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Juni… overvloed, zon, op naar de langste dag… 
 

Juni, maand van overvloed. En… het loopt alweer rich-
ting de langste dag.  
De natuur laat zich van vele mooie kanten zien. Rijke-
lijke bloemenweelde, beginnend fruit, rijp fruit, akkers 
die kleuren, bloesems die veranderen naar bessen, wie 
wil kan zich steeds weer voeden aan de vele mooie ta-
ferelen. 
Vandaag, zondag 12 juni stonden we even stil bij 
Kniphofia, ook wel vuurpijlen genoemd. 
 
Deze naamgeving is niet verkeerd als je de bloemen na-
der bekijkt. 
Vele hommels waren te gast bij deze bloemen.  
Wanneer je daar even de tijd voor neemt om naar te 
kijken dan is dat puur genieten. 
 
Het leuke is dat als de bloemen uitgebloeid raken de 
hommels vanzelf hun heil weer elders zoeken. 
Net als met de lindebloesems. Zolang de bloemen fris 
zijn, lekker ruiken en volop bloeien dan is het een druk-
ste van jewelste in deze bomen, dan kun je op het geluid 
af gaan. 
Zijn de bloemen uitgebloeid dan is het weer heel stil, 
geen hommel meer te bekennen. 
In de komende weken valt er nog van alles te spotten, 
vele dingen volgen elkaar op. 
En het mooie hiervan is… dit is voor iedereen. 
Je hoeft niet te reserveren, niets te plannen, je kunt 
stoppen, stilstaan en genieten. 
 
Ditzelfde kun je doen op een bankje in eigen tuin en ook 
daar zullen vele mooie momenten waar te nemen zijn. 
De natuur in al haar verscheidenheid. 
 
Moeder Natuur gaat onverstoorbaar haar gang en zal 
zelf steeds de touwtjes in handen nemen. 
Wij mensen kunnen alles nog zo naar onze eigen hand 
willen zetten maar hoe meer we alles willen aansturen, 
bijsturen en om willen gooien, des te meer weerstand 
zullen we ervaren. 
Daarom is het ook heel leuk eens te kijken wat er spon-
taan in je tuin opkomt, wat heeft die plant jou te bie-
den? 
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Wie hier open voor staat zal daar plezier aan beleven. 
Wij gaan in elk geval kijken wat zich allemaal gaat ont-
vouwen in onze nieuwe tuin in het zuiden van Honga-
rije. We kunnen nu zeggen dat we een grote tuin heb-
ben en we daar in de komende maanden gaan ervaren 
wat er gaat gebeuren. 
 
In elk geval mogen we genieten van een hele grote wal-
notenboom. Zo’n maat waar we voorheen van droom-
den. Wat een rijkdom om zo’n exemplaar op eigen erf 
te hebben staan. In deze nieuwsbrief onze belevenissen 
sinds de vorige keer en natuurlijk vele andere bijdragen 
van personen die elke maand hun steentje bijdragen. 
 
Daar zijn we superblij mee. Geniet van wat je via deze 
nieuwsbrief krijgt aangeboden. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke   
Hongarije, 12 juni 2022 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Lindebloesems  
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Vrolijk ontbijtje 
 

 
 

  
Fluitenkruid Tuingeranium 

  
Rode klaver Madeliefjes 
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Alle ingrediënten  

 
Tijdens ons reizen tussen zuidelijk Hongarije en Nederland verblijven we op diverse locaties. 
 
Zo konden we toen we even terug waren in Nederland en dichtbij de kinderen wilden verblij-
ven lekker voor ons eigen ontbijtje zorgen. 
 
Gebakken eitje met bloem en blad van fluitenkruid, bloemen van een tuingeranium, rode kla-
ver en madeliefjes. 
De bloemen van de rode klaver kun je mooi losplukken en het blad kan ook gegeten worden. 
Deze combinatie kan op van alles gepresenteerd worden, toevallig ligt het hier op een gebak-
ken eitje... 
 
Anneke   
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Chinese vernisboom 
 

 
 
Was ik me daar mooi ingetrapt. 
We reden in zuidelijk Hongarije, een paar dagen nadat we daar weer gearriveerd waren. 
Opeens waren er vele bomen wat geel gekleurd, wat bij aankomst nog niet zo zichtbaar was. 
In het voorbij zoeven van de gele bloemen bedacht ik dat het mimosa kon zijn. In het verleden 
wel mimosa in zuidelijk voormalig Joegoslavië gezien dus kwam dat in mij op. 
Na nadere inspectie leek het er niet eens op maar wat het wel was, geen idee. 
Die avond even een paar foto's op Telegram 'Het Wilde Genieten' geplaatst met de opmerking 
dat ik er dus ingetrapt was maar nog moest uitvissen wat het wel was. 
Het duurde niet lang of Marjan reageerde: ze had het gevonden. 
 
De Chinese vernisboom (Koelreuteria paniculata), gele zeepboom, lampionboom, koelruit of 
blazenboom is een boom die behoort tot de zeepboomfamilie (Sapindaceae). De soort wordt 
in parken en langs straten aangeplant. Het geslacht waartoe de boom behoort is vernoemd 
naar Joseph Gottlieb Kölreuter. 
De boom komt van nature voor in Azië, China en Korea. De geroosterde zaden zijn eetbaar. 
 
En inderdaad het klopte, exact dezelfde bladeren en pluimachtige bloemen. 
De geroosterde zaden zijn eetbaar. 
Dat gaan we natuurlijk uitproberen als ze zover zijn. 
 
Wat nu zo leuk is, is dat er overal weer andere gewassen zijn die eetbaar zijn. 
Er is een enorme overlap aan planten, bomen, struiken en kruiden maar je hebt elders ook 
weer met andere soorten te maken. 
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Daarmee is het heel helder dat de natuur iedereen overal op de aarde van alles schenkt, aan-
gepast aan de weersomstandigheden. 
 
Anneke   
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Gebakken eitje 'uit de berm'... 
 

 
 

  
Fluitenkruid Paardenbloem 

  
Weegbree Begoniabloempjes 
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De wilde groenten Gesneden tomaatjes 

  
Gesneden ‘wilde’ groenten In de pan verdelen 

 
Je hebt van die momenten dat je ergens de lol van kunt inzien. 
Neem dit gebakken ei 'uit de berm'. 
We verbleven een paar dagen in Noord-Holland toen we even terug waren in Nederland 
voor wat bezoekjes en om opnieuw de bus en aanhanger te laden. 
Waar we een paar dagen een plekje hadden konden we ons eigen ontbijt verzorgen en aan 
de overkant van deze locatie was van alles aan 'wilde' groenten te vinden. 
Als echte 'wildplukker' kun je dat natuurlijk niet negeren en zo ging ik op een ochtend met 
een mesje naar de prachtige 'moestuin'. 
Blad van fluitenkruid, paardenbloem en weegbree waren zeer geschikt om fijngesneden in 
het ei te verwerken. 
Als versiering een begoniabloem gescoord van de grote plant die op de tuinbank bij ons on-
derkomen stond. 
 

  
Soort voor soort toevoegen Eitjes erbij en langzaam laten garen 
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Terwijl je hiermee bezig bent krijg je weleens gedachten. 
De straat waar we verbleven bestond uit keurige tuinen, goed verzorgt geen commentaar 
maar duidelijk niet gericht op 'wilde' lekkernijen. 
En dan denk je... Ze moesten eens weten dat wij de groenten in hun straat scoorden uit een 
'wild' stukje wat duidelijk zo bedoeld was gezien wat er aan struiken stond. 
Maar dat 'wilde' stukje was wel openbaar terrein. 
Dan kun je daar zomaar de lol van inzien, niet even naar de groenteboer maar je neemt een 
mesje en plukt kraakvers wat voor je voeten groeit. 
Wel op veilige afstand van de weg natuurlijk, maar overal groeit groenten en de vitaminen 
gieren je tegemoet. 
 

  
Deksel erop voor gelijkmatige garing Ontbijt voor twee personen 

 
Deze groente kan ook prachtig in een pasta, een soep, een hartige taart of ander gerecht 
verwerkt worden. 
Dat gaan wij verderop in de tijd weer ondernemen, maar zo'n ontbijtje was wel weer even 
heel leuk om samen te stellen. 
 
Anneke   
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Elke plant heeft zijn eigen verhaal… Sint Janskruid 
Marijke de Bruijn 
 

 
 
Als er één plantje is dat bij mij tot de verbeelding spreekt dan is dat het Sint Janskruid.  
Ik denk dat ik haar voor het eerst goed heb bekeken in mijn eerste leerjaar van de herboris-
tenopleiding.   
Natuurlijk had ik het plantje wel vaker gezien. Ik zie mezelf nog zo lopen in de tuin, samen met 
mijn andere klasgenoten. Onze docent plukte het plantje en begon met enige passie te vertel-
len over het bloed van Christus dat uit het plantje kon druppen.  
Toen had hij mijn aandacht want ik ben dol op verhalen en deze klonk bijzonder in mijn oren.  
 
Het is overigens één van de legendes die aan dit plantje verbonden is. Het verhaal gaat dat 
het bloed van Christus in de bloemknoppen zit. De vijf kroonblaadjes staan voor de vijf won-
den van Christus.  De gaatjes in de blaadjes zijn de wonden die veroorzaakt werden door de 
doornenkroon.  Er zijn nog vele andere verhalen/verklaringen die verbonden zijn aan dit kruid 
zoals een eerdere versie van de legende over Baldur de Zonnegod.   
Al die verhalen hebben één ding met elkaar gemeen. Er wordt bloed in genoemd.   
En dat komt omdat dit kruid een hele bijzondere eigenschap heeft.   
Wanneer je de bloemtoppen tussen je vingers fijnwrijft krijg je een (bloed) rode druppel.  En 
dat werd enthousiast geïllustreerd door deze docent want hier krijgt het verhaal wel een span-
nend duister (rood) tintje van.  
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De botanische naam van het Sint Janskruid is Hypéricum perforatum. Ze is lid van de herts-
hooifamilie (Hypericaceae). Hyper betekent “boven” en ericum is afgeleid van Eikon, wat 
“geest” betekent.   
De naam betekent dus iets van “boven een geestverschijning” of “jaag den duvel”.   
Om de laatste naam te begrijpen kun je de legende opzoeken en lezen dat Johannes de Doper 
de plant beschermd heeft toen de duivel haar wilde vernietigen. 

 
Het Sint Janskruid is een zonaanbidder dus 
staat graag in de zon maar kan ook in half-
schaduw staan.  Ze houdt van een goed 
doorlatende tot droge bodem. Het is een 
overblijvende plant van 20-50 cm hoog 
met rechtopstaande stengel die zich paars-
gewijs vertakt met kleine ovale, tegenover-
staande bladeren. De gele bloemen met 
vijf kelk- en kroonbladeren bloeien van juni 
tot september.    
Het bijzondere van deze plant is dat ze 
rond 24 juni gaat bloeien. 24 juni staat 
voor Sint Jansdag. Hoe “verrassend” is 
deze naam dan. Geweldig toch!   
 
Het vermeerderen van de plant kun je 
doen d.m.v. scheuren of het kan door mid-
del van zaad zaaien. Het is leuk om hem in 
je buurt te hebben staan omdat het een 
vrolijke plant is maar ook omdat je er zelf 
Sint Jans olie van kan maken. Een EHBO-
middeltje bij uitstek om in huis te hebben. 
Hierover vertel ik later meer. 
Geneeskrachtig staat ze vooral bekend om 
haar antidepressieve werking.  
LET OP: Sint Janskruid kan bij inwendig ge-
bruik de werking van andere medicijnen 
beïnvloeden of zelfs niet meer laten func-
tioneren.   

Dit kruid heeft namelijk als bijeffect dat het sommige medicijnen sneller afbreekt waardoor 
de medicijnen niet meer kunnen doen wat ze moeten doen. Neem het daarom niet in als je 
andere medicatie gebruikt, of raadpleeg een arts. 
De inhoudsstoffen van dit kruid zijn o.a.: Hypericine, flavonoïden, etherische olie en looistof-
fen. Het bevat nog veel meer inhoudsstoffen maar aan de hand van de inhoudsstoffen kun je 
zien hoe de werking van een plant is. Bij looistoffen denk ik aan “samentrekkend”. Bij etheri-
sche olie denk ik aan “werkend op het zenuwstelsel”.   
Juist door steeds meer te leren over de inhoudsstoffen van de planten en de werking hiervan, 
ben ik steeds serieuzer over de natuurgeneeskunde gaan denken.   
Sint Janskruid kan ook heel goed uitwendig gebruikt worden. Je kunt er zelf een olie van ma-
ken of je kunt een olie kopen.  
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Wees je er dan wel bewust van dat de plant fototoxisch is.  
Zowel bij het plukken als bij het gebruiken van de olie kun je beter de zon mijden of hier reke-
ning mee houden (bij het plukken kun je handschoenen dragen).  Sint Janskruid kan namelijk 
lichtovergevoeligheid veroorzaken. Het effect hoeft niet heel dramatisch te zijn maar als je 
gevoelig bent (zoals ik dus) kun je beter hier wel rekening mee houden. Ik heb er ervaring mee 
en kreeg blaren op mijn huid na het plukken in de zon. 
 
Hierbij deel ik nog een recept voor de Sint Jansolie. Want ik vind het een wondermiddel en 
heb het altijd in huis.   
 
Herken de juiste plant : 
De bloemen en de knoppen pluk je in de zomer want ze beginnen te bloeien rond Sint Jan (24 
juni). Je herkent het Sint Janskruid aan de kleine gaatjes in de bladeren. Als je een blaadje in 
het licht houdt kun je de gaatjes zien.  En wanneer je de bloemtopjes tussen de vingers fijn-
wrijft krijg je een rode druppel/vlek te zien.   
 
Waar let je op : 
Belangrijk is dat je een warme, droge dag uitkiest om de bloemetjes te plukken. Ik kies dan 
zelf voor de ochtend want dan zijn de plantjes nog fris (en niet uitgeblust na een lange warme 
dag).   
 
Hoe maak je het : 
Je plukt de bloeiende bloemetjes en doet ze in een glazen pot.   
Hierover giet je een goede olijfolie.  De bloemetjes moeten helemaal onderstaan want alles 
wat boven de olie is kan gaan schimmelen.   
Zet de pot op een warme zonnige (!) plek in de vensterbank.  Na enkele weken zul je merken 
dat de olie gaat veranderen naar een prachtige dieprode kleur.   
Na zo’n drie weken kun je de olie afzeven door een fijne zeef en in een steriele schone pot of 
fles(je) gieten. Laat de olie rustig uitlekken.     
Werk altijd schoon, zo houd je langer plezier van de olie.   
Gebruik bij voorkeur altijd donker glas zodat de olie langer goed blijft. 
 
Deze olie kan voor vele doeleinden gebruikt worden.  Zelf gebruiken we hem o.a. voor oorpijn. 
Hierbij gebruik ik een theelepel Sint Jansolie met 1 druppel lavendelolie (etherische olie die 
kwalitatief goed is, zoals bijvoorbeeld Volatile).  
Eventueel een beetje verwarmen want koud kan zeer doen. Het watje hiermee doordrenken 
en in het pijnlijke oor doen.   
Maar je kunt het ook gebruiken bij snij- en schaafwondjes, lichte brandwondjes, kneuzingen 
etc. 
 
Bronvermelding:  
Groot Handboek geneeskrachtige planten - Geert Verhelst,  
ISBN: 9789080778467  
 
Foto’s : Pexels.c 
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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: 
 

Wildpluk quiche  
Myriam van den Acker heeft een quiche gemaakt met Paardenbloemblad, 
lindeblad, brandnetel, 7-blad, duizendblad, look zonder look. 
En schrijft: Ik ben een fan van anneke@project7-blad.nl !!!! 
Haar visie van mensen inspireren vind ik super!!! Daarom mag ze mijn re-
cept delen. 
 
Ik maakte een Quiche met paardenbloembladen, die ik sneed en dan 
kookte. Dan trok ik de tuin in om wat ik tegenkwam erbij te doen: 
lindeblaadjes, brandnetel, 7 blad, duizendblad, look zonder look.  
2 eitjes erbij, een klein pakje room, een mozzarella en een schep kruiden-
kaas.  
De oven in; ik gebruik brokkeldeeg, maar kan ook met bladerdeeg of filo-
deeg. Lekker!!! 
 
Ik maakte er ook filmpje van https://youtu.be/P7HKUA5Av2o 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
https://youtu.be/P7HKUA5Av2o
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Het eerste zomerse water dat ik maakte deze week 
 
Zielsgelukkig wordt ik er van om zo in de kan te kijken. 
 
Een mooiere vaas bloemen is er voor mij niet. 
 
Kijk hier veel vaker naar dan naar een bos bloemen 
(als ik die zou krijgen, maar velen weten dat ik geen 
bloemen wil uit de winkel, dus ik krijg ze gelukkig niet 
meer ;-)) 
 
En ook nog eens heeeeeel lekker. 
 
Warme groet, 
 
Mirjam van den Akker 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wild broodje 
 
Geroosterd broodje met kruidenkaas 
en blaadjes paardenbloem, weeg-
bree, kleefkruid, zevenblad, opge-
leukt met witte klaver en viooltjes. 
 
Voedsel dicht bij huis! 
 
 
Truus Waalkens 
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Bedrijf en product uitgelicht, koperen tuingereed-

schap 
 
Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van een nunki, een koperen hand-
wieder. Een heerlijk gereedschap om mee te werken in de tuin, het mes 
snijdt aan twee kanten, haalt ongewenste ‘onkruid’ makkelijk los en 
maakt tevens de aarde los.  
Daarnaast heeft koper een positieve invloed op de grond. 
 
Info van de site van Mulder Agro: 
Victor Schauberger ontdekte dat ijzeren gereedschap een negatieve in-
vloed heeft op bodembewerking. Door het afslijten komen er fijne ijzerdeeltjes in de bodem 
terecht.  
Dit veroorzaakt roest en uitdroging van de bodem.  
Bovendien beïnvloedt ijzer het magnetische veld van de aarde. 
 
Schauberger was niet de eerste die dit ontdekte; hoog ontwikkelde beschavingen zoals het 
oude Chinese keizerrijk wisten dit ook en wilden geen ijzeren gereedschap gebruiken.  
In 1949 werden er door Schauberger en andere deskundigen landbouwproeven gedaan met 
ploegen die bekleed waren met koper.  
De resultaten waren veelbelovend: hogere opbrengsten en gezondere gewassen. 
 
Mulder Agro heeft een gedeelte uit het assortiment van de webshop in de winkel staan, het 
hele assortiment is overigens leverbaar. 
Slakken hebben een hekel aan koper, maar ze zijn wel gek op uw Hosta of Sla plantje.  
Wat ze precies voelen kunnen ze ons natuurlijk niet vertellen maar een prettig gevoel geeft 
het ze niet!  
Met Koperen slakkenschrik weert u op een natuurlijke- en dier- vriendelijke manier de slakken 
uit uw tuin. Het is verkrijgbaar in ‘slakken tape’ om uw bloempotten mee te beplakken.  
Maar ook in voorgevormde koperen slakken ringen die u rond om uw plant in de grond kan 
steken. (verkrijgbaar in verschillende maten) 
 
Koperen deeltjes, die afslijten door gebruik, zijn zeer gunstig voor de plantengroei (gunstiger 
dan ijzerdeeltjes van stalen gereedschap), het gereedschap werkt soepel, blijft zeer lang 
scherp en er blijft minder aarde aan kleven.  
 
Een aanrader ook het grotere gereedschap, al is de aanschaf wel een fikse investering.  
https://koperengereedschap.nl/waarom_koperen_gereedschap/ 
 
Barbera 
 
 
 

 
 
 

https://koperengereedschap.nl/waarom_koperen_gereedschap/
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Water met... vlier en... 
 

 
 

  
Komkommerkruid Vlier 

  
Citroenen In de kraantjeskan 
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Water met vlierbloesem, komkommerkruid en schijfjes citroen.  
Vlierbloesem, altijd weer een sprookje. Prachtige schermen, heerlijk geurend en geschikt voor 
vele gerechten. 
In een kraantjeskan met water misstaat de vlier dan ook zeker niet. 
Wel even goed opletten of er geen beestjes in zitten, bloemen zachtjes uitschudden. 
De blauwe bloemen van het komkommerkruid ogen al net zo sprookjesachtig.  
Voor deze bloemen ga ik letterlijk door de knieën om ze te fotograferen want ze zijn zo prach-
tig en de bloemen hangen altijd een beetje gebogen. 
Biologische citroenen, toch even afboenen en in plakjes snijden. 
Succes verzekerd met deze combinatie. 
 
Anneke 
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Wat doet klank voor je? 
 
Hoe belangrijk klanken zijn voor jouw energieveld en li-
chaamscellen kwam weer even op mijn pad door een ont-
moeting met een vriend en een nieuwsbrief die ik ontving. 
Zelf heb ik in 2020 een workshop “Spelen met Klankschalen” 
gevolgd en drie schalen aangeschaft.  
Eentje voor het basischakra en het bekken om te aarden, 
eentje voor het hartchakra en eentje voor het keelchakra. 
Gekeken naar onze ontwikkeling van 3D via 4D naar 5D 
(D=dimensie) waar we naartoe gaan in deze nieuwe tijd rei-
zen we als het ware door onze chakra’s richting ons kruin-
chakra door middel van verhoging van ons bewustzijn. En 
bewustzijn is weer energie. Deze schalen produceren fre-
quenties van energie als ze aangeslagen worden die weer 
resoneren met specifieke chakra’s. 
 
Hoe zit dat nu met die dimensies? 
Dimensies zijn frequenties die tegelijkertijd bestaan en je reist met jouw bewustzijn heen en 
terug door deze dimensies van de 1D (basischakra) naar 7D (kruinchakra). In welke dimensie 
je verblijft, heeft ermee te maken wat er op je pad komt in je leven. Wat jou triggert of niet 
meer triggert. En alle dimensies blijven bestaan ook als je je bewustzijn steeds meer ontwik-
keld. Ze hebben elkaar namelijk nodig en ze beïnvloeden elkaar. 
 

De 3e dimensie resoneert met de onderste 3 chakra’s 
(basis/wortel, heiligbeen/sacraal en zonnevlecht). 
Het is het gebied van het ego. De drijfveren van het 
ego zijn angst, schuld en schaamte.  
De 4e dimensie resoneert met het 4e chakra, het hart: 
je kunt alleen je angsten, onzekerheden, twijfels en 
zorgen overwinnen met liefde en compassie.  
Hier begrijp je dat je invloed hebt op je denken en ge-
drag en dat jij aan het stuur zit. Je kunt niet van 3D 
naar 5D gaan zonder langs het hart te gaan. Daarom 
is het nodig de trauma’s die met angsten, onzekerhe-
den, twijfels en zorgen te maken hebben onder ogen 
te zien en te verwerken. Daarbij kan de NEI-methode 
helpen samen met de chakrakleurendiagnostiek. 
 

De 5e dimensie staat voor overgave en vertrouwen. Je laat het leven en jouw potentieel door 
je heen stromen en volgt je innerlijke stem en je innerlijke waarheid.  
Je gaat van ‘hebben’ en ‘doen’ naar ZIJN. Je verstand en het ego dienen je ziel en staan aan 
zijlijn. 
Je ziel en je Hogere Zelf (I Am Presence- je geest) zijn leidend in jouw leven. Luisteren naar je 
innerlijke stem. De 3e dimensie vertegenwoordigt de mannelijke kracht die deze 26.000 jaar 
overheersend is geweest en de 4e dimensie vertegenwoordigt de vrouwelijke kracht, zoals in 

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/workshop-Hooggevoeligheid#NEI
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de tijd van Lemurië (een verloren land of continent in de Indische Oceaan of in de Grote Oce-
aan).  
Vanaf de 5e dimensie zijn de mannelijke en vrouwelijke kracht weer in balans en dat is belang-
rijk in de nieuwe wereld. Het openen en in balans brengen van je chakra’s is de manier om 
naar de 5e dimensie te ontwikkelen en daar kan klank bij helpen. 
 
Mijn favoriete klankschaal 
Ik ontving kortgeleden weer de nieuwsbrief van de Klankpraktijk van Sylvia Zijlstra waarin ze 
beschreef hoe de hartklankschaal werkt. “De klank van de hartklankschaal heeft een heldere, 
lichte kwaliteit. Daarom spreekt deze schaal met name de hartstreek en de bovenrug aan. Het 
frequentiebereik van een hartschaal ligt een tussen ca. 200-1200 Hz. Dat hangt af van het for-
maat en het soort klopper. De hartstreek is een zeer sensibel lichaamsgebied. Daarom is de 
trillingskwaliteit van deze schaal zo gemaakt dat ze zacht klinkt. Het volume is vrij hoog: 50-
100 Db. Daarom bespeel je de schaal bij een klankmassage zeer zacht.” Zelf vind ik het één 
van de fijnste klankschalen om te gebruiken en te ervaren. 
 
Waterklankbeelden 
In het boek van Robert Boerman “Water 
Klank Beelden – geometrie van geluid” vind 
je de prachtigste foto’s van water wat met 
frequenties in aanraking komt. 
Als je weet dat wij als mensen hoofdzakelijk 
uit water bestaan, kun je je voorstellen wat 
voor effect de trillingen van frequenties op 
ons lichaam hebben. Hoe hoger de trillin-
gen hoe ingewikkelder de geometrische 
vormen van het water. “Onze wereld be-
staat uit interferentiepatronen van verschil-
lende frequenties die een geometrisch patroon tot gevolg hebben. Zo bestaan wij ook uit ver-
schillende frequenties waarvan ons lichaam het resultaat is.”  
Dr. Emoto had ontdekt dat het menselijk lichaam een geluid voortbrengt dat kan worden 
weergegeven als het geluid van 42 octaven boven de centrale C-muzieknoot (262 hertz). Als 
je dat omrekent dan trilt de mens met ongeveer 570 biljoen hertz per seconde. Deze hoge 
basisfrequentie is beïnvloedbaar naar de grote van ons lichaam, zeg maar de grenzen van de 
vorm waarin het trilt. Daarom lijken alle mensen op elkaar, maar zien we er toch allemaal 
anders uit. Dit en meer leuke weetjes staan in het boek, een leuke aanrader met veel foto’s. 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar frequenties 
Via een etentje in het buurthuis kwam ik weer in contact met Ruerd die ik een poos niet had 
gezien. Hij mag graag dingen onderzoeken die natuurlijk helend zijn en is een liefhebber van 
klank.  
Zo vertelde hij mij over een filmpje waar wetenschappelijk te zien was wat psycho-acoustic 
Medicine (of ook wel binaural beat tonen genoemd) voor effect hebben.  
Ik herinnerde mij toen, dat ik in het verleden muziekcd’s had aangeschaft voor mijn zonen wat 
Hemi-Medi werd genoemd. Het hielp hen bij de concentratie om te leren. Zelf heb ik er ook 
veel gebruik van gemaakt toen ik aan het studeren was voor mijn medische basiskennis. Hoe 
werkt het dan? Je ene oor krijgt een toon te horen terwijl je andere oor een toon krijgt die iets 

https://www.robertboerman.nl/waterklankbeelden.htm
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verschilt in toonhoogte. Als het verschil klein genoeg is, dan hoor je een ritme ontstaan tussen 
je beide oren. Dat ritme wordt de binaural beat genoemd. In werkelijkheid is dat ritme er niet, 
er zijn slechts die twee tonen. Je hoort dat ritme doordat de hersenen reageren op het verschil 
tussen die tonen. Je beïnvloedt hiermee jouw hersengolven, zodat je meer thetagolven (ver-
bonden met inspiratie, creativiteit, dromen en innerlijke beelden) en deltagolven (verbonden 
met diepe ontspanning en herstel van lichaam en geest) aanmaakt.  
Als je met een koptelefoon op deze muziek beluisterd dan mag dat voor maximaal een halfuur. 
Luister je via je luidspreker dan mag het gerust langer. Ik heb beide linken even toegevoegd. 
Binaural beats helpen ook bij stemmingswisselingen, hoofdpijn of andere pijn, depressie, ver-
slavingen en beter slapen. 
Filmpje:  Psycho-acoustic Medicine weten-
schappelijk 
 
Website: Binaural beats voor ontspanning, 
concentratie en studeren 
 
Klanken hebben dus veel effect op jouw li-
chaam. Wees dus bewust waar je naar luistert (zie het filmpje). En wil je zelf je lichaam helen, 
zet dan helende klanken op zoals 432Hz muziek. 
Ik heb een hele playlist gemaakt op Spotify om te beluisteren. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay.com, website Robert Boerman 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnrPur7WKAA
https://www.youtube.com/watch?v=CnrPur7WKAA
https://www.hemi-medi.nl/
https://www.hemi-medi.nl/
https://open.spotify.com/user/geertjehazen
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022 
 

 

Iedere maand plaatsen wij hier twee pagina’s uit de Natuurlijk geïnspireerd 
scheurkalender van Ity Busstra-te Velde. 
Dit is een mooie, dikke scheurkalender met diverse onderwerpen die allemaal de 
Natuur als bron hebben. Denk aan: De Natuur als Reisgenoot, als Energie-bron, 
als Stiltebron, als Heler, als Spiegel, als Symbool, als…  

woensdag 
 
 

 

WEEK 23 

 
 
 

8 
juni 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 

Wandelen is de best 
mogelijke oefening,  

wen jezelf aan 
om heel ver te lopen 

 
Thomas Jefferson, Amerikaans president, 

filosoof en kunstenaar (1743-1826) 
 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 
 
 
Je hart ophalen en als nieuw weer tevoorschijn komen is wat de natuur je te bieden heeft. 
Na elke bocht op je pad zie je nieuwe uitzichten die je verblijden, nieuwe horizonten die 
je uitnodigen. 
Je voeten willen lopen, je ogen willen zich laven aan de schoonheid van de natuur. 
 
Naarmate het eindpunt van je wandeling in zicht komt, vertragen je voeten. 
Niet van vermoeidheid, je wilt niet gaan, je wilt ondergedompeld blijven in deze natuur. 
 
Je kijkt uit over het landschap waar je doorheen gekomen bent.  
Sla het in je op, deze wonderbaarlijke zegening die elk moment dat jij het nodig hebt op je 
ligt te wachten, zolang jij je voeten maar wilt laten lopen. 
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Vlierbloesemwater 
 
Een paar bloesems van de vlier samen met schijfjes citroen geven een heerlijk kan water 'met 
een smaakje'.  
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Een heerlijk middagje drummen 
 

 
De afgelopen maanden deelden we in het wilde genieten bijdragen van Mara Frederiks met 
de titel ‘Vertellingen van mijn drum’ waarin Marja vertelt dat ze geregeld op reis gaat met 
haar drum. 
Een paar jaar terug heb ik een drum gemaakt bij Marja en een poosje terug stuurde ze een 
mail dat ze drum middagen organiseert voor de mensen die bij haar een drum hebben ge-
maakt. 
Ik drum wel regelmatig een kwartiertje maar drummen met een stel is wel even wat anders 
en getriggerd door haar stukjes heb ik mij aangemeld.  
Dinsdag 31 mei ben ik de afsluitdijk overgereden naar Wijdenes, prachtig weer, in een bijzon-
der mooie tuin en met een leuk groepje, dat was al genieten geblazen. 
 
Heerlijk samen in hetzelfde ritme drummen, drummend de 4 windrichtingen aanroepen en 
ook samen drummen in elk je eigen ritme, maar toch weer passend bij elkaar. 
 
Pluk, de hond van Marja, kwam in het midden van de drumcirkel liggen genieten van de ener-
gie. 
 
Met elkaar de intentie neergezet dat het droog zou blijven en de rommelende en flitsende 
buien cirkelden wel om ons heen, maar pas op weg naar huis het laatste stuk van Bolsward 

tot Sneek begon het te regenen     
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Deze activiteit is niet vanuit project7-blad georganiseerd, toch leuk genoeg lijkt mij om te de-

len     
 
Zo’n bijzondere middag, echt een feestje en voor herhaling vatbaar en ik heb al jaloers geke-

ken naar de andere drums met de mooie huiden     
 
 

 
Dank je wel Marja en de andere aanwezigen voor deze geweldige middag! 
 
Barbera 
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Creatief met stammetjes 
 
Hout trekt altijd positief de aandacht. 
Hout leeft, hout is puur. 
Met hout kun je heel veel ondernemen en soms dan zie je objecten die anderen hebben uit-
gevoerd wat leuk is om te delen. 
Tijdens het heen en weer rijden tussen Nederland en zuidelijk Hongarije zijn wij een paar keer 
gestopt in Mýto, een klein plaatsje in Tsjechië, ongeveer 67 kilometer vanaf Praag.  
Bij Resort Brdy ondervonden we een heerlijke gastvrijheid en fijne kamers. 
In het restaurant heeft men sfeer gecreëerd met berkenstammetjes. 
En dat leek ons nu even leuk om te delen, wellicht ter inspiratie. 
Dit kan met allerlei stammetjes; hout is prachtig en wie zin heeft kan er creatief van alles mee 
ondernemen. 
Van kleine tot grote taferelen, in huiskamers of bedrijfspanden. 
In horeca of scholen. 
Creativiteit door ons onderweg gespot en even gedeeld voor wie dit wellicht weer op een idee 
kan brengen. 
 
Anneke   
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Warm rode salade... 
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Een krop sla als basis met een beetje olie en azijn en dan versieren, wat is dat toch elke keer 
weer leuk. Deze salade kreeg als toevoeging aardbeien, frambozen en mooie fijn bladige ba-
silicum. Als eetbare versiering de bloemblaadjes van het kleine anjertje, een bloem van de 
bellenplant (Fuchsia) en bloemblaadjes van een geranium. 
De diverse tinten rood en roze geven een warme uitstraling. Wel of geen uitgebreide dressing, 
maar net waar je de salade bij wilt presenteren. Soms is alleen olie en azijn voldoende. 
 
Zomaar een voorbeeld; elke maand kun je weer andere sfeertjes creëren. 
 
Anneke 
 

  
Anjertjes Bellenplant (Fuchsia) 

  
Geranium Fijn bladige basilicum 

 
Close-up van de salade 
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Boek van de maand 
 
De lekkerste thee maak je zelf en het nieuwste boek van Christina von Dreien, twee weer leuke 
en inspirerende boeken voor deze maand. 
 

Theetuin 
zelf theeplanten kweken, oogsten en mengen 
Modeste Herwig 
 
Theetuin is een rijk geïllustreerde gids waarin het kweken, oog-
sten en verwerken van 40 'theeplanten' centraal staat. Met die 
vaste planten, eenjarigen en heesters maak je van je eigen tuin 
een heerlijke theetuin. Van bladeren, bessen en bloemen uit de 
tuin maak je snel en gemakkelijk een geurige thee. Zo kun je naar 
eigen smaak een theemengsel samenstellen dat past bij het mo-
ment van de dag. Modeste Herwig laat je ontdekken hoe je zelf 
de lekkerste thee maakt van verse en gedroogde tuinplanten. Je 
leest alles over kleurige en geurige theemelanges, smaken, kwe-
ken van planten, drogen en bewaren, De lekkerste thee maak je 
zelf ! 
 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789462501126&PC=427870AA 
 
 

De ongehoorzaamheid van de liefde 
Hoe we op een positieve manier naar de huidige wereldsituatie kunnen kijken 
Christina von Dreien 
 
We leven in een bijzondere tijd die elk jaar merkwaardiger lijkt te 
worden. Veel mensen vragen zich af hoe dit allemaal heeft kunnen 
gebeuren, vooral wat we hier op Aarde de afgelopen jaren hebben 
meegemaakt.  
Waarom is er in onze wereld zoveel ellende? En hoe loopt het al-
lemaal af?  
'De ongehoorzaamheid van de liefde' beantwoordt deze vragen 
met inzichtelijke en soms verrassende verklaringen van de huidige 
wereldsituatie. Het boek roept op tot meer moed en menselijk-
heid en tot geweldloos verzet tegen een sociaal systeem dat zo ver 
van de liefde afstaat dat het de natuur gewetenloos vernietigt en 
leugens, manipulatie, geweld en oorlogen als norm hanteert.  
Maar ondanks al deze merkwaardige gebeurtenissen schetst 
Christina een zeer positief beeld van de toekomst van onze planeet. Op fascinerende wijze 
laat ze zien dat de mens van nature een vriendelijk en liefdevol wezen is en dat het daarom 
slechts een kwestie van tijd is dat het huidige systeem van negativiteit uiteenvalt en wordt 
vervangen door een nieuwe vorm van samenleven die gebaseerd is op vrede, vrijheid en 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789462501126&PC=427870AA
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wederzijds respect. Want steeds meer mensen ontwaken, verenigen zich en geven een licht-
volle impuls tot verandering. De stille revolutie van de ongehoorzaamheid van de liefde kan 
niet meer worden tegengehouden. 
‘Als een mens op liefde is afgestemd, zal hij zichzelf of andere levende wezens nooit schaden, 
want liefde steunt en beschermt het leven altijd. Als van een liefdevol mens wordt verwacht 
of geëist dat hij anderen kwaad doet, kan hij niet gehoorzamen.  
Deze geesteshouding zou je de “ongehoorzaamheid van de liefde” kunnen noemen. 
Christina von Dreien (2001) werd met een sterk verruimd bewustzijn en een veelheid aan pa-
ranormale gaven geboren. Daarmee behoort ze tot een nieuwe generatie jonge mensen die 
ons een geheel nieuwe dimensie van het menselijk bestaan laten zien. Deze wegwijzers en 
impulsgevers zijn gekomen om ons te vertellen welke intrinsieke waarde en grootsheid wij als 
mens hebben en hoeveel positief potentieel er sluimerend in ons allemaal aanwezig is. 
 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460152214&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink 

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

 
 

 
 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460152214&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Zomerse salade 
 

 
 
Een willekeurige salade opgemaakt met de eetbare bloemen van daglelie, goudsbloem en 
Oost-Indische kers. 
 
De bloemblaadjes van de daglelie los geplukt en de stamper en meeldraden verwijderd. 
De goudsbloemblaadjes ook los geplukt en Oost-Indische kers in zijn geheel verwerkt. 
 
Een feestelijke schaal voor een mooie zomeravond in juni. 
 
Heerlijk buiten eten, genieten van dat wat moeder natuur ons volop schenkt. 
 
Anneke   
  

  
Daglelie Goudsbloem 
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Oost-Indische kers Close-up van de salade 

 
Beschermd tegen al te vrijpostige insecten 

 

 
 

Tijd, doorgebracht met een kat, is nooit verspilde tijd. 
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Verloting verblijf in Vakantiehuis "Het Gevoel" 
 
Op zondag kwam de nieuwsbrief van Project7-Blad uit en dat was wel te merken die dag. 
De mails stroomden binnen, één voor één, met véle mooie woorden. 
 
Mensen schreven… 
Even eruit in de natuur, even tot rust komen in een fijne omgeving.  
Twee korte zinnen en ook lange verhalen, een erg mooi gedicht, iets grappigs, maar ook héle 
verdrietige zaken passeerden.  
 
Eén inzending die sprak ons zó aan, omdat de woorden exact weergaven wat wij met een 
verblijf hier in Nederweert bij ons bedoelen. 
Deze inzending van Ingrid die raakte precies wat wij met onze accommodatie voor ogen heb-
ben en wat we de mensen willen laten beleven.  
De woorden die precies vertelden wat wij voelen:  
in een omgeving te zijn waar de mensen, de materialen en de omgeving bij je kloppen.  
In zo’n omgeving is meer ontspanning mogelijk. 
 
Ingrid heeft inmiddels bericht gehad en was blij verrast, had nooit gedacht dat ze zou winnen.  
We gaan samen afspreken wanneer ze haar “prijs” in ontvangst gaat nemen. 
Wij willen iedereen bedanken die mee deed aan de verloting.  
Het liefst zouden wij jullie allemaal laten komen, want je gunt toch iedereen om er even héér-
lijk uit te zijn. 
 
Hartelijke groeten Petra en Jo Wilmsen 
Nederweert 
www.vakantiehuishetgevoel.nl   
 

 

 

 

 

 
 

http://www.vakantiehuishetgevoel.nl/
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Interessant artikel van Holistik: 
 

Brandnetelsoep: hét Finse geheim tegen voorjaarsmoeheid 
 

 
 
Ik kwam een artikel tegen dat je misschien wel interessant vindt! 
Het recept voor de Finse brandnetelsoep als voorjaars energie boost, vond ik wel leuk.  
Het duurt natuurlijk nog even voor het weer voorjaar is maar het recept is zeker de moeite 
waard. Zeker nu jullie zo te horen flink wat klussen te wachten staan op jullie nieuwe adres. 
 
Hier een linkje: http://www.holistik.nl/brandnetelsoep/  
 
Groet, 
 
Anne van den Nieuwenhuijzen  
 

 
 

  
Een hele berg brandnetels Brandnetelzaden 

http://www.holistik.nl/brandnetelsoep/
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Rustig doorgaan dan breekt het lijntje niet… 
 
Rustig doorgaan, dat is wat we steeds maar hardop zeggen. 
We eindigden de vorige keer het verslag in Mýto (Tsjechië).  
Donderdag de 26ste zijn we weer opgeschoven naar het zuiden. En wel naar Toltéstava (Hon-
garije). 
‘t Was geen fijne reisdag. Onze Tommy stuurde ons van de snelweg af. Wij volgden braaf maar 
deze actie was totaal zinloos, kostte tijd en we reden over zeer smalle hobbelige wegen, klim-
men en dalen om weer op de snelweg uit te komen.  
Een paar uurtjes later luisterden we weer want toen omzeilden we een file. Het was een zeer 
rommelige dag maar we hadden gelukkig onze eindbestemming deze keer geboekt. Aan tafel 

zaten we achter de geraniums        en dat voelde wel even fijn. Weer van alles zien bloeien, 
dat is toch wel genieten.  
 

  

 
Kaardebollen 

 
Diverse graansoorten 

   
 Kefir verzorgd  

 
Onderweg de waterkefir weer gezeefd en een nieuwe pot gestart. Bronwater kopen is dan 
heel handig en je red je snel. Dan zeggen we 'proost op onze gezondheid'. Wijntje bij het eten, 
waterkefir onderweg en in de avond. 
Vrijdag verder naar Harkány. Ons einddoel om van daaruit weer naar het huis te kunnen. We 
beginnen ons een 'transportbedrijf' te voelen. De komende dagen blik op het huis. 
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Lindenbomen in  volle bloei 

  
 
Vrijdag de 27ste van Toltéstava naar Harkany. We kijken terug op een zeer rustige reisdag, 
alles verliep in de goede flow.  
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Er waren zelfs momenten dat het leek alsof we even alleen op de weg reden en de locaties 
om even te stoppen waren ook verre van druk.  
Mooi weer, we arriveerden mooi op tijd in het zuiden. Inmiddels bloeit er alweer heel veel 
meer sinds ons vertrek bijna twee weken eerder.  
De lindebomen beginnen nu ook volop te bloeien, in Harkány hoefde ik maar op het geluid 
van zoemende bijen af te gaan. De geur is nog niet sterk maar het gezoem laat geen twijfel 
mogelijk. Lindebloesems. We verbleven op een fijne locatie. De bus en aanhanger stonden 
keurig onder platanen geparkeerd. Missie volbracht; zonder kleerscheuren waren we weer in 
het zuiden om van daaruit naar het huis te kunnen.  
 

 

  
Traditioneel bijgebouw bij het huis Stoofje aan gruzelementen 

  
De waterput Transportschade: één bloempot Annekes huisvlijt: vaatdoekjes 

   
Koffie bij de Interspar Mooie pannen gezien 

 
Het was me het dagje wel... En wat een regen is er gevallen van vrijdag op zaterdag. En onwe-
ren, niet te zuinig. Goed voor de natuur! Maar ook in Hongarije kan het flink spoken. 
 
Zaterdag 28 mei, deze dag de bus en aanhanger geleegd in en bij het huis dat we hebben 
gekocht maar waarvan de officiële zaken nog geregeld moeten worden.  
De verkopende partij wachtte nog steeds op een document en daardoor stagneert het voor 
ons maar voor alles is een oplossing. We hebben bedongen wel ons gang te kunnen gaan dus 
zijn we er geweest. Het zevenblad twee weken eerder geplant is al gegroeid en stond er stra-
lend bij.  
Helaas is er in de tuin een acacia gesneuveld door het slechte weer. Afgebroken. 



 
39 

Transportbedrijf Bleeker had wel 'schade'. Eén terracotta pot stuk, maar scherven brengen 
geluk, jammer dan, maar m'n zelfgemaakte stoofje aan gort was minder leuk om te zien. He-

laas... we hebben daar leem in de tuin dus over enkele maanden maar weer aan de slag.         
Tijdens de reis enkele vaatdoekjes gebreid, je moet toch wat als je niet rijdt en het landschap 
eentonig is of je in de file staat. Deze meteen achtergelaten. Na het lossen naar Pécs geweest, 
mooie pannen gezien, onszelf op koffie getrakteerd met iets lekkers en in Harkány gegeten bij 

restaurant 'No stress'. Mooi eind van deze dag.         
No stress. Zondag weer naar NL, volgende zending halen en langs bij bekenden. Het tekenen 
kan wellicht pas na deze week, wij gingen dus gewoon ons gang en lieten ons niet gek maken. 
Alles komt goed! Dan maar vlugger achter elkaar spullen verkassen en daardoor bezoekjes 
afleggen. De bus weer netjes gemaakt (in de cabine), we konden weer op pad.  
 

   
Resort Brdy in Mýto in Tsjechië Viooltjes voor de ramen De weg houdt op… keren dus 

   
Vogelwikke  Vogelwikke en glad walstro Smalle weggetjes… keren met aan-

hanger 

   
Huislook, prachtige planten Nog meer huislook Geraniums voor de ramen 

 
Zondag 29 mei van Harkány naar Mýto in Tsjechië. Dat was een aardige trip van even meer 
dan 800 kilometer. De kop was eraf. De locatie in Mýto bevalt ons ondertussen prima vandaar 
dat we ons daarop hebben gericht. Het weer werkte niet echt mee, het ene moment een flinke 
bui en het andere moment leek het flink op te klaren. De eerste uurtjes was het wel heel rustig 
op de weg tot even voor Boedapest. Het was geen vervelende reisdag op de laatste uurtjes 
na, files, druk, regen, dan weer zon. Vele bloemen in de bermen gezien, af en toe even gestopt. 
In Hongarije staat de salie die wij in Nederland voornamelijk als tuinplant kennen nu volop te 
pronken. Heel laagbloeiend kaasjeskruid gespot, de gele akkerhoningklaver staat er ook 
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'opeens' en zo zien we dat het snel gaat wat betreft het groeien en bloeien van vele planten. 
En wat een weidse uitzichten. Je merkt dat Hongarije beduidend minder inwoners heeft dan 
het kleinere Nederland. Glooiend weids landschap. 
 
Van Mýto in Tsjechië reisden we naar Bad Breisig in Duitsland... Maandag 30 mei, mooi reis-
weer, zonnetje, heel af en toe een paar spetters maar die waren te verwaarlozen. Even de 
snelweg af leverde een wegversperring op. De weg ernaast ging het ook niet worden, dan 
maar weer terug maar... het leverde wel een paar leuke plaatjes op van bloeiende vogelwikke 
en glad walstro, huislook, geraniums en rozen. In Bad Breisig aangekomen reden we direct 
naar het adres wat we van tevoren geboekt hadden. Alleen vertrokken we per kerende post. 
Helaas hanteerden zij, wat we niet wisten, alle regels die je maar kan bedenken alsof er een 
gevaarlijke pandemie zou heersen. Aan ons lijf geen polonaise! Maar toen? Ach als je maar 

vertrouwen hebt, je beheerst en rustig op pad gaat.        Het was even een uitdaging om aan 
de andere kant van het plaatsje te komen maar alles lukte. Zelfs gegeten hebben voor we met 
het bestuur van Project7-blad onze maandelijkse vergadering via Skype hadden. We dachten 
het goed geregeld te hebben maar toen de geplande locatie niets werd en de tijd begon te 
verstrijken leek het een uitdaging te worden op tijd achter de laptop te zitten maar… eind 
goed, al goed. 
 

  

 

Nabij Bad Breisig, in de buurt van Koblenz 

  
Onderweg cadeautjes inpakken Bij het hotel, aan de Rijnoever 

   
Huisje Weltevree 
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En dan verbleven we zomaar in Zuid-Scharwoude... Wie had dat ooit kunnen bedenken?  
Wij niet! De 31ste van Bad Breisig naar N-H gereden. Onderweg cadeautjes ingepakt op een 
picknicktafel bij een grote parkeerplaats. Zo voelden we ons toch echte 'Nomaden'. De reis 
verliep goed en na aankomst in het huisje dat we de avond ervoor via internet hadden gevon-
den genoten we even van een souvenir uit Duitsland. Een biologisch wit wijntje. Dat hadden 
we verdiend na drie reisdagen. Daarna volgde een fijne avond met onze kinderen. We werden 
verwend met een heerlijke maaltijd door zoonlief verzorgd. Waardevolle uurtjes. We bleven 
hier nu twee dagen. Werken aan de wekelijkse cursusbrief voor Project7-blad, beetje bijko-
men en nog een familiebezoek afleggen. Vrijdag weer naar Friesland, zaterdag de bus en aan-
hanger opnieuw vullen om zondag de reis naar zuidelijk Hongarije weer aan te vangen. We 
gaan gestaag verder dan vordert alles vanzelf. We verbleven in 'Huisje Weltevree'. Passende 

naam. Toch?        

  

 
‘Wild’ gebakken eitje 

 
Glaasje wit… even relaxen Recept voor succes  

   
Water kefir verzorgen en starten Kamille Pastinaak 

   
Klaver Groenten voor een gebakken eitje Plakjes tomaat en ‘wilde’ groenten 
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Tweede wilde ei Lekkere bak koffie gescoord 

  

Nieuwe bezems… 

 
Vliegen het lekkerst Heerlijk koude waterkefir 

 

Woensdag 1 juni... Een dagje Zuid-Scharwoude, de dag begonnen met een ontbijtje opgeleukt 
met 'wilde' groenten en eetbare bloemen.  
Gewerkt aan de volgende bijdrage voor de deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten', het 
afrikaantje en op familiebezoek geweest. Tussendoor de waterkefir gezeefd, heel bijzonder 
dat de kefir alle ritten, hobbels en 'heen en weer gesleep' tot heden heeft overleefd.  

Uiteraard vele verschillende bloemen en andere gewassen gespot        De dag was zomaar 
weer om.  
 
Donderdag 2 juni een dagje geklust. Eerst ontbeten met 'wilde' groenten geoogst tegenover 
het huis waar wij in een chaletje verblijven. Deze groenten in een gebakken ei verwerkt in de 
buitenkeuken waar we kunnen kokkerellen. Terwijl je hiermee bezig bent krijg je wel gedach-
ten waar je lol om kunt hebben. Men moest in de buurt eens weten dat wij de ‘wilde’ groenten 
bij hen ‘uit de berm’ scoorden. 
Daarna elders een kop koffie gedronken. Daarna moesten we even serieus aan de slag. 
Frank kon alles wat ik had toegezonden voor de wekelijkse cursus uitwerken in een document. 
En ik ging boodschappen doen.  
Het was lang geleden dat ik in mijn eentje boodschappen deed in de Mare in Alkmaar. Dan 
spreken we over de tijd voor we naar Friesland verhuisden, voorjaar 2015. 
Was een productief middagje... heel wat doosjes verzameld. Tweemaal de Lidl in gegaan, 
tweemaal iets gekocht maar de kar puilde uit met groentedoosjes.  
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Heerlijk gegeten Ons ontbijtje  En een lekker kopje koffie 

   
Prachtig meertje in  Friesland Lege doosjes gescoord De kamado wordt gestart 

 

 

 
Voor de groentespies Lekkere salade 

 

 

Gebakken aardappels Mooie kamado 

  
Gezellige tafel Groentespiezen Glaasje wit erbij 

 
Bij de natuurwinkel stonden ook mooie doosjes, hoppa... meegenomen.  
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Vrijdagmiddag en zaterdag zouden we weer gaan laden en in deze doosjes konden veel kleine 
stukken servies van mijn verzameling. Heel veel kringloopservies verzameld over vele jaren en 

dat nemen we toch maar mee naar Hongarije. Te leuk.        Deze doosjes stapelen zo handig in 
de bus. We hadden nog een cadeaubon om uit eten te gaan, dus de maaltijd scoorden we bij 
'Bij Rembrandt'. Wie wat bewaart! 
 
Vrijdag 3 juni van Zuid-Scharwoude naar Joure... We verbleven één nacht in Joure. Door het 
drukke pinksterweekend was het niet mogelijk op redelijke afstand vanaf de opslag waar we 
spullen hebben staan twee nachten te boeken. Wel lukte het één nacht te regelen, zaterdag-
avond sliepen we dan ook in Duitsland en zondag konden we weer verder naar zuidelijk Hon-
garije.  
Deze vrijdag genoten we van een ontbijt in Zurich. Vanuit Zuid-Scharwoude zijn we zonder 
daar te ontbijten op tijd vertrokken. De dijk over voor het nog drukker zou worden leek ons 
niet verkeerd. 
In Balk weer doosjes gescoord. In twee dagen tijd 40 doosjes weten te bemachtigen. We zijn 
vrijdagmiddag alvast begonnen met pakken en laden en hebben daarna genoten van een heer-
lijke maaltijd bij Barbera. Frank mocht zich weer even uitleven op o.a. een kamado. En wat 
voor één. Een supermooie vrolijke kamado. We kijken terug op een goedgevulde en gezellige 
dag.  

 

   
We zijn weer in Friesland De brug bij Lemmer 

   
De sluis loopt vol met zeiljachten Er komt geen eind aan 

   
Vliegveld Weeze (D) Best Deal Hotel Weeze Ook hier viooltjes 
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Zegt alles… Kerstservetten begin zomer Ergens in Tsjechië 

   
De kefir is weer verzorgd Heerlijk fris Resort Brdy, Mýto (Tsjechië) 

 

Een dag met een staart... Zaterdag 4 juni vanuit Joure eerst een strooptocht naar een postlo-
catie ondernomen. We wilden nog iets verzenden naar onze schoondochter die in de week 
erna jarig was. In Lemmer was de Spar supermarkt dicht, compleet verdwenen. Met bus en 
aanhanger in de drukte was het niet handig zoeken. Parkeren niet gemakkelijk, alles vol. Dan 
maar naar Balk. De brug bij Lemmer zowel heen als terug open en het duurde ontiegelijk lang. 
Daarna zijn we de bus en aanhanger gaan laden bij de opslag die we huurden, meteen de helft 
afgestoten, we konden ruimte missen. Het weekend was alles vol in Friesland dus na het laden 
togen we naar Weeze, net over de grens bij het Noord-Limburgse Bergen. We hadden een 
kamer geboekt in een hotel bij de luchthaven. Alleen... Honger maakt rauwe bonen zoet. Geen 
maaltijd meer te scoren, dan maar koffie en... vooruit een berliner. Nou ja berliner. De jam 
was er doorheen gevlogen, de smaak hmmm... in het hotel snel een glas heerlijke zelfge-

maakte waterkefir ingeschonken. Dat was beter.        Zondag weer een dag zeiden we, dan 
eerst ergens lekker ontbijten. Verdiend na deze overvolle dag. 
 
Lekker opgeschoten op 5 juni... Van Weeze (D) naar Mýto (Tsjechië). Deze locatie bevalt ons 
wel dus we hebben wederom ons best gedaan zondagavond daar weer te arriveren. Het hotel 
bij het vliegveld viel ons 100% mee, we waren voorbereid op wellicht een tegenvaller gezien 
de locatie en het feit dat er niemand aanwezig was. Betalen via pin bij de deur, pasje om de 
kamerdeur te openen kwam uit de automaat. Wegens het Pinksterweekend was er niet veel 
te boeken, we schikten ons maar het liep goed af. Zondag de 5e een brunch onderweg genoten 
met een kerstservet. Men had blijkbaar niets anders? Geweldig, in de bus stonden ook onze 
kerstspullen en Enya zong een kerstlied op de stick met muziek die we tijdens de reis aan 
hadden. Kerstsfeer in juni. Het moet niet gekker worden. Alles paste zich aan. 
Waterkefir gedronken en de pot die klaar was onderweg gezeefd. Wat zijn we gezond bezig! 

       Bijzonder hoe de kefir het overleeft en groeit sinds ons vertrek op 7 mei uit Oudemirdum. 
Mini huishouden op de weg, in een hotel en elders. Wasjes op de hand en in een ouderwetse 
Tupper-emmer. Als het moet kun je je gemakkelijk schikken. Waarmee ik stiekem wel denk na 
verloop van tijd weer blij te zijn met een normaal draaiend huishouden maar zolang het nog 
geen koude perioden zijn gaat het ook gemakkelijker dan in andere tijden van het jaar. 
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Spelen met berkenstammetjes Door Tsjechië en Slowakije In Tsjechië, bij Brno 

 

  
 Buitenwijken van Brno 

  
 Dwars door Tsjechië Vignet verkooppunt aan de grens 

   
   

 
Maandag 6 juni van Mýto in Tsjechië naar Harkány in het zuiden van Hongarije. In omgekeerde 
volgorde ook in één dag gedaan, toen waren bus en aanhanger leeg maar deze derde rit voelde 
toch minder zwaar dan de twee voorgaande dus we gingen er maar voor. 
Geen zware meubels aan boord ondanks wel goedgevulde doosjes met diggelwerk. 
Dat was een aardige reisdag, we waren deze keer over in twee dagen en een aantal uren. 
Zaterdag eind van de middag vertrokken uit Friesland.  
 
Met het oog op donderdag de 9e het koopcontract tekenen wilden we voor die tijd alles weer 
lossen in en bij het huis. Blijven rijden met een goedgevulde bus is niet echt fijn als je eenmaal 
weer in de buurt van het huis bent. 
We hadden een studiootje bij particulieren in Harkány geboekt.  
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Ons rollend materieel 

 
Wijntje verdiend Bloeiende yucca Prachtige rozen 

   
Zinnia’s Kersen 

  
Inmiddels de derde keer enkele reis hier met volle bus en aanhanger, maar er is dus al heel 
veel gebeurd. Alles tot heden samen gefikst. Is al dat reizen leuk? Die vraag krijgen we wel-
eens. Nee, maar als je wat wilt veranderen in je leven moet je er actie voor ondernemen. Voor 
niets gaat de zon op! 
Door te blijven zitten waar je zit en alleen maar te bedenken dat je iets zou willen veranderen 
kom je niet ver, ontstaan er geen uitdagingen en andere kansen. 
 
Dinsdag 7 juni ons rollend materieel gelost in en bij ons huis. We zeiden steeds al ‘ons huis’, 
maar zo voelt het ook, zeker als je voor de derde keer je eigen spullen gaat lossen. 
Maar niet eerder… voor we koffie hadden gescoord in Harkány.  
Er groeit en bloeit van alles. In Harkány de zinnia’s alweer gespot. Heerlijk kersen gesnoept 
voor het huis, in eigen tuin staat een hele grote walnotenboom, een wilg, perenboom, aca-
cia's, helemaal leuk. Dat begon nu allemaal wat meer door te dringen. We zijn heel blij met 
zo’n grote walnoot. Top. 
Met de tuin kunnen we zo verder gaan. Dinsdag was het warm en volop zonnig, na regen en 
onweer een stuk koeler en nog wat somber. Was wel even fijn. En... goed voor de natuur. 
 
Dagje Harkány... Woensdag 8 juni zijn we niet ver weggegaan. Even met de auto naar een 
Tesco net buiten Harkány en verder met de benenwagen rond de locatie waar we verblijven. 
We moesten aan het werk. Frank kreeg van mij de benodigde zaken aangeleverd om de 
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bijdrage voor 'Cursus het Wilde Genieten' in orde te maken voor het naderende weekend. De 
cosmea stond in het voetlicht. Ondertussen genoten we van vele bloemen, beginnende vruch-
ten en tweemaal een enorme groep heiligenbloem gespot.  
Wat een weelde aan bloemen. Heiligenbloem (Santolina) is een kruid en we zien overduidelijk 
het verschil in volume ten opzichte van de planten die wij in de tuin hebben gehad. Het zuiden 
van Europa laat inderdaad de weelderige groei en bloei zien van vele soorten die in het noor-
den toch minder goed gedijen. Of laten we zeggen minder uitbundig. Wat krijg ik een zin met 

onze tuin hier aan de slag te gaan. Feestje.        

 

 

  

Zevenblad in onze eigen tuin 

 
Ooievaars op nest in onze straat Walnotenboom in eigen tuin Wilg, ook in de tuin 

   
Gek op bloemen Heiligenbloem (Santolina) 

   
Bekend om  de thermaal bronnen Toen begon het zachtjes te regenen Meer dan voet diep 

 

Het was me het dagje wel...  9 juni, een dag 'Breek me de bek niet open!'... We moesten om 
14.00 uur in Pécs het koopcontract van ons huis tekenen. We gingen eerder op pad om bij de 



 
49 

Tesco en de Obi wat benodigdheden te kopen die nodig zijn om aan de slag te kunnen gaan. 
Hoge huishoudtrap, etc. Op een gegeven moment wat een regen en onweer. Een tijd in de 
bus gewacht tot het iets beter leek. Eerst koffie gescoord bij de Interspar en daarna bij de Obi 
de laatste dingen gehaald. Maar daarna... Zowel de Interspar als de Obi liepen vol met water 
bij de entree. Het was niet normaal. 
We waren goed op tijd vertrokken om juist eerst wat boodschappen te doen maar het nood-
weer gooide behoorlijk roet in het eten. De klok liep richting 13.30 uur en om 14.00 uur moes-
ten we wel bij de advocate zijn, wat iets meer dan 3 kilometer rijden was maar gezien het vele 
water zag het er niet fijn uit. 
 

   
Wateroverlast in Pécs Kniediep in het water 

   
Chinese vernisboom Lindebloesems Kerkje in Harkány 

   
Prachtige yuccabloemen Distel Ooievaars met jongen 
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Frank liep tot richting zijn knieën door het water om de bus dichterbij te halen. Ik ben op blote 
voeten met de slippers in de hand badend door het water gaan lopen met de grote trap in de 
handen. Snel de aankopen achter in de bus en op naar onze afspraak.  
Onze bus werd nog net geen boot. Op een bepaald punt stond het water zeker tot onderaan 
de deuren. Doorrijden, niet stil staan. 
Wat een gekkenwerk was dit. Vlak bij het adres van de advocate stoof ons een witte auto 
voorbij. Beiden slaakten we een onparlementaire kreet. Want wie haalde nu in tijdens dit weer 
in een smalle straat met geparkeerde auto’s? 
Hmmm… de witte auto stopte voor ons en er stapte een dame uit. Oei… dat bleek de advocate 
te zijn, ze wilde duidelijk voor ons bij de deur zijn. Ons nummerbord had ons verraden.  
Bij de advocate zat ik achteraf gezien met het gras op mijn enkels. Dan de overdracht. Een 
heel ander verhaal dan wij gewend zijn. Wat chaotisch.  
Wij zijn in Nederland gewend dat een notaris een tussenrekening heeft waar de gelden op 
gestort worden en waaruit alles geregeld wordt. 
In Hongarije betaal je op het kantoor van de advocaat de huiseigenaar zijn deel. Je maakt ter 
plaatse het bedrag in Hongaarse Forinten over. 
Voor de makelaar hadden we op verzoek Forinten in contanten mee. En de Nederlander, die 
in onze beleving alleen een service biedt aan Hollanders om alles soepel te laten verlopen 
vangt in verhouding meer dan de makelaar. Mevrouw de advocate liet ook duidelijk merken 
eigenlijk niets van doen te hebben met deze schakel in het proces maar de Nederlander, op 
vakantie buiten Europa brak hij wel in via Skype en ontpopte zich als een zakelijk mannetje. 
Ook zijn nota moest voldaan worden. Maar... we lieten ons niet gek maken. Rustig aan, ding 
voor ding. We hebben weer een dak boven ons hoofd. 
De man en vrouw die de allereerste keer bij het huis waren toen we met de makelaar gingen 
kijken bleken niet de eigenaren te zijn maar de man die ons de sleutel gaf toen we de eerste 
keer gingen lossen was de eigenaar. 
Kun je nagaan dat je het zelf gaat invullen, wij redeneerden toen dat het wellicht de zoon was 
die voor zijn vader waarnam. 
Wellicht was het wel vader en zoon maar de rollen waren omgekeerd. 
We hebben zelf driemaal een woning gekocht en verkocht in Nederland en recent ons chalet. 
Dan mag je wel zeggen dat je een beetje ervaring hebt opgedaan. 
Niet te vergelijken met hoe dit hier allemaal verliep.  
Bakje koffie? 
Nee hoor, niets. Zodra de verkoper alles rond had, hij wist dat we het bedrag hadden overge-
maakt vertrok hij ook met huppelende tred.  

Dit laatste zagen wij in zijn houding.        
Blij dat alles rond en afgewikkeld was.  
Chaos. Niets meer en niets minder. 
 
Vrijdag 10 juni hielp de makelaar ons door met ons in Szigetvár naar het waterleidingbedrijf 
en het elektriciteitsbedrijf te gaan. Een verzekering voor het huis kon hij ook regelen en later 
volgt er nog wat hulp bij een aantal verplichtingen.  
We gingen vrijdag vroeg op pad en in de avond hadden we het na de afgelopen week meer 
dan gehad.  
Vandaag, zaterdag de 11e hebben we nog even een stuk van de mooie route gereden waar 
we gisteren alleen maar moesten opschieten. Genoten van moerbeien en vele mooie 
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vergezichten, planten, bomen en struiken. Afgeslagen naar Pécs waar de bus een wasbeurt 
kreeg want wat zag hij eruit: als een beest, na ons wateravontuur donderdag de 9e.  
Volgens mij gaf zijn koplamp een knipoog nadat Frank hem met sop en water had behandeld. 

        

Ach ja, je krijgt een band met zo'n vierwieler.       
En dan moeten we nu toch echt aan deze nieuwsbrief werken. Zondag en maandag naar het 
huis, plannen, meten, alvast wat ruimen. Dinsdag rondje NL tot en met het volgende weekend 
en dan weer deze kant op. 
 
Zaterdag 11 juni, het is exact vijf weken geleden dat we op 7 mei voor de eerste keer vanuit 
Friesland vertrokken. 
Driemaal volle bus en aanhanger geleegd. 
Inmiddels het huis op onze naam. 
De eerste plannen voor het opknappen in gedachten maar tot half juli nog wel ‘even’ twee-
maal naar Nederland. 
Maar… we gaan tussendoor wel aan de slag. Voorlopig nog even een onderkomen in Harkány 
aanhouden, kijken waar we terecht komen na de volgende rit heen en weer. 
Waar we nu verblijven is niet iets om weer terug te komen. 
Ook dat kun je treffen… of niet. 
De ene keer is een verblijf redelijk volgens wat men aanbiedt via internet, een andere keer 
leek de aanbieding leuker, schoner, luxer dan de werkelijkheid is. 
We gaan rustig door dan breekt het lijntje niet! 
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 
 
Vanuit Harkány 
11 juni 2022 
 

 



 
52 

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 
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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  47  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. 
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
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