen de weg nog niet en het is minder gemakkelijk personen te vin-
den voor klussen. 
Is het te doen? 
Jazeker! 
Positief denken, omdenken, je aanpassen en toch je eigen ding uitvoeren en je niet laten af-
schrikken. 
We blijven het zeggen… je kunt uit ‘speel op zeker’ blijven zitten waar je zit. 
Hoe zeker ben je van alles? 
Wij handelden op alles wat zich aan het ontvouwen is en kozen daarom voor een andere route. 
Als mettertijd blijkt dat het wonen in Nederland zich stabiliseert dan willen we daar een 
tweede onderkomen hebben. Maar zal ons huis in Hongarije de hoofdlocatie blijven. 
We beginnen al aardig te wennen aan de zuidelijke sfeer, het weer en de vriendelijkheid van 
de bevolking. 
Alles komt goed! 
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 
 
Vanuit Harkány 
26 juni 2022 
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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 datgene, dat 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 dat 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 diegenen 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   
 

 
 
 

Alle titels verschenen tot nu toe: 
 
 

    
1 Oost-Indische kers 2 Brandnetel 3 Azerbeidzjaantje 4 Springbalsemien 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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5 Zonnebloem 6 Dahlia 7 Hibiscus 8 Hemelsleutel 

    
9 Tulp 10 Vogelmuur 11 Druif 12 Veldkers 

    
13 Bergthee 14 Rozemarijn 15 Laurier 16 Moerasanemoon 

    
17 Pastinaak 18 Tijm 19 Den 20 Jeneverbes 
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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 

    
33 Geel nagelkruid 34 Chinees klokje 35 Tulp 36 Gulden sleutelbloem 
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37 Herhaling 4 lessen 38 Look-zonder-look 39 Hondsdraf 40 Sering 

    
41 Begonia 42 Geel bloeiende kruis-

bloemigen 
43 Veldsalie 44 Afrikaantje 

   

 

45 Cosmea 46 Daglelie 47 Ganzenbloem 48  
    

    

    
    

Kies ZES titels voor € 10.00! 
 
Mail Anneke om ze te bestellen: anneke@project7-blad.nl  
 
Je krijgt dan de betalingsinformatie van Project 7-blad per kerende mail. 
 
Na ontvangst van de overboeking worden de cursusbrieven naar je toegezonden. 
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

 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 be-
staat 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.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief ver-
zendkosten. 
 
 

 
Doorlopende aanbieding: 

• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter en twee kaartensets  
C of D van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80) 

• 1 boek met kaartenset C of D voor € 34,95 (i.p.v. 39,95) 
 
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan namelijk enorm variëren.  
PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.  
 
Kijk op onze site https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523   
of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie. 
 
 
 

 

 

  

https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523
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