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Wild genieten in de zomer 
 
Wie wil, kan wild ge-
nieten in deze tijd van 
het jaar. 
Wild genieten? 
In gedachten zie ik vele 
vragende gezichten. 
Ja wild genieten. En 
niet in de trant van 
‘hang de beest uit’. 
Genieten van ‘wilde’ 
groenten kruiden en 
eetbare bloemen. 
Keus genoeg, voor elk 
wat wils en niemand 
hoeft een schrale 
maaltijd op tafel te to-
veren. 

Zo! 
Onze voorouders wisten dat al langer en dan denken we zeker aan hen die 35.000 jaar geleden 
op deze mooie aarde rondliepen. 
Toen waren er geen supermarkten, liep men niet gehaast met een winkelwagentje rond en 
betaalde men niet plastic kaarten of biljetten uit de muur. 
In feite, we bekijken het niet romantisch maar toch… was het leven een stuk simpeler. 
Men leefde naar de natuur, men paste zich aan, aan de natuur, men keek naar de grillen van 
de natuur. 
En… men at volgens de seizoenen wat er voor hun voeten groeide. 
Heel gewoon, geen 
boontjes uit Verweg-
gistan, geen fruit 
vanaf de andere kant 
van de wereld, geen 
geklaag dat er weinig 
keus is. 
Anticiperen op wat 
er is en ook bewaren 
voor maanden dat er 
weinig te scoren valt. 
Zo hoort het, zo zou 
iedereen dat eigen-
lijk ‘moeten’ doen. 
Inmaken, drogen, in-
vriezen, wel gebrui-
ken op het moment 
dat het er is, maar 
ook vooruit denken. 
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Er is genoeg voeding voor iedereen. 
Je moet het even weten, dan kun je heel veel eten. 
Gezonde ‘wilde’ groenten, geplukt daar waar men niet gespoten heeft, boordevol vitamient-
jes. 
De zomer leent zich bij uitstek om van alles te ondernemen. 
En… vooral ook om te genieten van de natuur om je heen. In deze hectische tijden waarin van 
alles op zijn kop staat is het heel goed om de balans te zoeken voor jezelf. 
Wij zoeken die balans ook. In het verslag over onze voortgang in Hongarije kun je van alles 
lezen en we hebben ons eerste doel volbracht. Een overkapping gemaakt van 3 bij ruim 9 en 
een halve meter. 
Dat was een uitdaging met alle scheve elementen waar we tegenaan liepen, een ruim 3 meter 
brede trap in het midden die overbrugd moest worden, maar het is gelukt. 
Vanaf nu verfijnen. “Het is af,” zeggen we, maar we bedoelen het is grof af. Het leuke werk 
gaat nu beginnen onder de overkapping. 
We zijn weer even in Nederland geweest en op het moment dat ik dit voorwoord schrijf net 
weer terug. We verblijven in een appartementje en we gaan nu steeds naar huis om te klussen. 
Het voelt ook als ons huis en we weten dat we ons in de komende maanden niet hoeven te 
vervelen maar ondanks alle werkzaamheden blijven we tijd vrijmaken om samen met Barbera 

en Anneke (andere Anneke       ) Project7-blad te voeden. 
Waarom? 

Omdat het zo belangrijk is 
dat we met velen weten 
wat je kunt eten. 
We zijn niet van de doem-
denkerij maar dat het be-
langrijk is om kennis te de-
len over ‘wilde’ groenten, 
kruiden en eetbare bloe-
men is al jaren bekend en 
benoemen we al jaren. 
Naast dat het belangrijk is, 
is het ook nog eens leuk 
om er mee bezig te zijn. 
We wensen jullie dan ook 
te inspireren daar meer 
aandacht aan te beste-
den. 

Om dit te bevorderen kun je 6 ‘lessen’ aanschaffen voor 10 euro. 
In deze nieuwsbrief hier meer over. Elk tientje helpt ook weer om een bijdrage aan mooie 
initiatieven te ondersteunen, denk aan voedselbossen en andere natuurlijke projecten. 
En jij als ontvanger krijgt kennis aangereikt welke onze voorouders al lang wisten. 
Wil je echt meer weten? 
Dan bevelen we je onze wekelijkse cursus ‘Het Wilde Genieten’ aan. Elke week een plant, 
boom, struik, bloem of kruid in de bijlage van een mail in je mailbox geleverd. 
Een soort die op dat moment past bij het seizoen. De ene keer een gewas wat alleen in de 
vrije natuur voorkomt, de andere keer eentje alleen te vinden in de tuin en dan weer zowel in 
de vrije natuur als in de tuin. 
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Het is in elk geval 
een feit dat er veel 
meer voor ieders 
voeten groeit dat 
eetbaar is dan ve-
len weten. 
En wat ook een feit 
is, is dat deze ge-
wassen geen reke-
ning houden met 

gecreëerde 
schaarste en an-
dere narigheid. 
Ze zijn er gewoon 
altijd! Jaar in, jaar 
uit kunnen we op 
hen rekenen. Mits 
de mens de aarde 

gaat eren, dan kunnen we er van verzekerd zijn dat al deze gewassen ons blijven dienen. 
Want dat de mens er een potje van maakt moge duidelijk zijn.  
Wij ergeren ons ook groen en geel aan van alles wat we nu al reizend onderweg steeds zien. 
Wat een vuilnis, wat een bende en dat is helemaal niet nodig. Door al dat vuil komen planten 
in de verdrukking. 
Wij gaan weer even afkicken in de komende weken. We gaan hard aan het werk in ons huis in 
zuidelijk Hongarije. 
Afkicken en aan het werk? 
Ja dat kan zeker, hier helemaal. Er heerst een gemoedelijke sfeer, als we in het dorp bezig zijn 
dan is er geen narigheid in de wereld. Totaal andere energie, daar laden we van op ondanks 
dat we hard werken. 
Noem het therapie. Het kan echt anders. Sterker nog we zien nog paard en wagens omdat 
men daar de handigheid nog van inziet. 
Niet omdat men niet meegaat met de tijd, o nee, ook hier is de mobiel doorgedrongen en dat 
is maar goed ook voor ons. 

Hoor mij nu, zo dacht ik nooit maar handig dat het is.        Via Google vertalen kom je heel ver 
als men geen Engels of Duits spreekt. 
Voor alles is een oplossing! 
Relaxt gaan we gestaag verder, ondertussen genietend van de vele ‘wilde’ groenten, kruiden 
en eetbare bloemen. 
Genieten jullie ook van de verdere inhoud van deze nieuwsbrief want we zijn de medewerkers 
weer heel dankbaar dat ze ons weer voorzien hebben van hun bijdragen. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
17 juli 2022 
 

 



 
6 

Bijdragen van deelnemers  
 

Deelnemers aan de cursus Het Wilde Genieten sturen vaak een bijdrage in waarin zij laten zien 
hoe zij gebruik maken van de informatie die zij via de cursus krijgen aangeleverd, of hoe zij 
met anderen een aanvullende, eigen inbreng leveren aan de cursus.  
Ook in deze nieuwsbrief vind je weer enkele inzendingen: 
 

Hoi Anneke en Frank, 

Jullie zijn nu weer even in Holland. Ik dacht laat ik nu maar een bericht sturen , dan hoeft die 

postduif niet zo ver     
We hebben vandaag een heerlijke maaltijd uit eigen tuin verzameld. 
 
Ingrediënten en bereiding: 
Blad en bloemen van de Oost-Indische kers, borage, goudsbloem, paardenbloemblad, bies-
look, salie, tijm, ui. 
Uit de winkel: paprika, courgette, champignon, knoflook, risotto, Parmezaanse kaas. 
Voor de risotto: Ui en knoflook fijn snijden en aanfruiten in de olie.  
Dan de risotto rijst er bij . Dat ook mee bakken wanneer het glanzend is dan een flinke scheut 
witte wijn er bij.  Schenk ook voor je zelf een glas in. 
Als de wijn verdampt is dan bouillon er bij, maar wel blijven roeren. Wanneer nodig steeds 
bouillon erbij tot de risotto gaar is.   
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Tot slot roer je er de geraspte Parmezaanse kaas door heen. 
Tussendoor wok je de ui, champignons, courgette, paprika, salie, peterselie, tijm, oregano. 
Wanneer dit alles klaar is gaan we het bord opmaken. 
 
In het midden de risotto, er om heen de gewokte groenten en tot slot versieren met de bloe-
men, bieslook en het blad van de Oost-Indische kers. 
Een smakelijke maaltijd en een witte Tebaldo van Ciu Ciu uit Marche vandaan .  
 
Veel gezelligheid deze dagen . We genieten van jullie verhalen. 
 
Tot schrijfs, Fred en Ria Slooves 
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Lekker eten, puur natuur 

Wat hebben we lekker gegeten, vers uit de tuin en zo op het bord. 
 
Vandaag ook weer kefir gemaakt.  
De reden is toch , wat er allemaal speelt op dit moment. 
Dan is het toch mooi, dat wanneer je maar om je heen kijkt en wat creativiteit van mezelf toch 
een lekkere maaltijd op tafel kan zetten. 

 
Tot schrijfs,  
 
Ria 
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En weer een supermiddag 
 

   
Met een groepje deelnemers van de wekelijks cursus Het Wilde Genieten per mail een middag 
gewandeld in Harlingen. 
Een supermiddag, een gezellig groepje en we hebben prachtig weer met een temperatuur van 
rond de 20 graden, later op de middag een straf windje.  
 
Tegenover het strand is een groot parkeerterrein en boven aan de dijk staat de ‘Stiennen man’, 
een mooi verzamelpunt. 
De Stenen man Harlingen (Stiennen man) De Stenen man is een standbeeld dat in het jaar 
1576 in Harlingen is geplaatst. Dit rijksmonument, in het Fries genaamd “de Stiennen man” is 
te vinden op de Westerzeedijk, de plek waar nu ook het strand in Harlingen is. In dit jaar brak 
een watersnood uit dat de naam Allerheiligenvloed heeft gekregen. 
De Stenen man Harlingen (Stiennen man) - Mooi Friesland 
 
We lopen eerst langs de berm waar we al heeeeeel veel ‘eetbaars’ zien groeien en bloeien. 
Niet een plek om te plukken, wel om planten te leren herkennen. Plantnet en de ANWB gids 
‘Welke eetbare wilde plant is dat? hebben we mee om te verifiëren als we het niet weten.  
Zo leer je het snelst. 
Er staat van alles in de berm zoals ganzenbloem (wekelijkse cursus per mail ging vorig week-
end over de ganzenbloem), chicorei, luzerne, honingklaver, rode, gele, witte klaver, kamille, 
streepzaad, weegbree, wilde peen en ga zo nog maar even door. 
 

Op de pier zien we veel ‘eetbaars’ groeien en bloeien tussen de basaltblokken zoals rimpel-

roos, bijvoet, melkdistel, koninginnekruid, wilde peen, wilde pastinaak, zeekool, zeevenkel, 

zeealsum (lekker een paar takjes in een flesje natuurzijn), melde, rucola (heel erg scherp, 

door het zoute water?) en heeeeeeel veel stokrozen in alle kleuren, eentje met bijna alle 

knoppen in bloei, prachtig.  

  

https://mooifriesland.nl/harlingen/stenen-man/#:~:text=De%20Stenen%20man%20Harlingen%20%28Stiennen%20man%29%20De%20Stenen,watersnood%20uit%20dat%20de%20naam%20Allerheiligenvloed%20heeft%20gekregen.
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We lopen langs de fontein van Harlingen (1 van de 11fountains), een levensechte potvis 

die verwijst naar de walvisvaart in het verleden. 

 

We pauzeren op een bankje halverwege de pier en besluiten weer terug te lopen.  
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Nu is de andere kant van de pier aan de beurt, een blik over het muurtje, ook daar groeit 

van alles tussen de basaltblokken. 

 

Het begint harder te waaien wat goed te zien is aan de golfslag. 

Voor eenieder weer huiswaarts keert gaan we naar Strandpaviljoen ’t Zilt voor een kop 

koffie of thee en nog even een gezellige nazit. 

Een heerlijke middag, deelnemers bedankt, voor herhaling vatbaar. 

Volgende maand een wandeling voor cursusdeelnemers in Oude Bildtzijl. 

 

♥groet,  

Barbera 
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Een middag genieten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wandelen in een natuurgebied en wildpluk 
voor bij en door het eten, dat is het onder-
werp voor deze gezellige middag.  
Er zijn een aantal afzeggingen en we zijn met 
een klein groepje. 
 
De gastvrouw heeft mooie bloemen van de 
hortensia in een vaas gezet en heerlijk water 
met een smaakje gemaakt, deze keer met 
Oost-Indische kers, komkommerkruid, 
goudsbloem en munt.  
Het ziet er prachtig uit en smaakt heerlijk 
fris. 
Loop eens door je eigen tuin en kijk wat er 
staat en in een kan met water past. We delen 
elke keer voorbeelden in de nieuwsbrief. 
 
Na een brainstorm over de groep en de on-
derwerpen voor de volgende keer / keren 
gaan we aan de wandel. 
Het is prachtig weer en een mooi gebied om 
te wandelen. 
 
We komen van alles tegen wat groeit en 
bloeit.  
Wat we niet weten zoeken we op plantnet 
op, zoals waterscheerling, moeraswalstro, 
moerasanemoon, rolklaver.  
Er groeit onder andere ook rode en witte kla-
ver, smalle en brede weegbree, madeliefjes, 
brandnetels.  
Van de laatste hebben we een hoeveelheid 
geplukt met dikke groene zaden eraan om 
thuis te drogen. Je kunt de zaden gebruiken 
als superfood in de soep, over de sla, maar 
ook in je eigen gemaakte theemengsels. 
 
We hebben ook jonge brandnetels zonder 
zaden geplukt voor door de eigen gemaakte 
bottenbouillon, ik had daar al wat groente 
ingedaan en dat kon mooi worden aange-
vuld  met brandnetels. De soep was heer-

lijk    . 
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Onze gastvrouw heeft geen probleem met 
brandnetels en plukt en snijdt ze zonder 
handschoenen, ja, ik voel het wel, maar ik 
heb er geen last van.  
 
We hadden een heerlijk eigen gebakken 
brood, lekkere tomaatjes, komkommer en 
gekookte eieren en een heerlijk courgette-
wortelbrood.  
We reden tevreden over deze middag en 
met een gevulde maag weer naar huis. 
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Dank jullie wel mensen voor weer een mooie middag genieten. 
We zien elkaar weer. 
 

 groet,  
Barbera 

 
 

 

We betalen de dokter om 

ons beter te maken. 

Maar we zouden eigenlijk 

de boer moeten betalen 

om ons gezond te houden. 
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Elke plant heeft zijn eigen verhaal…. Zo ook het Groot 

Kaasjeskruid  
Marijke de Bruijn 
 

Wat leven we in bijzondere tijden.   
Voor 2019 had ik bijvoorbeeld nooit verwacht om een 

lockdown mee te maken, of een avondklok en andere 
ingrijpende maatregelen. Soms heb ik het gevoel in 

een Netflix serie te leven. 
Maar ik merk dat mensen veerkrachtig zijn. On-
danks onzekere tijden staan we elke dag weer op 
en gaan we weer verder met ons leven. En dat 
is maar goed ook. 
 
Als ik me zorgen maak over de toekomst kijk ik 
om me heen. Ik zie dan een altijd terugkerende 
kringloop in de plantenwereld. Een plantje wat 
even verpieterd lijkt maar opeens weer terug-
komt in volle glorie na een enorme plensbui.  

Een plant die totaal verdwenen lijkt te zijn na 
een strenge winter en dan opeens… bloeit ze 

weer in de lente. De natuur vertelt ons zoveel over 
ons bestaan als we er naar kijken en luisteren.  

 
Nu wil ik jullie graag vertellen over het Groot Kaasjes 

kruid.  
Kort samengevat is het Groot Kaasjeskruid een plant met veel 

slijmstoffen als inhoudsstof waardoor het goed ingezet kan worden 
bij luchtwegklachten omdat het een verzachtende werking heeft op de slijmvliezen. 
De Nederlandse naam Kaasjeskruid wijst op de vorm van de vruchtjes die op platte kaasjes 
lijken.  De wetenschappelijke naam is ‘Malva Sylvestris’.   
Malva is afgeleid van het Griekse malacos wat zacht betekent. Sylvestris betekent ‘in het bos 
groeiend’. Maar tegenwoordig groeit dit kruid ook op andere (zonnige) plekken. Ze staat ook 
op dijken en in bermen en grasland. Ze houdt van bewerkte stikstofrijke grond.  
 
De roze bloemen van het Kaasjeskruid bloeien van mei tot ongeveer oktober. Ze is een twee-
jarige/overblijvende plant. De stengel en het blad zijn licht behaard. Het blad is handlobbig 
gezaagd. Ze wordt ongeveer twintig tot zeventig centimeter hoog. De vruchtjes zijn kleine 
ronde platte kaasjes. 
Het kruid heeft de eigenschap om veel nitriet in het blad op te nemen. Daarom is het beter 
om de plant niet te oogsten in de buurt van sterk bemeste gronden als je het medicinaal of 
voor een salade wilt gebruiken.  
 
Als je het Groot Kaasjeskruid wilt vermeerderen kun je dat doen vanuit het zaad. Laat de bloe-
men dan aan de plant zitten zodat zich in het najaar zaad kan vormen. Het zaad oogst je op 
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een droge dag. Dit doe je in ver-
band met eventuele schimmel-
vorming. Laat het zaad dan nog 
meer drogen voor je het zaad 
donker en droog opbergt door 
het bijvoorbeeld even verspreid 
op een plaat te leggen op een 
veilige plek.  
 
De inhoudsstoffen van het 
Groot Kaasjeskruid zijn aller-
eerst slijmstoffen. Dit is de be-
langrijkste geneeskrachtige in-
houdsstof en dit vind je het 
meest in de bloem en de bla-
deren.  
Daarnaast bevat dit kruid 
o.a.  looistoffen, flavonoïden en 
vitaminen A, B en C. 
 
De werking is vooral verzach-
tend op de slijmvliezen van 
mond, keel en longen (ontste-
kingsremmend) en het helpt bij 
droge kriebelhoest (prikkelver-
zachtend).  
 
Ook werkt het kruid laxerend. 
Daarom zou het o.a. prima inge-
zet kunnen worden bij een slijm-
vliesontsteking, kriebelhoest, 

bronchitis maar ook eczeem.  
Je gebruikt hierbij de bloemen en de bladeren van het kaasjeskruid voor de geneeskrachtige 
werking.  
Hierbij maak je een koude bereiding met water voor omslagen bij eczeem. Koud water is be-
langrijk, want in heet water lossen de slijmstoffen op.  
Als je de bloemen van het Groot Kaasjeskruid in water laat weken (1-2 uur) zul je merken dat 
het water wat slijmerig wordt.  
Dit zijn dus de slijmstoffen die voor de geneeskrachtige werking zorgen.  
 
De bloemen en de jonge bladeren van het Groot Kaasjeskruid kun je eten. De jonge bladeren 
kun je rauw eten. Je snijdt ze dan fijn voor in de salade.  
De bloemen zijn vrij mild van smaak en zorgen ook nog voor een fleurige vrolijke tint bij de 
gerechten die je klaargemaakt hebt.  
 
Let op: Bij uitwendige toepassing kan het blad wondheling afremmen. Houd hier dus rekening 
mee als je dit bijvoorbeeld gaat toepassen d.m.v. een omslag/kompres .  
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De Wilde Wel Genieten Column 
Zaterdag 2 juli 2022 – Miriam M. 
 

Terwijl Frank en Anneke het wereldrecord op en neer rijden tussen Nederland en Hongarije 
verbreken, is er op mijn balkon een ware bloemenzee ontstaan.  
In mijn column van april schreef ik over de zacht-bladige distel, die zich zo thuis voelt hier op 
twee hoog. Tot mijn verrassing en verrukking heeft de distel 4 bloemknoppen ontwikkeld en 
er komen prachtig roze-paarse bloemen in. 
 
Niet alle bloemen heb ik zelf gezaaid. De aarde die in de bakken zit, heb ik opgehaald bij een 
vriendelijke meneer in Wezep, die tuinaarde over had waar zijn kippen gescharreld hadden. 
Enkele keren ben ik op en neer gereden naar Wezep om mijn auto vol te laden met aarde. Met 
een grote plastic afvalemmer en een steekkarretje heb ik vervolgens spierballen gekweekt 
waar Popeye jaloers op zou zijn…  
 
Aarde in de bak scheppen, meerdere wandelingen op en neer gemaakt naar mijn woning – 
gelukkig heeft het appartementencomplex een lift! – en daarna alle aarde in de bakken 
gooien. Daar gaan wat kilootjes in! (Ik ben blij, dat mijn balkon nog aan de gevel zit.)     
Betreffende meneer uit Wezep had een ware bloementuin, ik vermoed dat er in de aarde 
allerlei rijk zaad verborgen lag, dat nu haar kans schoon ziet. Wie weet wat ik voorts allemaal 
middels de wind en onzichtbare krachten heb 
uitgenodigd hier op het balkon.  
Natuurlijk heb ik zelf ook met biologische 
zaadjes rondgezwaaid. Een waar onthaal 
voor bijen, hommels, zweefvliegen en andere 
zes- en ook achtpotige vriendjes. Het is een 
kleurrijk, zoemend, krioelend en geurend 
succes, waar ik niets tegenin te brengen heb. 
Ik kijk mijn ogen uit. Steevast als er een nieuw 
plantje groeit of een bloempje ontluikt, dans 

en jubel ik vrolijk rond. Elke dag feest!      
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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…  

vrijdag 
 
 

 

WEEK 26 

 
 
 

1 
juli 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 

Naturam expellas furca, 
tamen usque recurret 
Drijf de natuur met de  

gaffel uit, ze zal toch steeds 
terugkeren 

 
Horatius, 

Romeins dichter (65 v.Chr. - 8 v.Chr.) 

 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 
 
 
De dag beginnen met een wandelingetje in je eigen tuin of directe omgeving is een ontmoeting 
met een klein stukje Aarde. Een tuin is in cultuur gebrachte natuur, waarin jij bepaalt hoe en 
waar de planten mogen groeien. Toch gelden hier ook de wetten van de natuur, ook al lijkt 
het soms of alles maakbaar is. De grondsoort bepaalt wat er goed wil groeien, plantjes groeien 
tussen de tegels, schaduwplekken kleuren groen van alg en mos. 
 
Verwonder je over de groei- en veerkracht van de natuur; verzet je niet altijd en bestrijd het 
kleine beetje natuur in je tuin niet met middelen die de natuur zeker niet dienen.  
Laat op sommige plekjes eens wat meer toe en kijk wat er opkomt tussen de stenen, zie hoe 
zaailingen zelf de mooiste plekken opzoeken om te gaan groeien, laat een beetje ruimte over 
voor toeval. Dan is elke wandeling in je tuin een avontuur in het klein. 
 



 
19 

De regie terugnemen als je in de angst schiet 
 

Ineens een paniekaanval krijgen 
en dan soms ook nog in de 
nacht. Benauwd worden en de 
controle kwijtraken.  
De laatste tijd heb ik jonge cliën-
ten die met deze klacht gehol-
pen willen worden. Daarom leek 
het mij een goed onderwerp om 
eens over te schrijven.  
De wachtlijsten bij de psycholo-
gen en psychiaters zijn lang en 
soms moet er wel meer dan een 
halfjaar gewacht worden voor-
dat je een EMDR-behandeling 

kunt krijgen. Je kunt veel meer dan jezelf denkt en dat wil ik graag met je delen. 
 
Een stuurloze auto 
Bij zo’n paniek- of angstaanval voelt het alsof je in een stuurloze auto zit en totaal geen con-
trole meer hebt waar je naartoe rijdt. Je lichaam verkrampt, want de ademhaling gaat snel, zit 
hoog en verkrampt de spieren in de borstkas. Het kan net voelen alsof je hartproblemen hebt. 
Vaak heb je geen idee waarom je vanuit je slaap zo in een aanval schiet. Het kan met dromen 
te maken hebben die iets triggeren. Soms heb je liggen piekeren en hebben angstige gedach-
ten het sympathische zenuwstelsel aangezet, waardoor je het in je lichaam gaat voelen. 
 
Wat gebeurt er in het lichaam als het in de stress schiet? 
Iets zorgt dat we in de stress schieten. Dit kunnen prikkels van buiten zijn (gevaar ervaren), 
gedachten, emoties, levensechte dromen of het ervaren van pijn. Dit wordt in het limbische 
systeem in de hersenen geregistreerd. Dat is het systeem wat over emoties gaat. Een onder-
deel daarvan is de hypofyse, die de hormonen aanstuurt en gekoppeld is aan het zenuwstelsel. 
Bij angst wordt het sympathische zenuwstelsel geactiveerd en adrenaline aangemaakt. Dit be-
tekent dat pupillen verwijden, de hartslag en bloeddruk omhooggaan, meer bloed naar de 
spieren gaat voor actie en de ademhaling sneller wordt om zo meer zuurstof binnen te krijgen. 
 
Zelf de regie terugnemen! 
 
Lavendel 
De snelste manier om weer rustig te worden is om het parasympatische zenuwstelsel het te 
laten overnemen van het sympathische zenuwstelsel. Dit doe je met lavendel.  
Je gebruikt gedroogde lavendel of lavendelolie. Gedroogde lavendel kun je in een zakje of 
washandje bewaren en bij de hand houden.   
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Je houdt het tegen je neus en ademt rustig in en uit. Van de olie kun je een drupje in je handen 
wrijven. Dan een kommetje maken en je handen over jouw neus en mond leggen en dan rustig 
in- en uitademen.  

 
Je kunt van de olie ook een spray maken door het met water de mengen en dit op je hoofd-
kussen of op een zakdoek te sprayen. Je kunt het zelfs om je hoofd heen sprayen en het zo 
inademen.  
Door te ademen naar het buikgebied zorg je ook dat je weer rustig wordt. Adem rustig 4 tellen 
in en 4 tellen uit.  
Lavendel heeft naast een kalmerende werking en een algemeen gevoel van welbehagen een 
lange lijst van toepassingen waar het ondersteunend bij werkt. Daarnaast is het in veel studies 
onderzocht o.a. bij angst, slaap, stress, pijnstillendheid, stuiptrekkingen, schimmelwerend-
heid, ontstekingsremmendheid, antimicrobiële en antibacteriële eigenschappen, antitumor, 
rustgevendheid, allergieën, menopauze, astma, hoofdpijn, bronchitis, hoge bloeddruk, insec-
tenwerendheid, mentale helderheid en menstruatieproblemen. 
 
Yoga en spoasspier 
Verder kun je een yoga-oefening doen die de psoasspier oprekt. Via ons hoofd kan ons lijf in 
de stress schieten, maar we kunnen via ons lijf ook weer de stress opheffen. 
Het is een oefening van de psoasspier, waarbij je die oprekt en ontspant.  
De spoasspier wordt ook wel de spier van de ziel genoemd en loopt via de binnenkant van je 
been naar de onderkant van je ribben. Als we ergens van schrikken of angst hebben dan gaat 
deze spier op spanning staan. En omdat we ook veel zitten, rekt deze spier niet vaak genoeg 
op. 
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Als je op je rug gaat liggen plat op de grond met 
de benen gestrekt. Dan trek je een knie naar je 
borst toe en dan voel je de spier in het gestrekt 
been in de lies trekken. Deze houding houd je 
3 tot 5 minuten vol. Daarna strek je weer het 
been en voelt even na.  
Daarna trek je jouw andere knie naar je borst 
en blijf je weer 3-5 minuten liggen. Daarna 
weer navoelen.  
Pas na 1 tot 1,5 minuut gaan de spieren ont-
spannen en daarom is het belangrijk het min-
stens 3 minuten vol te houden. Zet voor het 
gemak een timer. 
Je hoeft je hoofd bij deze oefening niet op te 
tillen, laat die lekker liggen en probeer zoveel 
mogelijk te ontspannen. Je kunt eventueel een 
dun kussentje onder je hoofd leggen, zodat je goed recht ligt. Eventueel zet je een ontspan-
nend muziekje op, gebruik je een dekentje of mat op de vloer. Deze oefening kun je ook da-
gelijks doen. 
 
Ik vond deze interessante linken met een goede uitleg en nog een andere oefening die je kunt 
doen om deze spier te ontspannen. 
https://sofieannbracke.be/psoasspier/ 
https://www.happywithyoga.com/yoga/psoaspsychologie/ 
https://www.bewussst.nl/online/yin-yoga-psoas-stretch - filmpje met saddlepose wat ook 
een mogelijkheid is. 
Een luisterversie is: https://www.youtube.com/watch?v=HBFnEtGApFM 
 
Uitleg van de medische termen 
De hypothalamus in de hersenen is een regelcentrum en ontvangt informatie onder andere 
vanuit het limbisch systeem (wat over emoties gaat) en stuurt informatie via de zenuwverbin-
dingen naar de hersenstam. Via de hersenstam worden prikkels doorgegeven van het ruggen-
merg naar de hoger gelegen hersenen.  
De hersenstam stuurt de basis- en vitale ademhaling, bloeddruk, hartritme, maar ook oogbe-
wegingen, braken en andere reflexen aan.  
De hypofyse (ook onderdeel van het limbisch systeem) wordt aangestuurd door de hypotha-
lamus.  
Vanuit de hypofyse worden hormonen aangestuurd. Daarnaast staat de hypofyse in direct 
contact met het zenuwstelsel en zorgt zo voor een samenwerking tussen zenuwstelsel en hor-
monen. 
Het sympathische zenuwstelsel zorgt voor paraatheid, vluchten, vechten, verstijven en werkt 
hetzelfde als het hormoon adrenaline. 
Het parasympatische zenuwstelsel zorgt voor instandhouding van het organisme o.a. herstel, 
rust, energiehuishouding en activering spijsvertering. 
Adrenaline, een hormoon, heeft dezelfde werking als het sympathische zenuwstelsel. Het 
brengt het lichaam in een actieve toestand met tot gevolg: 
Stijging bloedsuikerspiegel  

https://sofieannbracke.be/psoasspier/
https://sofieannbracke.be/psoasspier/
https://www.happywithyoga.com/yoga/psoaspsychologie/
https://www.bewussst.nl/online/yin-yoga-psoas-stretch
https://www.bewussst.nl/online/yin-yoga-psoas-stretch
https://www.youtube.com/watch?v=HBFnEtGApFM
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Verhoging hartslagvolume en bloeddruk 
Versnelling ademhaling 
Bloedvatverwijding in spieren en vernauwing in overige bloedvaten 
 
Bovenstaande tips zijn oefeningen als je in de angst zit, maar belangrijker is om de oorzaak 
weg te halen. Angsten zijn ontstaan uit situaties die je hebt meegemaakt als kind, als puber of 
volwassene. Ze kunnen in dit leven ontstaan zijn, meegegeven in de familielijn of uit een ander 
leven meegekomen zijn.  
Met de NEI-methode en de aurachakrakleurendiagnostiek kan ik helpen ze in balans te bren-
gen. 
Als jullie dit stukje lezen, geniet ik al van mijn vakantie en ben de hele maand juli gesloten. Ik 
wens jullie een hele fijne zomer en vakantie toe. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay.com en eigen foto 
 

 
 

 
 
Lavendel is het onderwerp van aflevering 51 van Cursus Het Wilde Genieten 
(Foto: Anneke Bleeker ®)  

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/workshop-Hooggevoeligheid#NEI
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Boek van de maand 
 
We hebben weer een leuk boek gevonden als boek van de maand. Er zijn diverse boeken op 
de markt die beschrijven hoe je natuurlijke cosmetica kunt maken zoals shampoo’s, deodo-
rant, scrub met producten uit de keuken. Dit boek beschrijft gaat uit van planten. 
 

Plant & cosmetica 

Voor huid, haar en huis 
Leoniek Bontje 
 
Plantenexpert Leoniek Bontje neemt je aan de hand mee 
en leert je hoe je met behulp van heerlijk geurende bloe-
men en planten om ons heen crèmes, cleaners en lippen-
balsem kunt maken, maar ook deodorant, tandpasta, mas-
sageolie en geurstokjes voor je interieur. Stuk voor stuk 
verzorgingsproducten waarvan je zeker weet dat er geen 
synthetische toevoegingen aan te pas komen. 
 
Met dit praktische boek ga je zelf aan de slag en weet je 
precies wat je voor je huid, haar en huis gebruikt. 
 
Leoniek Bontje is wildplukker en kruidenkenner en houdt 
zich vanaf 2012 bezig met eetbare en geneeskrachtige 
planten. 
 
Dit boek is te bestellen via onze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789089899002?pc=427870AA  
 
We blijven het herhalen: 
Heb je interesse in dit boek of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij Succes-

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

 
 
  

https://www.succesboeken.nl/book/9789089899002?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Geen pardon meer! Aan het werk! 
 
Het serieuze werk is begonnen...  
Maandag 27 juni een start gemaakt met de overkapping over ons terras. De eerste actie was 
op weg naar het huis stoppen bij bloeiende zonnebloemen, zo mooi, daarna bij aankomst de 
oleander, een dag eerder gescoord, in een pot geplant die we al jaren hebben. Zo! Dat voelde 

een beetje eigen!         
 

 

 

 
Zonnebloemvelden buiten Harkány De koffie staat klaar 

  
De ‘schuur’ Oleander op het nog kale terras Nog zonder overkapping 

  

 

Maar een klein beetje schaduw Groene amaranthus 

  
Zonnebloem Enorme velden De druif op ons erf 
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Ons koffiezetapparaat stond in het appartement waar we verbleven dus een gevulde kan mee-
genomen. Heerlijk, weer eens te genieten van eigen gezette koffie.  
De partytent samen opgezet, dat was de eerste overkapping die stond.  
Daarna al een aardig begin gemaakt. Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten! En 
dit alles wel in een temperatuur van 34 graden. Het is wel een andere warmte dan in Neder-
land. We waren wel tevreden over de resultaten zo'n eerste echte werkdag bij het huis. 
 
Dinsdag 28 juni ging het klussen 'strijk en zet'. We stopten ook deze keer voor de prachtige 
zonnebloemen, op een plek waar ik er tussen kon gaan staan. We zagen de velden met deze 
prachtige bloemen in rap tempo geel worden. Feestje tijdens het autorijden.  
Bij ons huis aangekomen begonnen we met koffie onder de partytent. Daarna was er geen 
ontkomen meer aan. Maar de staanders langs de muur stonden eigenlijk vrij snel.  
Alles netjes uitgemeten, voorgeboord, als 'volleerde' timmerman/-vrouw staan we ons man-
netje. De grote dwarsligger over de staanders heen was wel moment van trots bij onszelf. 
Want negen en een halve meter balken aan elkaar gezet met raggelhout wat we hadden laten 
verspringen om één geheel te krijgen weegt geen 'tonnen', maar het is best breed en dat sa-
men elk op een trapje staand stukje bij beetje naar boven gehesen en meteen op de staanders 

laten rusten was een applaus waard. Vonden we zelf!         
 

   
Goed gereedschap… het halve werk De staanders voor de hoofdligger Passen en meten 

 

 

 
Klaar voor verdere bewerking De staanders staan allemaal, de eer-

ste dwarsligger is geplaatst 

  
Stuk voor stuk bevestigd Voorboren van gaten Staanders met hoekjes vastgezet 
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Even genieten van een heerlijk lokaal 
biertje.  

 
Heerlijk groentesap Anneke heeft de oleander geplant Heerlijke salade 

 
Met metalen hoekstukjes deze dwarsligger vastgezet. Kan geen kant meer op. Ondertussen 
namen we op tijd water, groentesap en koffie. Oké, niet na het plaatsen van twee staanders 

maar na vier.        Na twee was te snel, het ging zo voorspoedig.  
Woensdag weer verder, toen moesten we al om 8 uur aanwezig zijn omdat er iemand van het 
elektriciteitsbedrijf kwam. Daarop hadden we dinsdag geanticipeerd. Op tijd gestopt, naar 
Pécs gereden om nog meer raggelhout te halen. 
Al een paar eigen ornamenten neergezet. Kon het niet laten. Ja, wie zet er nu een oleander 

op de rand van het terras als je aan het werk bent? Ik! Beetje eigen sfeer erbij.         
Aan het eind van de dag hadden we een bio-pilsje verdiend vonden we. Daarna in het appar-
tementje waar we de avonden en nachten verbleven salade gegeten met ijsbergsla, kidney-
boontjes, komkommer en broccolispruiten. Aangevuld met bloemblaadjes van stokroos en 

yucca. Ja, ja, we blijven ook oog houden voor deze wonderen van de natuur.        
 
Woensdag 29 juni waren we al om acht uur bij ons huis. We reden al dik voor half acht. Koffie 
mee en daar zijn we mee begonnen. De reden dat we zo vroeg waren was omdat er een dame 
van het elektriciteitsbedrijf kwam, wat vanaf acht uur mogelijk was. Ze kwam ook behoorlijk 
op tijd, niet pas om twaalf uur.  
Wij gingen aan de slag na wel even de tijd te hebben genomen voor de koffie. Wat groeit er 
veel groene Amaranthus, ook wel papagaaienkruid genoemd. Dit gewas is familie van spinazie 
en vele andere groenten, bijvoorbeeld quinoa. Bewijzen kan ik het niet maar volgens mij zijn 
o.a. deze planten op ons erf verspreid via kippenvoer. Papegaaienkruid werd door verschil-
lende Indianenstammen gebruikt als voedsel en voor medische doeleinden. 
In de Indiase deelstaat Kerala worden de fijngesneden bladeren gebruikt voor het gerecht 
thoran in combinatie met chilipepers, look, kokosnoot en andere ingrediënten.  

Als het moet kunnen wij deze groente in grote hoeveelheden oogsten.         
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Na enige actie met hout, cirkelzaag, schroefmachine, boor, pluggen en schroeven vonden we 
het tijd voor de meegebrachte salade. Restant van de vorige avond, prima als brunch. Een 
paar bloemen van het kaasjeskruid sierden het bord.  
 

   
Amaranthus De meegebrachte salade Opgesierd met eetbare bloempjes 

   
Voorboren in beton met grote kiezels Eerste deel van de voorkant staat Het vastschroeven van de staanders 

  

 

Het geraamte krijgt vorm En dan komt de ijsboer 

  
Het tweede deel staat ook Aan het einde van de dag… Heerlijk zelfgemaakt ijs 

 
Na weer enige actie pakten we de fles met groentesap. En… Water, water en nog eens water 
was zeker niet verkeerd. Het kwik kwam tot 35 graden. De eerste stengels van de geplukte 
bamboe uit de tuin beginnen al te kleuren zoals we bamboestokken kennen die we kunnen 
kopen bij tuincentrums en andere verkooppunten. De oleander kreeg even een ander plekje 
en gezelschap van dezelfde grote pot die nog leeg staat te wachten op een inhoud. Was leuk 
om even een sfeertje te creëren.  
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Dagelijks horen we verschillende klingels en muziekjes door het dorp verplaatsen van verko-
pers van verschillende waren. Deze middag kwam de ijsboer en daar waren wij als de kippen 
bij. Feestje! Heerlijk zelfgemaakt ijs, dat was een traktatie. Zo ook de goulashsoep waar we 
onszelf op trakteerden na een bezoek aan de Obi in Pécs, terug bij Harkány. We moesten toch 
even wat kleine boodschappen halen voor de overkapping en meteen twee wilgentenenrollen 
meegenomen waar we hekjes van gaan maken aan de voorkant aan weerskanten van de trap, 
door Frank gekkende weg het bordes genoemd. Tja, is wel breed. Maar het terras is ook breed, 
aan weerskanten van de trap nog eens drie meter. Totaal rond de negen en een halve meter 
breed. Bij Harkány van de soep met maisbroodje genoten bij Tenkes Csárda.  
 

   
Binnenbrandje blussen Goulash soep met een broodje Menu aan de weg 

 
Genoeg, we hadden totaal geen zin in een uitgebreide maaltijd. Zondag deze locatie ontdekt 
na er regelmatig langsgereden te zijn. Toen kregen we de soep in een pannetje, deze keer in 
een mooie kom met deksel gepresenteerd op een klein bordje en dit in zijn geheel op een 
groot bord. Superleuk en... heerlijk.  
En we gingen voor de bijl... dankzij het warme weer zijn we een pilsje gaan waarderen. Nee, 

we gaan er geen vaste gewoonte van maken, maar er zijn momenten...        Dus we vonden 
dat we het ook na deze dag hadden verdiend.  
 
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten! Deze uitspraak hebben we nogal eens 
gebezigd over de afgelopen dagen. Tjonge, tjonge, tjonge... niets is recht maar we hebben 
flink te maken met optisch bedrog. Dan maar recht voor het oog want je kunt nog zo meten 
en de waterpas gebruiken maar juist dan kan het storend overkomen. We liepen tegen een 
paar dingen aan. Even afstand nemen, water drinken en vanaf dat punt je oog over het geheel 

laten gaan. Bingo! Een idee! Weer wat opgelost!        En zo gaan we gestaag verder. Als tim-
merman en -timmervrouw, maar laatste genoemde meer als 'krullenjongen', hardop denker, 
aangever en opruimer.  
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Trapje op, trapje af, maar... als dit project klaar is dan hebben we wel wat. Een overkapping. 

       Waar we ook de buitenkeuken zullen realiseren. Een woonkeuken maar dan buiten onder 
de overkapping. 
 
Donderdag 30 juni, wederom warm weer. Steeds 33/34 graden. Maar we gaan gestaag door. 
De lat ligt iets hoger dan we redden maar wellicht is dat wel goed om in actie te blijven. Op 
zich zijn we wel tevreden maar omdat je weet wat er gebeuren moet, we er nog lang niet zijn, 
wil je harder dan je kunt maar gezien de temperaturen denken we daar wel goed om.  
Regelmatig even stoppen, wat drinken, even op afstand kijken, we zijn er zoet mee. We noe-
men dit onze woonkeuken maar dan buiten. In de loop van de tijd zal zich daar ook de buiten-
keuken ontvouwen, lekker op het terras. Dan loop je zo van binnen naar buiten, is het echt 
een 'vertrek' aan je huis in plaats van dat het los daarvan staat. Het is wel een enorme uitda-
ging dit project in de zin van 'loslaten'. Want als je Pietje precies alles volgens de winkelhaak 
en waterpas wilt laten lopen dan kom je o zo bedrogen uit en ziet het werkelijk bizar. Huizen 
zijn niet recht maar wij hebben al de nodige momenten gehad dat we dingen echt niet begre-
pen. Drie meter aan de ene kant kwam totaal anders uit dan aan de andere kant. Ja vanuit de 
muur. De hele muur van het huis loopt wel heel scheef weg en dan is er geen beginnen aan 
alles volgens een tekening op papier gemaakt uit te werken. We vonden onze weg erin, samen 
kijken, samen denken, samen afstand nemen, water drinken en dan weer een oplossing ge-

vonden te hebben. Alles komt goed!         
 

  

 
Ons hek bij het huis 

 
Wilgentenen matten Bio potgrond bij de pohon dewa Mag een likje verf hebben 

 
Uiterlijk in het weekend 'moet' het zover klaar zijn. Zover dat we er kunnen zitten, we daar 
wat spullen kunnen laten staan en even gezellig aankleden met de eerste eigen dingen, wat 
bloemen en buitenornamenten. In plaats van nieuwe buitenkasten te kopen gaan we bij de 
kringloop kijken naar houten kasten. Geen kasten die bollen als ze vochtig worden maar ge-
woon oude houten kasten. Past qua sfeer veel beter bij het huis, de omgeving en daar kan dan 

al mijn kringloopservies in. Zo leuk voor de foto's met gerechten.        Deze dag even naar de 
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dorpswinkel geweest. Was nieuwsgierig, vlakbij ons huis. Paar dingen gekocht. Meteen geno-
ten van een Koninginnepage, allerlei bloemen en de ooievaars op hun nest. En... wij hebben 
een echt ijzeren hek. Tijdens onze reis in 2019 was ik al gek van alle ijzeren hekken en poorten 
die we in Georgië en elders zagen. Nooit bedacht er zelf nog eens eentje te hebben. Bamboe 
uit eigen tuin geoogst. Druiven gesnoeid, ze geven ons ook vruchten maar zijn duidelijk een 
paar jaar verwaarloosd. Snoeien doet groeien! De wilgentenen matten alvast uitgepakt, ko-
men aan de voorkant van de overkapping aan beide kanten van de trap. Ze zijn 90 centimeter 
hoog. Als een hekje gaan we dit aanbrengen. En ja we konden het weer niet laten. Te zwak! 

Toegegeven aan een pilsje. Excuus? Goed bezig en warm weer!        O ja, de meegebrachte 
Pohon Dewa teruggesnoeid (transportschade) en verplant in een grotere pot met natuurlijk 
biologische grond. Gescoord in Pécs, deze grond. 

  

 
De buurtsuper 

 
Openingstijden van de buurtsuper Voor hun deur een ooievaarsnest Prachtige koninginnenpage 

   
Meten met de winkelhaak. Recht? Eigen oogst bamboe De eerste rij golfplaten ligt 
   

Vrijdag 1 juli... Het was behoorlijk warm, de luchtvochtigheid was hoger dan de dagen ervoor 
en dat merk je dan duidelijk. Traditiegetrouw starten we de dag met koffie als we bij ons huis 
aankomen. Koffie drinken in eigen tuin… en wat voor tuin! Stiekem maken we wel plannen 
maar we weten nu al dat we voorlopig alleen aan kleine tuinactiviteiten toe zullen komen. 
Maar dat geeft niet, als het niet vriest kunnen we in de wintermaanden veel ondernemen. Je 
kunt beter buiten bezig zijn en je goed kleden omdat het anders te koud is dan dat je het aflegt 
door de warmte. Bovendien verzorgen we de wekelijkse cursus 'Cursus het Wilde Genieten' 
wat tot heden nog steeds goed is gelopen ondanks dat we de trip van Nederland naar hier al 
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driemaal heen en terug hebben uitgevoerd en we nu dus zevenmaal die afstand hebben ge-
reden. Dat reizen vergt tijd en energie.  
Wat we ook merken is dat we ons wel thuis voelen als we zo aan het plannen maken zijn en 
we de overkapping over het terras zagen groeien. Pannenbier? Nee, maar wel aan het eind 

van de dag golfplatenpils in plaats van pannenbier.        Goed excuus toch? We hadden het 
verdiend.  
 

   
 Een bundel eigen bamboe Pannenbier? Nee, golfplatenpils 

 
Je moet er zelf een feestje van maken dus we 'hezen' de vlag 'in top'. Wat ook het thuisgevoel 
versterkte was na weken weer eens een lunch van onze eigen borden te nuttigen. Met... een 
paar bloemen van de vlambloem (Phlox) die begon te bloeien en we mee hadden genomen 
uit eigen tuin in Friesland. De plant stond in een pot, dus mocht deze met ons mee.  
We hadden een keus gemaakt, diverse planten mochten mee en velen bleven achter. Even 
wat mee voor het leuke gevoel, herinneringen, dat was het eigenlijk. In de middag kwam de 
ijscoman weer met zijn plingel om duidelijk te maken dat hij er weer was.  
 

   
De wijsheid uit Oudemirdum Komkommer met phloxbloempjes De vlag in top, de Friese weltever-

staan 

 

Daar had ik al rekening mee gehouden. We hoopten het omdat het zo warm was       , maar ik 
had twee kommen klaargezet, twee lepels erbij, leek me veel lekkerder om te laten vullen dan 
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snel lekkende bolletjes op een hoorntje. Het werkte, zes smaken, ach doe maar zes bollen per 
persoon. Ja, ja, warm weer, werken, je moet er een gezellig gebeuren van maken.  
De wijsheid uit Oudemirdum stond de hele dag bij ons, we hoopten dat de uil ons de goede 
energie kon geven bij de toch wel vele 'problemen' die we steeds ter plekke moesten oplossen 
omdat de muur van het huis zo ongelofelijk scheef wegloopt, en het daardoor onmogelijk is 
'even' rechttoe, rechtaan een overkapping te maken. Maar we gingen gestaag verder. 
 

   
Veel groen in de achtertuin Meelifters krijgen een vaste stek Een kommetje ijs… verfrissend 

   
We gaan gestaag verder Schroeven en boren gereed Duimstok, waterpas en hamer 

   
Even afkoelen Heerlijke rauwkostsalade Lekkere frietjes 

  

 

Kattenfamilie op het terras Palacsinta met kwark als dessert  

 
Om de golfplaten te kunnen leggen moesten er latten aan elkaar verbonden worden en je zult 

maar alles precies willen maken.        Daarom is het goed er samen naar te kijken en ook weer 
zaken te relativeren. Zo netjes mogelijk; als alles klaar is en ingericht zie je er niets meer van. 

Nu was onze blik steeds op de latten, de golfplaten, de palen en we meten wat af.         
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We waren behoorlijk loof dus we stopten bij 'de heksenketel', een inmiddels bekend tafereel-
tje langs de weg waar we elke dag rijden. Vrij dicht bij Harkány.  
Frietjes met een salade was genoeg. Pilsje, nou ja laat dat 'je' maar weg, maar het mocht. Er 
was een mijlpaal bereikt toen de eerste rijen golfplaten vast lagen. We kregen van de eigenaar 
als toetje palacinka1 met kwark. Elk twee stuks, dat was nog een maaltijd na maar superlekker. 

Zaterdag maar weer een stap harder. Trapje op, trapje af.        Wel alvast een paar potten 
gevuld met zelf meegenomen planten. Opa’s aardbeien staan nu verdeeld over twee potten. 
(Deze naam is een verhaal apart. Stekken gekregen van Marian, deelneemster van de weke-
lijkse cursus. Tijdens een gezellige middag voor deelnemers deelde zij stekken uit van hele 
speciale lekkere aardbeien. De planten kwamen uit de tuin van haar vader die in het verleden 
aardbeien verkocht. Zij noemden ze ‘Opa’s aardbeien’, dus wij gaan hier mee verder. Ere wie 
ere toekomt!).  
Citroenmelisse in één van de twee mooie blauwe potten geplant. De terrasaankleding stond 
zo al gedeeltelijk klaar. En... we konden nu veel werkmateriaal laten staan want een overkap-
ping is fijn en was al groot genoeg om er profijt van te hebben. Het hek gaat op slot als we er 
niet zijn en alles stond uit beeld. Wel handig om zo weer verder gaan. Niet eerst alles van 
binnen pakken.  
Gemak dient de mens! 
 

 

 

 

Amaranthus 

 
Onze put. Weinig water momenteel Mooi boeket Onze houtschuur 

 
Zaterdag 2 juli... Gelukkig was het minder warm dan de dagen ervoor, maar warm genoeg. 
Helemaal als het terras waar je werkt tussen twee muren ligt waar de hele dag de zon op 
schijnt. Pas aan het eind van de middag profiteer je van een beetje schaduw en als het lekker 
begint te worden dan is de dag eigenlijk alweer om. Want we waken ervoor in de avond door 
te gaan. Even een rondje door onze tuin gelopen.  

 
1 Palatschinken is een dunne crêpe-achtige variant van pannenkoek van Grieks-Romeinse oorsprong. Hoewel 
het dessert het meest voorkomt in Zuid- en West-Slavische landen, is het ook algemeen bekend in andere de-
len van Centraal- en Oost-Europa. 



 
34 

 

 

 
Gestaag doorgaan maar…  

  
 Tijd voor de lunch Koffie uit onze eigen mokken 

   
Even loslaten Even in de schaduw Langzaam maar gestaag… 

 

  
Bloemenode aan de ‘wijsheid ui Ou-
demiurdum 

Lekker koud pilsje 

  
Water met een smaakje Hongaarse salade in de kleuren van 

de vlag 
Palacsinta met kwark als dessert 
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Alles groeit als kool; veel werk wat ik zie maar toch los kan laten omdat het eenvoudigweg 
niet te doen is ons daar nu om te bekommeren.  

Wat ik niet kon laten        was een boeket plukken en op de tuintafel plaatsen. Een grenen tafel 
hebben we tot tuintafel gebombardeerd. Deze is bij dit huis voor onder de overkapping. We 
zaten nog onder de partytent met koffie, water of de lunch.  
 
Sinds ons vertrek uit Friesland voor het eerst weer onze eigen borden op tafel gezet. En sinds 
de middag weer koffie in onze eigen kopjes. We zijn klaar met de kartonnen bekers, alleen 
nog goed voor onderweg, als we reizen. De overkapping vorderde gestaag met de nodige uit-
dagingen die we steeds wisten op te lossen.  
Gelukkig hadden we de drie meter brede traptreden overbrugd want dan kun je opeens niet 
meer normaal op een trap staan. De ladder moest er ook nog bij en zo redden we het met een 
klein trapje, een grote trap en een ladder. De eerste extra balken waren ook geplaatst ter 
versteviging en afwerking. Alle lengtebalken die vanuit het huis het terras overspannen kregen 
een extra balk. Aan het eind van de middag het boeket maar onder de overkapping gezet en 
'de wijsheid uit Oudemirdum' kreeg daarmee een bloemenode.  
De uil stond geduldig bij ons en wij wensten daarmee genoeg wijsheid te hebben dit project 

goed te volbrengen!        ('Wijsheid uit Oudemirdum', de uil gekocht langs de weg bij een echt-
paar waarvan de man graag van boomstammen tuinornamenten maakt.  
Over de afgelopen jaren al diverse exemplaren in de tuin gehad en cadeau gegeven, dus er 
moest een nieuwe mee naar zuidelijk Hongarije).  
We aten even bij het Hongaarse stekkie met de heksenketel aan de weg, op weg naar Harkány. 
 
Zondag 3 juli ging de rit eerst naar Pécs. Er moest wat materiaal bijgehaald worden voor de 
overkapping en we namen meteen de goten en nog een stuk wilgentenen mat mee. De kant 
waar we de buitenkeuken willen realiseren moet ook een ‘muurtje’ krijgen. Dat kan met een 
grote wilgentenen mat van 3 meter breed en 150 cm hoog. 
Wilgentenen matten passen bij het huis en de omgeving. Vanuit Pécs stopten we bij een me-
gaveld met zonnebloemen. Betoverend mooi.  
 

   
Onderweg naar Pécs Zonnebloemvelden  

   
   



 
36 

  

 

Lekker… rauwkost  

  
Moerasanemoon Phlox Hoge wilgentenen mat (150 cm) 

 
Bij de lunch broccolikiemen en jonge blaadjes melde op een besmeerd broodje gedaan.  
De melde uiteraard gescoord in eigen tuin. Melde is o.a. familie van de spinazie. Er kwam een 
moment dat we vonden dat het mooi was geweest. Nog drie banen met dwarslatjes en golf-
platen te vullen. Daarna verder aan de andere onderdelen. Wilgentenen schuttingen plaatsen, 
de bovenkant afwerken aan de voorkant en goten plaatsen. Bleekers klusbedrijf kan nog even 
voort. We gingen gestaag door en vonden dat we even mochten stoppen bij de heksenketel 
aan de weg. Daar krijgen de gasten heerlijke palacsinta (dunne pannenkoekjes met een vulling 
naar keuze) toe. Echt een feestje.  
 

 
 

 
 

  
 De heksenketel Blauwe regen 
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Lekker koud pilsje Gemengde salade Kipschnitzel met frietjes 

 

  

Palacsinta met marmelade   

 
Deze keer koos ik voor kaneelvulling. Nog een paar dagen 'de beuk erin' en dan donderdag de 
7e weer even afreizen naar Nederland. Vrijdag een week later weer terug, dan zijn we hier 
zondagavond weer en dan willen we langer aan de slag. De overkapping moest daarom klaar 
zijn voor we er ruim een week tussenuit gaan. Als we de 17e weer terug zijn gaan we in de 
dagen daarna binnen aan de slag en er is niets fijner als je wel een gezellige plek hebt om te 
zitten. Mooi weer of regen, zolang de temperaturen goed zijn houden wij het onder de over-

kapping wel uit. In onze woonkeuken in wording maar dan wel buiten.        Een aantal van de 
meegenomen planten direct geplant na aankomst bijna twee weken eerder en zo te zien slaan 
ze wel aan. De Phlox stond nog in een grote pot en begon zijn bloemen te tonen. 
  
Maandag 4 juli... Verder met het dak van de overkapping. En ja hoor alle twaalf banen waren 

aan het eind van de dag helemaal klaar! Pffffffffffffffffff         
Dat was de goal voor deze dag want het was weer vrij warm. We keken wel terug op 'werken 
op karakter' in de dagen ervoor want het was eigenlijk te warm om te werken tussen een paar 
muren en de zon die volop scheen.  
Maar we hadden in ons hoofd gezet dat voor de 7e de overkapping zover klaar moest zijn dat 
we met een tevreden gevoel konden afreizen naar Nederland. Gezien de lengte van de reis 
wilden we met een goed gevoel er tussenuit gaan. Alles met elkaar is het een behoorlijke klus 
die we samen zijn aangegaan. Wanneer je het gevoel hebt dat er te weinig is gedaan dan gaat 
dat negatief werken. Al reizend terugdenken en tevreden zijn werkt aanstekelijk om verder te 
planen. 
De overkapping is project nummer 1 zodat we normaal buiten kunnen zitten terwijl we binnen 
bezig zijn. De plek, het huis en de tuin beginnen steeds meer eigen te voelen. Er valt veel van 
te maken. We gaan er lekker mee aan de slag. Deze keer zijn we zo lang doorgegaan dat we 
nergens meer konden eten, maar we hadden nog wat in de koelkast in het appartement en 
dat was genoeg voor deze dag.  
We hadden wel heerlijk zitten lunchen onder de partytent, broodje, kaas, tomaten, kiemen en 
kersen en daarmee kun je wel wat lekkers maken. Wel even een paar nieuwe boeketjes ge-
plukt uit eigen tuin en in rode emaillen mokken op tafel gezet.  



 
38 

   
De ijsman kwam weer langs Heerlijk zelfgemaakt ijs Boeketjes uit eigen tuin 

   
Druiventrossen in eigen tuin  Zegt alles! 

 

   
Verse kersen En een lekker bakkie Anti vliegengaas over de kersen 

   
Een deel van de potten en manden Nog een deel… ‘Uitdragerij’ Bleeker? 
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Onze lunch Met tomaatjes, een smeerseltje en 

kersen 

 

 

Een herinnering aan Denemarken Maar ook kiemen 

  
Boeketje op tafel De hand met vlinders, een herinnering 

 

Een markt? Nee joh, uitdragerij Bleeker.        Manden, emmers, schalen, alles past hier fantas-
tisch. De 'sliert' met stenen gekocht in Denemarken kreeg als eerste een plek in onszelf be-
dachte grapje met twee palen en dwarsbalkjes. Een sierornament bij de trap. De hand met 
vlinders kwam ook weer in beeld en staat nu op een 'hakblok' dat wij als 'tafeltje' hebben 
neergezet. Japie de vogelverschrikker wilde ook weer naar buiten, hij zal weer op zijn paal 
staan met touw uit zijn mouwen en mantel. We zijn zoet en van de straat! 
 

Wat een project        Dinsdag 6 juli, toen we naar ons huis reden pakten donkere wolken zich 
samen en het heeft even geregend. Maar we hadden verder mazzel. Gelukkig ook wat lagere 
temperaturen. Deze keer begonnen we met koffie onder de overkapping. En... dan ga je alles 
weer van een andere kant bekijken en zo kwamen we tot de conclusie dat we de buitenkeu-
ken, het werkblad, toch aan de andere kant gaan creëren zodat we zicht op de tuin houden. 
De twee lage wilgentenenmatten staan nu haaks op elkaar in plaats van beiden aan de voor-
kant. De hoge mat staat nu aan de voorkant. Zonde om het contact met de tuin kwijt te raken 
als je op het terras bent. Dit krijg je als je wat thuis begint te raken, de sfeer ervaart en samen 
gaat brainstormen. De wilgentenen matten zijn allemaal bevestigd, ze vallen ons alleen niet 
mee. In de vorige buitenkeuken in Friesland hadden we er ook eentje en die was qua kwaliteit 
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dichter. Toch komen deze matten uit Duitsland. De Obi is een Duitse keten  waar de matten 
vandaan kwamen stond op de verpakking. 
We gaan er aan de binnenkant wat anders langs plaatsen maar dat zal zich in de komende 
tijden gaan ontvouwen dat heeft niet direct haast. De afwerkplank aan de voorkant zit erop, 
de beugels voor de goten ook. Dat was een aardige klus, eentje die ook behoorlijk tijd vrat. 
Helaas moet er één nieuwe golfplaat aan de voorkant geplaatst worden want met het afknip-
pen van het overtollige deel ging dat bij nummer drie niet goed, net of het een ander materiaal 
was. En ook suf, we hadden de goten wel dusdanig neergelegd dat er niets mee kon gebeuren 
maar niet bedacht dat ze te warm zouden worden, een paar vervangen want ze zijn uitgezakt. 

     Weer wat geleerd, het was ook zo warm over de voorgaande dagen. Maar als het helemaal 
af is dan hebben we een mega overkapping van 3 bij ruim 9 meter. Wat een berenklus! Nog 

even.        

We hebben het geflikt!        Al zeggen we het zelf.        Op het plaatsen van de goten na, deze 
liggen al klaar, is de overkapping klaar in ruwe opzet. In de komende tijd gaat het zich ontvou-
wen wat we er in gaan aanvullen. Even voor de sfeer het één en ander neergezet, even de 

sfeer proeven.       
 

   
De weg naar Pécs Een grote rotonde net buiten de stad Onze lunch met kiemen 

   
En brandnetelzaden Een vers boeketje De afwerkfase 

 
We begonnen deze dag, 6 juli door naar Pécs te gaan. Bij de Obi wat materiaal gehaald wat 
we toch nog even nodig hadden. We waren op tijd bij ons huis en begonnen met eigen koffie 
en een lunch in de tuin onder de partytent. Daarna gingen we aan de slag. 'Stopklusjes' en de 
bus in orde gemaakt voor onze reis naar Nederland.  
Donderdag de 7e naar Nederland, de 15e weer terug naar hier.  
Japie kreeg een plaats. In Oudemirdum stond Japie in de tuin op zijn stok van kastanjehout. 
De tuin bij dit huis is zo groot, zonde om Japie te laten 'verdrinken' dus staat hij aan de rand 
van ons terras. Mooie beugels gevonden bij de Obi om de stok vast te zetten. Japie kreeg van 
mij nieuw kokostouw in zijn armen en uit zijn jas vandaan. We hebben veel gedaan deze dag 

en konden voldaan op reis. Want... we hebben het geflikt!        Een terras overkapt van 3 bij 
ruim 9 meter met in (ongeveer) het midden een trap van drie treden, ruim drie meter breed.  
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De mat van 1.50 m. hoog staat Alvast een decoratie geplaatst 

  
En weer een rondje ijscoman  Het dak passend maken voor de goot 

 

  

Planten verplant 

 
Pompoenen van mergelsteen Plekje voor de oleander Japie heeft ook een plekje 

   
 Grenen eetkamersetje Beugels houden Japie op zijn plaats 
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Met schuine muren van het huis, dus meten, meten, meten, meten, meten en nog eens me-

ten!        Met uitdagingen, met hoge temperaturen maar... we waren tevreden! 
Na 17 juli gaan we weer verder. De goten plaatsen en hopelijk kasten vullen met afgewassen 
servies, jaren gespaard via kringloop etc. In Nederland kijken bij de kringloop, houten kasten 
voor onder de overkapping. En... de ijscoman kwam langs dus we pakten onze kommen en 

lieten deze vullen. Wat een feestje.        “We hadden het verdiend,’ zeiden we.  
We verheugen ons al op de volgende fase, verder opknappen. 
 
De 7e van Harkány, zuidelijk Hongarije, naar Mýto in Tsjechië. Dat was een rit van 811 kilome-
ter, maar heerlijk zonder aanhanger. Deze keer alleen met de bus naar Nederland. Zeven maal 

de afstand met bus en aanhanger gereden, het is mooi geweest.         
We gingen op pad om een kleine week in Nederland door te brengen voor privéafspraken. 
Vrijdag de 15e gaan we weer terug naar het zuiden.  
Hè, hè... dat was bijkomen na al het werken over de afgelopen twee weken. Maar we kijken 
tevreden terug. Mijn overdenking was dat we op 7 mei vertrokken uit Friesland en we op 7 
juli konden we zeggen dat de overkapping op een oortje na klaar is bij ons huis, dat we toen 
nog niet hadden. Wat kan er in twee maanden veel gebeuren. Het is ook wel even goed om 
afstand te nemen ondanks dat we graag weer verder aan de slag gaan. Maar op afstand, al 
reizend, bedenk je weer volgende stappen, samen brainstormen en we krijgen steeds meer 
overzicht in hoe we zaken gaan aanpakken.  
 
Genoeg te doen als we weer terug zijn. Na deze trip willen we wat langer aan de slag blijven 
zodat we zo snel mogelijk definitief kunnen wonen in het huis. Nu pendelen we nog heen en 
weer tussen een logeeradres, appartementje en het huis omdat we er nog niet in kunnen wo-
nen.  
Maar... het klusbedrijf Bleeker heeft even 10 dagen vrijaf maar daarna is het weer aanpoten. 

       We genoten van de vele zonnebloemen, velden zo groot, niet te geloven. Golvende gele 
grote oppervlakten. Ook in Tsjechië was dit zeer imposant. We hadden deze keer eigen koffie 
mee; op een gegeven moment ben je de 'bakkies' bij tankstations wel zat. Ons koffiezetappa-
raat reist nu heen en weer mee. In Mýto verbleven we inmiddels op een voor ons bekende 
stek. Heerlijke kamer, goed eten, schoon, aardige mensen. Heerlijk. De laatste twee dagen 
hadden we 'slordig' gegeten. Dinsdag zelfs niets in de avond, het liep zoals het liep. Woensdag 
alleen soep uit een pak en een broodje. Ook dat ging zoals het ging dus de salade bij de maal-

tijd in Mýto was een feestje. We kwamen weer bij.         
Vrijdag op naar Duitsland en zaterdag naar N-H. Woensdag via Friesland, waar we ook een 
paar dagen zullen verblijven, weer naar zuidelijk Hongarije. 
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Onderweg even een koffiewastop Enorme velden met zonnebloemen 

  
Keurige parkeerplaatsen Onze lunch Resort Brdy in Mýto in Tsjechië 

   
 Bestekbakje Lekker glaasje wijn 

   
Gevulde kip met frietjes En een heerlijke rauwkostsalade Bloembakken voor de ramen 
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Onderdeel van het ontbijt Allemaal even netjes Geraniums 

   
En we gaan weer verder Onderweg naar Duitsland  

   
Op de Duitse Autobahnen Onderweg, tijdens een stop Boerenwormkruid 

 
Van Mýto naar Bad Honnef-Aegidienberg...  
Vrijdag 8 juli even over de 600 kilometer opgeschoten richting Nederland. In Mýto eerst heer-
lijk ontbeten. De koffie smaakte daar toch heerlijk zeg. Daarna de bus gestart nadat alles weer 
was ingeladen. Ja alles, want elke avond stallen we alles uit wat betreft onze laptops, de daar-
onder 'horende' standaards en de rest wat we nodig hebben, want er zal ook gewerkt moeten 
worden. Elke week een aflevering voor 'Cursus het Wilde Genieten' en tweemaal in de maand 
de nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten'. Barbera helpt bij de twee nieuwsbrieven maar al met al 
hebben we er samen genoeg werk aan. Dus... elke keer het 'hele circus' mee naar binnen en 

weer inladen.        Eigen koffiezetapparaat deze reis mee, de koffiekan was weer gevuld voor 
onderweg. De kefir staat ook altijd in de auto in de grote weckpot en om de één, soms twee 

dagen (als we nog hebben en ik geen zin heb        twee dagen) zeef ik deze handel weer en 
genieten we van vier flessen waterkefir. Bijzonder, de kefir gaat al mee sinds 7 mei toen we 
vertrokken uit Friesland, we reisden de vierde keer naar Nederland, dus ging de kefir al acht 
keer mee plus wat we er in Hongarije al mee versleept hebben... maar het doet het nog. En 
hoe?  
Ik hoop dat ik op een gegeven moment in Hongarije anderen daar blij mee kan maken want 
zonde om steeds aangegroeide kefir weg te gooien. Maar wat moet ik er nu mee? Te lastig 
dus blijf ik uitgaan van 4 ons in de grote weckpot. Overdag met reizen de ring tussen het deksel 
en de pot, in de nacht de ring eraf want stel dat de druk te hoog gaat worden.  
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De ‘koffiebak’ voor onze eigen koffie Waterkefir in wording Leuke spreuk 

  

 
De stad Würzburg  

 
Zonnebloem in een bak bij een tank-
station 

Eentje maar… maar hij doet zijn best!  

   
Close-up van de stad In Duitsland, op de Autobahn  Kamille langs de snelweg 

 

Spaar me een vol gespetterde bus.        Eerder genoten we van de vele zonnebloemvelden, 
deze dag lokte één zonnebloem op een parkeerterrein waar we even stopten. Naast de vracht-
wagens stond deze stralende zon op een steel in een plantenbak. En...als je naar het toilet 
gaat in de restaurants betaal je 70 cent en de bonnetjes die je krijgt leveren 50 cent op om 
weer in te wisselen. Tja, ik had een aantal bonnetjes in de auto bij elkaar liggen en toen zag ik 

dat leuke bordje.        Koffie hadden we zelf mee, eten hoeven we niet in die gelegenheden, 

dus... tja...       . Leuk op ons nieuwe terras onder de overkapping. Toch?  
En... wat een zaligheid zonder aanhanger te reizen. Wat ons opviel was, dat we zonder dat 
bewust te doen regelmatig op dezelfde parkeergelegenheden stoppen waar we dus vaker 
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waren geweest over de afgelopen weken. Zo ook bij Würzburg. Alleen met de aanhanger ach-
ter de bus parkeerden we altijd bij de vrachtwagens, konden we in de rijrichting staan en qua 
ruimte stonden we dan niemand in de weg. Deze keer parkeerden we bij de personenwagens 
en was onze blik op de omgeving totaal anders en keken we op Würzburg. Dat hadden we 
eerder dus gemist. Maar ja we zijn ook niet op vakantie. We reizen duidelijk anders dan wan-
neer je voor de lol reist. Deze reizen zijn noodzakelijk en dan is je blik dus heel anders. Maar 
dit was leuk. Genoeg bloemen onderweg gezien. De wilde peen met hommel. Boerenworm-
kruid. Deze avond de les afgemaakt over boerenwormkruid voor de deelnemers van de weke-
lijkse cursus. Maar niet eerder dan dat we heerlijk pizza hadden gegeten. In Duitsland in Bad 
Honnef-Aegidienberg.  
 

   
Wilde peen met hommel En weer op de weg… Onderweg naar Bad Honnef 

   
Langs de spoorbaan van de ICE Nog een wilde peen En natuurlijk zevenblad 

   
Bij het avondeten Lekkere salade Broodje met een smeerseltje 

   
Heerlijke echt Italiaanse pizza  Afgerond met een cappuccino  Overal straatdecoraties 
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Frank had een overnachting via Booking gevonden. Tommie (onze Tom Tom) bracht ons naar 
elders; andere plaats, zelfde straatnaam. Bizar. En dat pand zag eruit... ja lach maar.  
Maar Tommie had er duidelijk geen zin in, herkende niet waar we wel heen moesten. Oké, 
tijdelijk ontslagen en Miss Google maar laten kletsen. Deze wist de naam van de locatie zelfs 
te vertellen dus dat kwam goed. Tommie toch. Af en toe ben je een rakker. Ons ook hier en 
daar van de snelwegen afsturen om tig kilometer verder ons er weer op te jagen. Diepe zucht. 

Tommie... je krijgt een herkansing, maar... pffffffffffffff        Zaterdag op naar Beverwijk. Tijd 
voor onze kinderen in N-H. Woensdag naar Stiens in Friesland en dan vrijdag op naar zuidelijk 
Hongarije naar onze volgende klussen. We gaan dan samen kozijnen vervangen. Wie had dit 

ooit gedacht? Ik niet! Slapen in Beverwijk ook niet!        't Is wat!        
 

   
Stilleven met geraniums Pruimen kleuren al aardig Oberhausen, Düsseldorf, Dortmund  

 

  

 

 
Kefir zeven, weer een aantal flessen Nu dronken wij zuurkoolsap 

  

 

Alles bij elkaar in een bak maakt het werk gemakkelijk  
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Zaterdag de 9e vanuit Duitsland naar Beverwijk. Bijzonder!  
Nooit gedacht in Beverwijk te logeren maar het ligt praktisch ten opzichte van de woonplaat-
sen van onze kinderen en we hadden mazzel dat bij B&B Habitat deze dagen plaats was van-
wege een annulering.  
Want het is niet altijd gemakkelijk iets geschikts te vinden.  
Woensdagochtend naar Stiens in Friesland.  
Deze dagen staan in het teken van familie en op snor naar kasten voor onder onze nieuwe 
overkapping. De reis vanuit Duitsland verliep goed ondanks een onrustig wegbeeld en veel 
verkeer.  
 
We stopten voor de nodige vitamientjes: zuurkoolsap. Meteen de waterkefir weer gezeefd. 
Heel handig om dat onderweg op een parkeerterrein te doen.  

We zijn er inmiddels bedreven in!        In Beverwijk aangekomen even geacclimatiseerd en 
daarna naar dochter Aline gereden.  
Met zonnebloemen, want we hadden er zoveel gezien; dan wil je ze ook cadeau geven.  
 

  

 
Bossen zonnebloemen te koop 

 
Prachtige stokrozen  

   
Prikkertjes met tomaat, basilicum en 
mozzarella 

Stokbrood Heerlijke paprikasoep 
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Wraps met kruidenboter en zalm Ontbijt in B&B Habitat, Beverwijk De prachtige privékeuken  

   
Decoratief koffiestel Poffertjes  En heerlijke koffie 

 
Restaurant Aline Bleeker had een voortreffelijke maaltijd voor ons in petto met heerlijke pa-
prikasoep. Na een gezellige avond terug naar Beverwijk waar we de oogjes bijna niet meer 
open konden houden na roerige klusweken en een flinke reis. Zondagochtend werden we ver-
rast door de gastvrouw van de B&B met een bijzonder feestelijk ontbijt.  
Dat is dus de gewoonte voor wie gebruik maakt van de ontbijtmogelijkheid.  
 
Zondagavond bij restaurant Roel Bleeker genoten van zijn kookkunsten (Beef rendang). Voor-
treffelijk! Twee heerlijke avonden om op terug te kijken. 
 

   
Beef rendang Bij Roel en Meri Brownie met ijs toe 

   
Kringloopkasten uitgezocht Set kasten voor ons Deze ook, en een buffetkast 
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Verf gescoord bij Karwei Pierewaaien in Wijk aan Zee 

  
Prachtige distels Schitterende combinatie 

 

 

 
Rimpelroos De strandafgang 

  
Strandhuisjes  Rucola Tijd voor een versnapering 
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En een wijntje   

   
Kopje koffie toe  Bekend als de rozenbottel 

   
Bewakers van het terras Teunisbloem Betomningsboei    
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Maandag gingen we op jacht. Eerst naar Noppes, de kringloopwinkel in Beverwijk. Het bleef 
bij een bezoek aan deze ene zaak want we slaagden al meteen en scoorden een kast die als 
aanrecht/werkblad gaat fungeren met ruimte eronder voor de pannen. Een ladenblok en twee 
kleine blokjes erbij passen ook makkelijk op het grote terras. Een smalle vitrinekast ging ook 
op zijn kant in de bus dus we kunnen als we terug zijn aan de slag. Servies en pannen voor de 
buitenkeuken afwassen en opruimen.  
Bij de Karwei muurverf en verf voor kozijnen aangeschaft met 50% korting, dus we waren zeer 
tevreden. Vrije gezellige dag maar leuke resultaten in de bus voor het huis in Hongarije. Even 
naar zee leek ons een goed idee. Bij Wijk aan Zee een terrasje gepikt, wijntje, bitterballen en 
koffie toe. We deden net alsof we vakantie hadden.  
Feit is wel dat je na al dat reizen en hard werken in de warmte een dip krijgt als je gaat fliere-

fluiten. Dit moet dus niet al te lang duren.         
 
 
 
Dinsdag nog een dag voor wat boodschappen en een afspraak met onze dochter. Woensdag 
naar het noorden. Donderdag met Barbera aan de bak voor Project7-blad, maandagavond be-
stuursvergadering via Skype en een plant uitkiezen voor het volgende weekend voor 'Cursus 

het Wilde Genieten'. Gewoon aan het werk!          
Ondertussen ook de blik ook op vele 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen laten val-
len. De rucola groeit aan de kust overal voor je voeten. De zeeraket ook waargenomen, samen 
met heel veel andere groenten. Niemand hoeft ongezond te eten! Daarom verzorgen we de 
cursus via Project7-blad en blijven wij dit elk weekend delen met de deelnemers, of we het nu 
druk hebben of niet, reizen of niet, te belangrijk om mee te stoppen! Moeder Natuur schenkt 
ons genoeg. Je moet het even weten! Allemaal oude kennis. Onze voorouders wisten het 
35.000 jaar geleden ook al! Of we nu in Hongarije zijn of in Nederland, of kijken in de landen 
waar we doorheen reizen, overal kan men genoeg scoren! 
 
Dinsdag 12 juli... Een dag met van alles wat. Eerst gingen we op wrijfwasjacht. Bruine wrijfwas 
is niet gemakkelijk te bemachtigen. Waar ze wrijfwas verkopen is dat tegenwoordig meestal 
alleen de blanke variant. Maar in Alkmaar in de Huigbrouwerstraat zit een winkel, van oudsher 
al en in deze tijd helemaal overladen met de prachtigste spullen.  
Van vaatdoek tot... van alles en nog wat. Heerlijk dit soort winkels. Dat heeft nog sfeer. En ja 
hoor, blikken wrijfwas genoeg. Bepaalde kasten die we verhuisd hebben wil ik graag in de was 
zetten.  
 

   
Rondje nostalgie in Alkmaar 
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Bathbrug, Alkmaar,  Bouwjaar of eer-
ste vermelding: kaart 1560  
Type: houten ophaal- / wipbrug met 
stenen bruggenhoofden 

Platte stenen brug in Alkmaar 

  
Uit grootmoeders tijd Allerlei ‘oude’ middeltjes  Klompen te kust en te keur 

  

 
Hollandse molens 

 
Tuincentrum De Boet in Hoogwoud 

 
Na het succesvol slagen wat deze actie betreft scoorden we bij de Action in Nieuwe Niedorp 
diverse materialen die we nodig hebben. En zo kwamen we ook op het idee om zeilen te kopen 
die bedoeld zijn om balkonhekken af te schermen zodat je luw kunt zitten. Deze zeilen gaan 
wij op maat maken om de wilgentenenmatten op ons terras bij het huis in Hongarije af te 
werken. Aan de kant van het terras gaan we de vakken tussen de palen opvullen met deze 
zeilen met een print van grote kiezels. De kleuren passen bij het terras en dan kunnen er spul-
len bij de matten staan zonder dat deze bij slecht weer direct nat kunnen worden.  
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Toch ook nog even naar 'De Boet' in Hoogwoud gereden. Daar een paar Aloë's gescoord voor 
op het terras. Cactussen staan in Hongarije ook graag buiten dus ook daar voor gezwicht en 
een paar uitgekozen. Even de eerste sfeer met planten aanbrengen als we weer thuis zijn. In 
de avond naar dochter Aline, nog even samen een paar uurtjes doorgebracht. In Amsterdam 
is het leuk lopen langs de vele minituintjes en de rijkelijk bloeiende bloemen. Heel veel eetbare 
bloemen waargenomen, fruit, stokrozen in overvloed, heerlijk om te zien dat men lol heeft in 
deze natuurlijke toevoegingen bij de deur. En zo grappig. Deze dag in zowel Alkmaar als Am-
sterdam miniboompjes gezien die in Hongarije groot staan te pronken en dan ook in grote 
aantallen. In Nederland zijn het hele grote kamerplanten, dat idee maar dan buiten. Inmiddels 
weten we dat deze bomen Perzische slaapboom heten. 
Een welbestede dag, liever gezegd welbestede dagen. De bus vulde gestaag.  
Eerst nog naar Friesland. 
 

   
   

   
   

   
   

Woensdag 13 juli... Van Beverwijk naar Stiens via de langere doch fraaiere route. Vanuit Be-
verwijk reden we via de binnenwegen naar Heemskerk. Tussen Heemskerk en Castricum wis-
ten we een kwekerij, Sap geheten. Jaren geleden waren we daar ook al een paar keer geweest. 
Een overweldigende massa planten, o.a. vele soorten geraniums. Daar koop je deze voor € 
1,55 en van een prachtige kwaliteit.  
Van diverse soorten twee meegenomen. Deze gaan samen per soort in een grotere pot. Als 
we weer thuis zijn in zuidelijk Hongarije kan ik het terras onder de nieuwe overkapping opleu-
ken. En... deze geraniums ga ik ook stekken en dus vermeerderen en overhouden. Gedurende  
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de koude maanden gaan ze naar binnen. Daar maken we ruimte voor en omdat we geen cen-
trale verwarming maar kachels gaan gebruiken creëren we daarmee dezelfde omstandighe-
den als onze oma's vroeger hadden om planten over te houden. Een laurierboompje en een 
mooie lavendel samen met wijnruit mochten ook mee.  
Bij de bus alle bloemen uit de geraniumplanten 'gebroken'.  

En nee dat is niet zielig!         
 

   
   

   
   

   
 
Zo zijn de planten minder hoog om te vervoeren, de uitgebloeide bloemen maken geen smet-
plekken op de bladeren en de groeikracht kan voor de plant zelf gebruikt worden. Met een 
fles bronwater alle potjes water gegeven. In Hongarije mogen ze weer opnieuw bloeien, de 
knoppen heb ik wel laten zitten.  
 

   
Zeeraket   
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Een wand van hondsroos 

 
  De bottels beginnen te kleuren 

   
Hollandse duinen Lekkere koffie En een lekkere lunch 

   
Zeeraket Nog meer rozenbottels Callantsoog 

   
  ‘Boeren zakdoeken’  

 
Wie interesse heeft en in N-H woont, leuk om te bezoeken deze kwekerij. Wie niet in N-H 
woont, uiteraard ook leuk maar voor velen is het te ver. Vanuit Heemskerk via de kustwegen 
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richting Callantsoog gereden. Voor ons een 'rondje nostalgie', deze route via Bergen en 
Schoorl. In Callantsoog de auto geparkeerd en heerlijk koffie gedronken aan het strand. Wij 
zijn tot de conclusie gekomen dat het strand bij Wijk aan Zee en Callantsoog veel mooier is 
om te bezoeken dan bij Bergen aan Zee en Egmond. Bovendien parkeer je gratis in Wijk aan 
Zee en in Callantsoog achter AH de eerste 90 minuten gratis. Zomaar even onze bevindingen. 
Vanuit Callantsoog via Anna Paulowna waar we de Action 'onveilig maakten'. We kregen het 
idee nog een balkonscherm te halen zoals we de dag ervoor al hadden aangeschaft om tegen 
de wilgentenen matten aan te plaatsen op ons terras. De verdere uitvoering ging zich ontvou-
wen, we weten nu hoe we ze allemaal gaan dichtmaken aan de kant van het terras. 
 

   
De tuin rond de B&B in Stiens 

   
De door ons ‘verzamelde’ planten 

   
 Een glaasje rood En een harinkje 

   
Ondanks dat ze in de bus staan, en alle planten ‘gekopt’ varen, gaat het bloeien gewoon door 
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Ons ontbijt 

 
Meteen twee wijnglazen gekocht want nadat ik in de voorgaande dagen had bedacht dat de 
twee glazen die vanaf 7 mei al meereizen nog steeds leven... Juist, kort daarna liet ik er eentje 
in een wastafel uit mijn handen glijden. In Stiens aangekomen besloten we een broodje met 
haring te nemen. We hadden in Callantsoog nog wat genomen en het was genoeg voor deze 
dag. Broodje, rood wijntje, top. Maar... tweede glas daarna ook genekt. Dus Frank mag nu ook 

uit een nieuw glas drinken.        Je hebt van die dagen!  
Onze nieuwe planten stonden buiten, de planten die we bij de kwekerij bij Heemskerk hadden  
aangeschaft stonden uit de dozen. De planten een dag eerder in Hoogwoud gekocht stonden 
nog wel in hun papier maar ook buiten onder een overkapping. Vrijdagochtend kon alles in de 
bus en reden we in de middag weer zuidwaarts. Eerst nog even genoten in Friesland, bood-
schappen gedaan en donderdagmiddag met Barbera aan het werk voor Project7-blad. Alle 
boeken ingepakt voor de deelnemers die weer een jaar meedoen met 'Cursus het Wilde Ge-
nieten'. Iedereen krijgt een boek dat zij zelf mochten uitkiezen samen met 20 ansichtkaarten. 

Leuker kunnen we het niet maken!         
O ja... nog nooit zulke prachtige zeeraket gezien als in Callantsoog. Werkelijk een topplant 
zomaar op een hoek bij het strandrestaurant waar we koffie dronken en een hapje aten. Zou-
den ze weten dat ze de groente zo bij hun restaurant hebben staan? Ik wil wedden van niet. 
En velen lopen er aan voorbij. Daarom zien wij het belang van onze wekelijkse cursus. En om 
die reden blijven we deze voortzetten! 
 
Donderdag de 14e juli een zeer gevarieerde dag... We werden wakker in Stiens. We konden 
kiezen of we een ontbijt afnamen van de gastheer of dat we daar zelf voor zorgden. We had-
den ons eigen koffiezetapparaat mee, we hadden watermeloen, stokbrood en een heerlijk 
paprikasmeersel. We genoten buiten op 'ons' terras van dit eenvoudige ontbijt met zicht op 
onze eigen planten die we kochten voor ons terras in zuidelijk Hongarije. Het was goed zo! Na 
het ontbijt kreeg onze bus een 'schop' en reden we naar Sneek voor een paar boodschappen 
om daarna door te rijden naar Hommerts. Bij tuincentrum Menken wilden we biologische 
grond halen. Er moeten potten gevuld worden en daar willen we per se biologische grond voor 
gebruiken. Huislook stond ook op het verlanglijstje en we scoorden nog een paar cactussen 
en een leuk kratje. Heel handig dat kratje om de huislook in mee te nemen. De bus moest even 
'omgebouwd' worden. De kasten die we bij de kringloop in Beverwijk op de kop tikten voor 
de nieuwe buitenkeuken op ons terras hoeven niet leeg mee. Dus even schuiven, herschikken 
en een kast gevuld met allemaal klein grut. Een paar kastjes anders neergezet en we kregen 

een zee van ruimte.         
Heel goed voor plantenliefhebbers. Noppenfolie op de kasten en er kan van alles op staan 
want dan kan het niet aan de schuif gaan. De geoogste bamboestokken uit eigen tuin, ja dat 

kunnen we nu zeggen        bamboestokken uit eigen tuin... moesten even op het dak van de 
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bus. Deze stokken voor Barbera meegenomen. Wie van tuinieren houdt kan altijd wel een stok 
gebruiken en wat is er leuker dan juist hen een bundel te geven! Ze kreeg nog wel wat anders 

ook hoor.         
 

   
Bamboestokken op het imperiaal Beeld onderweg: veel protesten  

   
   

   
Prachtige blauwe hortensia Stokrozen Hongaarse keramische vlindertjes 

  

 

Rollen inpakpapier voor Zevenblad Glaasje wijn erbij 

  
Visschotel Gebakken aardappelpartjes En water met een smaakje 
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anuit Hommerts nog even naar Balk. Daar vandaan naar Barbera, maar niet zonder te stoppen 
voor een paar foto's van de uitingen van het ongenoegen van boeren. Tjonge, kippenvel als je 
ziet hoeveel er de vlag op zijn kop hebben hangen en wat er verder naar buiten komt. Het is 
ook te bizar wat er gaande is en wat zich aan het ontvouwen is. Gelukkig zien steeds meer 
mensen wat er echt aan de hand is.  
Bij Barbera genoten van heerlijke koffie, de prachtige hortensia en stokrozen in haar tuin ter-
wijl we live elkaar konden bijpraten. Daarna was er geen pardon meer! Aan het werk! Boeken 
inpakken die gekozen waren door deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten', zij die weer 
een jaar bijtekenden. De citroengeranium is de volgende plant die allen krijgen aangereikt. 
Frank kon ondertussen deze 'les' een eind voorbereiden want mijn aandeel was al klaar, alles 
aangeleverd. We genoten na gedane arbeid van een heerlijke Griekse maaltijd bij restaurant 

Barbera. Vitamientjes voor deze 'zwervers'...         
De avond vorderde al aardig voor we weer in Stiens waren. Vrijdag onze haren laten snoeien 
en dan weer naar zuidelijk Hongarije waar we zondagavond weer wensen gearriveerd te zijn. 
We kijken terug op heerlijke uurtjes met de kinderen en andere familie. 
De meegenomen planten dienen ook als een souvenir om terug te denken aan deze dagen. 
 
Vanaf dit moment de volgende keer weer verder. 
We hebben inmiddels diverse dingen uitgewerkt qua materiaalgebruik, qua aanpakken en we 
gaan samen een paar uitdagingen aan. 
Wellicht vraag jij je af waarom we alles zelf willen ondernemen? 
Gezien de vele opmerkingen van andere Nederlanders en Belgen via een Facebookpagina, zij 
wonen veelal ook in Hongarije, is het een uitdaging de juiste personen te vinden. 
De Hongaren zijn gastvrij, vriendelijk en als buitenlander voel je je zeker welkom. Maar er 
heerst wel een andere mentaliteit ten opzichte van zakelijke afspraken maken, etc. Als wij 
willen dat dit of dat gebeuren moet dan wensen we niet lang te wachten of dat men er tus-
sentijds mee stopt. 
We werken nu volgens onze eigen dagindeling, wensen en we hebben alleen met elkaar te 
maken. 
Er zal vast wat komen waar we hulp van derden bij nodig hebben maar zolang we er zelf uit-
komen, er via YouTube filmpjes te bekijken zijn hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken komen 
we een eind.  
Daarnaast leent het huis en de omgeving zich er niet voor super moderne dingen toe te voe-
gen. Dat is ook een reden geweest om naar de kringloop te gaan voor ‘buitenkasten’, omdat 
nieuwe, strakke, prachtige nieuwe tuinkasten qua sfeer staan als een vlag op een modder-
schuit in zijn omgeving. 
We willen alles basic aanpakken, het dorp met zijn rond de 300 inwoners heeft ook de sfeer 
van vroegere tijden in Nederland. 
De tuin met waterput en oud ‘bijgebouw’ heeft sfeer, daar zet je geen strak design meubelstuk 
bij! We kunnen ons aanpassen en het is verbazingwekkend hoe snel dat gaat qua omgeving 
en temperaturen om in te verblijven en werken. 
 
We besloten eind februari ons leven om te gooien, het is nu half juli en als we terugkijken is 
er ongelofelijk veel gebeurd, hebben we diverse uitdagingen gehad maar krijgen we ook heel 
vaak de opmerking: “Jullie doen wat ik zou willen maar niet durf!” 
 
Anneke  
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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. Om precies te zijn elk 
weekend, in principe altijd op zaterdagochtend krijgen alle deelnemers de mail met bijlage. 
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. 
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. 
En dan… Project7-blad ondersteunt ook nog mooie activiteiten of projecten zoals planten voor 
een voedselbos, fruitbomen bij een kinderboerderij, andere passende zaken die stroken met 
de visie van Project7-blad. En deelnemers mogen ook helpen projecten aan te dragen. 
Dit noemen wij nu een cursus. 
Wie instapt en alle voorgaande delen nog niet heeft kan deze te allen tijde in porties 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. 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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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. 
 
Extra leuk is dat een deelnemer/-neemster mag aangeven als hij of zij wil wandelen met ge-
lijkgestemden qua interesse. Samen kokkerellen of andere leuke activiteiten wil ondernemen. 
Wij delen dat dan met alle deelnemers en wie zin heeft daarop in te gaan kan zich aanmelden 
bij de desbetreffende persoon. 
Deze dagdelen zijn kosteloos op het gebruik van materiaal/ingrediënten na.  
Deze wekelijkse cursus schept dus meer mogelijkheden dan alleen zelf ervaren wat je culinair 
kunt doen met vele gewassen die we krijgen aangereikt van Moeder Natuur.  
 
Anneke   
 

 
 
 

Alle titels tot nu toe verschenen: 
 
 

    
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 Daglelie 47 Ganzenbloem 48 Komkommerkruid 

  

  

49 Boerenwormkruid 50 Citroengeranium 51 Lavendel  
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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
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
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