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Voorwoord 
 

Eind juli al weer, tijd voor de tweede nieuwsbrief van deze maand. Ook al is het vakantietijd 
en zit Anneke samen met Frank tegenwoordig in Hongarije, alles gaat gewoon door bij pro-
ject7-blad. 
De wekelijkse cursus per mail gaat volgende week het tweede jaar in, de boeken van Anneke 
worden nog steeds verkocht en er zijn nog steeds groepjes die samen komen en leuke en 
gezellige dingen doen zoals elkaar inspireren, wandelen, binnenkort met een groepje deelne-
mers van de cursus Het Wilde Genieten naar het Noorderleech bij Oudebildtzijl  of zoals van 
de week bouillonmix maken. 
We genieten natuurlijk met zijn allen van het mooie weer. We kunnen veel buiten zijn om 
vitamine D te scoren. 
De natuur laat zich van haar beste kant zien, alles mooi groen en de bloeiende planten laten 
zich van hun weelderigste kant zien. 
 

Ik zie het in mijn eigen tuin zoals de hortensia’s die doen het allemaal fantastisch, de gouds-
bloemen, het kaasjeskruid lijkt weer opnieuw te beginnen, de stokroos doet het geweldig en 
er komen ook steeds meer dahlia’s in bloei.  
Genieten van alle verschillende kleuren in de tuin. 
De hortensia’s zijn prachtig om te zien, helaas giftig en dus niet eetbaar. De bloemen van de 
stokroos kun je rustig in een salade doen en ook de dahlia’s zijn eetbaar. Pluk de bloemblaad-
jes van beide los als je ze gebruikt. 
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Ook is het de tijd om veelvuldig te drogen om je eigen theemengsels te maken, heerlijk. Van 
de week op de volkstuin weegbree meegenomen en bij een natuurgebied brandnetels met 
zaden, super gezond superfood. Vrouwenmantel uit eigen tuin gedroogd en ga zo nog maar 
even door. Drogen kan in een speciale droogoven maar ook door de stengels in dunne bosjes 
op te hangen en door de wind laten drogen. 
 
Ik wens jullie weer  veel leesplezier, een mooie vakantie en een fijne zomer.  
Maak er wat moois van. 

 groet, Barbera 
Foto’s hortensia’s en stokroos: Anneke Bleeker© 
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Vertellingen van mijn drum 
 
Nu ik zo elke maand een stukje schrijf over de be-
levenissen met mijn drum word ik me er steeds 
meer bewust van wat een wonderen er  gebeu-
ren.  
 
Het was op een woensdagmiddag ergens in Mei 
en er stond een drumcirkel op de agenda, buiten 
in een paradijselijk stukje Noord-Holland. Hele-
maal fantastisch; ik word daar heel blij van. Maar 
achter in mijn hoofd is dan toch een stemmetje 
dat zegt ‘het moet wel droog blijven, want we 
hebben daar echt  alleen buiten’.  
 
Drums houden niet van regen of vochtig weer, ik 
ben er overigens ook geen fan van. Maar afijn de 
bewuste dag zag het weer er gunstig uit dus alles 
voorbereid, drums mee en op pad. We waren 
met een leuk clubje vrouwen. Eerst even kletsen 
en een kopje thee en dan aan de slag, ha, ha, toe-
passelijk. We waren lekker aan het drummen, we 
maakten een sjamanistische reis. Daarin kan je de Spirits vragen om hulp, gidsing of een ant-
woord voor iets waar je verheldering over wilt. Afijn, wij waren op reis en het begon te mie-
zeren, niet fijn.  
 
En iets later begon het meer te druppelen. Mijn reis lukte daardoor niet zo erg, ik dacht alleen: 
“ah nee, geen regen!” Toen bedacht ik: ik ga de zon vragen om terug te komen en de wolken 
weg te smelten. Alle concentratie en energie op die intentie. En wat denk je! Het zachte rege-
nen werd minder, het werd lichter en op een gegeven moment werd het droog. We beëindig-
den de reis, het was droog en er kwam zelfs een  
zonnetje kijken. Na zo’n reis doen we altijd even 
een rondje om onze belevenissen te delen. Dit 
was wel heel leuk, iedereen niemand uitgezon-
derd, had de zon geroepen. Die hele verdere 
middag hebben we stralend zonnig weer gehad, 
fantastisch!  
 
En toen begin juni weer een fijne drumcirkel in 
de buitenlucht, weer een leuk groepje bij elkaar 
en lekker drummen. Tot in de verte de lucht don-
ker en donkerder en nog donkerder tot bijna 
zwart werd pffff.  
Oeps, als die over ons heen komt moeten we wel 
heel snel inpakken en rennen was de gedachte. 
De volgende intentie hadden we snel bedacht, 
we gaan drummen met de intentie dat deze donkere luchten langs ons gaan.  
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Zo gezegd, zo gedaan. En ook deze keer werkte het, we zagen het water uit de wolken storten 
maar allemaal op veilige afstand, we hebben geen spat gehad. Dat is toch magisch. Ik voel dan 
een enorme dankbaarheid in me omhoog borrelen. En dat zinnetje in mijn achterhoofd ga ik 
uitgummen en vervangen voor ‘vertrouwen’ ☺ 
 
Hartegroet 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl 
 
 

Toevoeging van Barbera  
 

Eind mei heb ik aan een drumcirkel bij Marja meegedaan en daar in juni een stukje over ge-
schreven in het Wilde Genieten. Het was zo gezellig en waardevol, ik dacht;  dat wil ik nog een 
keer meemaken. Ik heb gewoon iemand die jarig was (en die ook haar drum bij Marja heeft 
gemaakt) een drummiddag bij Marja cadeau gedaan en zo zijn we samen vanuit Friesland de 
dijk over gereden. 
En opnieuw een heerlijke en bijzondere middag. Pluk de hond van Marja, lag weer heerlijk van 
de energie te genieten en toen we voor dat moment uitgespeeld waren kwam hij overeind 

met een blik van he waarom stoppen jullie nu?? Het was net zo fijn     
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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 29 

 
 
 

22 
juli 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 

Alles ligt op loopafstand 
als je tijd genoeg hebt 

 
Steven Wright, Amerikaans acteur, 

schrijver en filmproducer (1955) 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 
 
 
Het is zomer, de tijd om op reis te gaan of plekken te bezoeken die je uitnodigen. Kies je voor 
een reis richting een nieuwe plek of geniet je van je eigenomgeving deze zomer? Vraag je eens 
af hoe je op reis wilt gaan. Wil je zo snel mogelijk op een bestemming zijn en van daaruit 
ontdekken wat er aan cultuur en natuur te ervaren is, of kies je voor een slow-holiday waarin 
de reis onderdeel is van de gehele vakantie? 
 
Wandelend of fietsend maakt dat het landschap langzaam voorbijtrekt en jij je onderdeel voelt 
daarvan. Je ziet de subtiele overgangen van landschappen en bent meer verbonden met de 
cultuur van de streek. Laat je je vervoeren dan kun je ook nog altijd een route kiezen die je 
prachtige binnendoor-weggetjes oplevert en waar je kunt stoppen als er iets voorbijkomt wat 
je aandacht trekt. 
 
Tij speelt dan geen rol. 
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Bijdrage 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 een inzending: 
 

Hoi luitjes 
 
Vandaag lekker bezig geweest. Vanavond komen de vriendinnen om te keezen en daar hoort 
natuurlijk wat lekkers bij. 
Een vruchtentaart met pruimen van buurman, bramen uit de natuur, aardbei, blauwe bes en 
mint uit eigen tuin. Taartbodem uit eigen keuken en slagroom uit de winkel. 
 
Kan bijna niet wachten tot het vanavond is, zou zo een punt willen scoren. Ja, en dan de la-
vendel. Bakje roomkaas met gember, bieslook en lavendel. 
Vers gemaakte tonijnsalade. Tomatentapenade voor op de crostini. Water met mint, citroen 
en lavendel. En ondertussen de droogoven gevuld met platte peterselie, wortel en ui. 
 

 
 
Tijd en aandacht is er aan dit alles besteed. Ik ben benieuwd of ze dit vanavond ook proeven, 
mij smaakte het in ieder geval, behalve de taart dan. 
De dag schiet alweer aardig op, het wordt tijd voor een lekker bakkie koffie. 
 
Wat genieten we van jullie verhalen, dan denk ik weer terug aan al die jaren dat we zelf geklust 
hebben. Soms is het afzien maar als je dan ziet wat er weer gedaan is dan zeg je yes, dat 
hebben we weer mooi geflikt samen. 
 
Veel klus plezier samen, groeten uit Langedijk, Ria 
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Familie van de spinazie op je broodje 
 
Melde, Melganzenvoet, een 'wilde' groente te vinden in vele uitvoeringen, van breed tot smal 
blad. 
Het is familie van boomspinazie, van spinazie, van zeekraal, van heel veel bekende groente-
soorten. 
Een belegd broodje extra belegd met kiemen en vers geplukte blaadjes van de melde.  
Zo uit eigen tuin direct op je bord. 
 Kiemen kun je kant-klaar-kopen maar ook zelf laten groeien. 
Daar is veel meer info over te vinden voor wie interesse heeft. 
 

Lekker hoor! Zelfgekweekte kiemen.        
 
Anneke   
 

  
Melde   
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Tip om wild te spotten op de Veluwe  
 

In eind mei heb ik mijn vakantie doorge-
bracht op de Veluwe. 
De laatste dag hebben we een bezoek ge-
bracht aan het park de Hoge Veluwe. 
Dit keer maakten we gebruik van de gratis 
fietsen hetgeen ons goed bevallen is. 
We zijn rond twee uur in de middag met onze 
tour door het park begonnen. 
Het park is langer open hoe verder je het sei-
zoen in bent. 

Ons doel was om zoveel mogelijk wild te spotten. 
We genieten daar ontzettend van en door wat gesprekjes met mensen gevoerd te hebben die 
we tegen kwamen, hadden we al gauw wat tips binnen. 
Nu laten de dieren zich leiden door hun instinct en de ene dag laten zich wel ergens en mis-
schien de volgende dag op dezelfde plek weer minder zien. 
 
Je moet gewoon goed kijken en luisteren. 
Hoor je het ergens kraken let dan extra op, misschien zie je daarna een groot hert of en klei-
nere ree lopen. 
 
Wij hadden na vier uur in de middag de eerste herten al gespot. 
 
’s Avonds na 19.00 uur lieten vele dieren zich zien op verschillende locaties. 
 
Op de plattegrond van het park worden de wildobservatiehutten aangegeven. 

 
Ik ga de wildspotplek Mil-
lelamel in de schijnwer-
pers zetten. 
Deze plek vind ik erg bij-
zonder. 
Er hang een camera die 
de hele dag en nacht live 
beelden uitzendt. 
Zelfs thuis en op je mo-
biel kun je dit volgen via 
YouTube. 
 
 

Als je in het park bent kun je ook checken of er wild is en er naar toe fietsen. 
Wij troffen het toen we er waren dat er prachtige hinden liepen te grazen en ook de wilde 
zwijnen lieten zich zien. 
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Piteke van der Meulen 
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Teunisbloem – Oenothera Biennis 
 

Ik word altijd zo vrolijk van deze 
plant! En zelfs in de bergen van 
Zwitserland kwam ik hem tegen en 
die smaakte net zo lekker als thuis 
☺ 
Deze keer de Teunisbloem dus. De 
Latijnse naam is Oenothera Biennis.  
Biennis betekent 2 jarig en Oeno-
thera wordt op meerdere manieren 
uitgelegd, als de jachtbuit van de 
ezel of ezelvanger, als dorst naar 
wijn of het zou in wijn wilde dieren 
temmen, nou ja zeg het maar…… Ik 
vind het gewoon een mooie plant 
met vrolijke gele bloemen die alleen 
’s nachts bloeien. Een nachtbloeier 
dus. ’s Avonds kun je de bloemen 

zien maar ook horen opengaan wanneer het schemerig wordt. Echt de moeite waard om een 
keertje te kijken en luisteren. 
 
Teunisbloem is een tweejarige plant die wel tot anderhalve meter hoog kan worden. Aan de 
voet van de stengel zitten roodachtige knobbeltjes en verder is de plant groen alhoewel de 
bloemsteeltjes zijn ook een beetje roodgekleurd. De lichtgele bloemen gaan ’s avonds in 30 
seconden tijd open en geuren zoetig en dat trekt motten en nachtvlinders aan. Na de bloei 
vormt de plant zaaddoosjes en in elke zaaddoos zitten wel 200 zaadjes.  
 
De Teunisbloem groeit graag op zandgrond 
en zonnige plaatsen maar je vindt ze ook 
op zandige steenachtige voedselrijke en 
kalkrijke grond. Ha ha volgens mij doen ze 
zo’n beetje overal wel ☺ 
Oorspronkelijk komt de plant uit Amerika 
en werd in de 17de eeuw ingevoerd als sier-
plant en voedingsmiddel. Inmiddels schijnt 
de Teunisbloem niet meer op zijn voorou-
ders te lijken omdat hij zich heeft aange-
past aan ons Europese klimaat. 
De hele plant wordt gebruikt en is eetbaar, 
vooral de knoppen en de bloemen vind ik 
erg lekker. 
 
Thee of tinctuur van de bladeren kan je gebruiken wanneer je astma hebt of spijsverterings-
stoornissen. De wortel kan als voedingsmiddel en smaakt naar zeggen een beetje ham-achtig, 
al heb ikzelf dat er nooit in kunnen ontdekken. 
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De olie van de plant wordt het meest gebruikt en werkt kalmerend bij astmatische hoest, 
hooikoorts, hyperactieve kinderen, ADHD en ADD. 
Het gebruik van de olie wordt afgeraden wanneer je last hebt van manische depressie of epi-
lepsie. 
 
Maar het allerleukste van de Teunisbloem vind ik dat je de bloemen bij schemering open kunt 
zien gaan en dat het zelfs geluid maakt. En dan natuurlijk zo’n heerlijk bloemetje op eten ☺ 
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Tekst: Marja Frederiks  /  Foto’s: Anneke Bleeker 

 
 

 

 
“Waarom houd jij van zware onweersbuien?” 
 
“Omdat het laat zien dat zelfs de natuur het soms moet uitschreeuwen.” 
 
E.D. 
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Sfeertje op je bord 
 

 
 
Zin in een beetje feestelijke uitstraling op je tafel tijdens een maaltijd? 
Sterker nog, op je bord! Gezelligheid op een bord met voeding stemt tot rustig eten, geani-
meerde gesprekken. Het toevoegen van enkele eetbare bloemen is een fluitje van een cent 
om al snel een leuk sfeertje te creëren. 
Denk aan madeliefjes, iedereen kent ze wel en ze staan o zo leuk op een maaltijd, maar er zijn 
vele andere soorten die eveneens de sfeer verhogen. 
Op de foto's zie je in dit geval de vlambloem, wellicht beter bekend onder de naam Phlox. 
Deze tuinplant is een vaste plant, in diverse kleuren te verkrijgen. 
Een paar bloempjes van deze prachtige plant zorgen al voor een zomerse gezellige uitstraling. 
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Hennepkleding en weven 
 
Deze maand een bijdrage van Rudy Vercauteren over hennep. 
 
In de loop van duizenden jaren hebben mensen de methoden voor het verbouwen, oogsten 
en verwerken van hennep verfijnd en geperfectioneerd om vezels te kunnen produceren voor 
kleding en nog veel meer. Vandaag de dag zijn er talloze soorten textiel en mengvormen daar-
van beschikbaar voor alle vereisten en toepassingen. Maar hoe wordt hennepvezel geprodu-
ceerd en verwerkt? 
Vezelhennep wordt gemaakt van soorten van Cannabis sativa L. met weinig cannabinoïden, 
die dicht op elkaar worden geplant om rechte hoofdstelen te krijgen en zo min mogelijk ver-
takkingen. In tegenstelling tot de meeste psychoactieve cannabissoorten hebben vezelvari-
eteiten meestal een holle steel met een veel hoger vezelgehalte (35% in plaats van 15%). 
Op het noordelijk halfrond wordt vezelhennep geplant wanneer de bodemtemperatuur boven 
7,5 °C uitkomt en wordt hij meestal geoogst rond augustus wanneer het stuifmeel begint te 
los te komen. Hennep groeit ook goed wanneer de omstandigheden minder dan ideaal zijn en 
geeft in dergelijke omstandigheden meestal een betere opbrengst dan andere gewassen. 
Voor een optimale oogst moet hennep echter worden verbouwd in zachte, vochtige weers-
omstandigheden, in een goed gedraineerde, niet-zure bodem met een hoog stikstofgehalte. 
De bodem moet vochtig zijn, maar niet té, omdat dit zwakke vezels tot gevolg blijkt te hebben. 
Koele zomers schijnen ook te helpen bij het ontwikkelen van fijne, sterke vezels. 
 
Oogsten en scheiden van hennepvezels 
Wanneer uitsluitend voor vezel wordt verbouwd, worden zowel mannelijke als vrouwe-
lijke planten zo snel mogelijk gemaaid wanneer de mannelijke planten stuifmeel beginnen te 
af te geven. Wanneer voor vezel en zaad wordt verbouwd, mogen de mannelijke planten eerst 
de vrouwelijke bevruchten voordat ze worden gemaaid. De vrouwelijke planten laat men dan 
rijpen totdat de zaden rijp zijn. Pas hierna worden de planten gemaaid en worden vezel en 
zaad gescheiden. 
Het is interessant dat traditionele hennepboeren in Groot-Brittannië beweren dat mannelijke 
hennepplanten veel fijnere en zijdeachtigere vezels produceren dan vrouwelijke. Uit Hongaars 
onderzoek uit 1996 bleek echter dat mannelijke vezels weliswaar fijner waren, maar dat vrou-
welijk vezels sterker waren. 
 
Het roten van hennepvezel 
Wanneer de planten zijn gemaaid, worden de stelen meestal enkele weken lang over de grond 
uitgespreid zodat ze kunnen roten. Dit is een afbraakproces waarbij de pectine (de gelachtige 
polysachariden in de meeste plantencelwanden) die de vezels bij elkaar houdt, ontbindt door 
de blootstelling aan licht en lucht zodat de lange bastvezels bloot komen te liggen. Bastvezels 
zijn de vezels in het floëem of de binnenbast van tweezaadlobbige planten zoals hennep en 
vlas. 
Het roten kan ook gebeuren in watertanks, wat het proces versnelt, of in vorst en sneeuw, 
waardoor naar men zegt een wittere, fijnere vezel ontstaat. Tegenwoordig zijn er ook chemi-
sche en enzymmethoden waarmee het proces van roten kan worden versneld. 
Het ontschorsen van de hennepvezel 
Ontschorsen is het verwijderen van de centrale houtige kern uit de steel. Deze stap kan on-
middellijk volgen op het roten, wanneer de stelen nog nat zijn.  In dat geval worden de 
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vochtige vezels van de kern afgepeld en gedroogd. Ook kunnen de stelen eerst worden ge-
droogd en dan verwerkt met speciale machines die de houtige kern breken en van de vezels 
scheiden. 
Met moderne ontschorsers kunnen de lange perioden van roten en aparte ontschorsprocedés 
achterwege blijven, omdat beide processen worden gecombineerd. Op deze manier worden 
binnen enkele minuten na het maaien baalklare vezels geproduceerd. 
 
Het bewerken van de hennepvezels 
Wanneer de vezels zijn gescheiden, worden ze tot balen gevormd en van het veld gehaald om 
tot draden te worden verwerkt. Vaak worden vezels zonder verdere bewerking gespon-
nen.  Sommige producenten hebben echter chemische of mechanische processen ontworpen 
waarmee de vezels zachter of elastischer worden gemaakt. 
Eén bepaald proces bestaat bijvoorbeeld uit het dompelen van de vezels in een bijna kokende 
oplossing van zeep en soda, waarna ze worden gewassen met water en ondergedompeld wor-
den in verdund azijnzuur. De vezels worden nogmaals in schoon water gewassen en gekamd, 
met een uitzonderlijk zacht en fijn eindresultaat. 
 
Lignine verwijderen uit hennepvezel 
Lignine is een harde, houtige biopolymeer die 8-10% van het droge gewicht van hennepvezel 
uitmaakt. Het is verantwoordelijk voor het ruwe, schurende gevoel van traditionele hennep-
vezel. Als de lignine wordt verwijderd, is de resulterende vezel veel gladder en zachter. Omdat 
het indertijd onmogelijk was om de lignine uit hennep te verwijderen zonder de sterkte aan 
te tasten, stapte men over naar andere gewassen. Dit was een van de redenen waarom het 
gebruik in het postindustriële tijdperk zo sterk afnam. 
Rond 1985 ontwikkelden onderzoekers een nieuwe techniek waarmee ze de lignine konden 
verwijderen met behulp van enzymen en micro-organismen. Het eiwitverterende enzym pro-
tease wordt eerst toegepast op de hennepvezel, waarmee het stikstof in de stelen wordt ver-
minderd. Vervolgens laat men Bjerkandera op de vezels groeien, een schimmel die de lignine 
opeet. De vezels die met deze techniek worden geproduceerd zijn een stuk veelzijdiger, waar-
door hennep weer kon worden gebruikt voor kleding. 
 
Hennepvezel tot draden spinnen 
Hennepdraad wordt net als andere natuurlijke vezels gesponnen. Meestal worden de vezels 
samengedraaid tot lange, doorlopende draden, die vaak worden afgedicht met was of iets 
dergelijks zodat een waterafstotend of duurzamer eindresultaat ontstaat. 

 
Meestal worden op dit moment in het proces andere vezels toegevoegd waardoor een meng-
vorm ontstaat: in plaats van stoffen te weven uit verschillende draden die van één vezel zijn 
gemaakt, gebruikt men draden die zelf bestaan uit meerdere vezels die de uiteindelijke 
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eigenschappen bepalen. Maar dit is niet altijd het geval. Fustein wordt bijvoorbeeld geweven 
uit een schering (lengtedraad) van vlas, vermengd met een katoenen inslag (dwarsdraad). 
 
Handmatig spinproces 

Dit proces werd van oudsher met 
de hand gedaan, met behulp van 
niet meer dan twee eenvoudige 
gereedschappen: de spindel en de 
spinrok. De spindel is een spijker-
vormig gewicht waaraan de ruwe 
vezel wordt vastgemaakt en de 
spinrok is een houten stok waar 
de ruwe vezel omheen wordt ge-
wonden. 
 
De handspinner laat de spindel 
draaien en geeft langzaam ruwe 
vezel vrij van de spinrok. De 
draaiende beweging en de trek-
kracht van het gewicht dat lang-
zaam omlaag zakt, zorgen ervoor 
dat de vezels strak in draden wor-
den gesponnen. Sommige hobby-
isten en specialistische producen-
ten spinnen nog steeds op de 
hand met behulp van deze tradi-

tionele gereedschappen. 
 
Bij het op de hand spinnen van hennepvezel is de beste keus voor de spindel een lichtgewicht 
spintol, een type dat heel snel kan draaien en een fijne, gladde draad produceert. Hennep-
draad wordt meestal droog gesponnen, maar kan ook ‘nat’ worden gesponnen: de spinner 
maakt gewoon de vingers nat met water en strijkt over de draad terwijl die draait, waardoor 
losse vezels worden gladgestreken voor een zo glad mogelijk resultaat. 
Hoewel hennep tegenwoordig moet concurreren met allerlei andere vezels, zowel natuurlijke 
als synthetische, hebben verbeterde bewerkingstechnieken de weg vrij gemaakt voor revolu-
tionaire nieuwe gebruiksmogelijkheden voor henneptextiel. Bovendien stijgt de behoefte aan 
textielgewassen die weinig schade aan het milieu toebrengen snel. Na een lange periode uit 
de gratie te zijn geweest wordt hennep daarom weer belangrijker, al bereikt het misschien 
nooit meer zijn voormalige status als meest gebruikte textielgewas. 
 
Henneptextiel gemaakt van hennepvezel 
Het is altijd mogelijk geweest om allerlei duurzame stoffen van hoge kwaliteit te maken van 
hennep, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met andere natuurlijke vezels zoals vlas of zijde. 
Hoewel het traditionele imago van hennepstof er een van ruwe, schurende jute en canvas is, 
is er een aanzienlijke variëteit aan delicate stoffen die te maken zijn van hennep. 
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Linnen: Linnen is een goed voorbeeld van een lichtgewicht stof die van pure hennep kan wor-
den gemaakt. Linnen dat gemaakt is van hennep is een lichtgewicht, duurzaam en ademend 
product: uitstekend voor warme, vochtige omstandigheden. 
Badstof: Hennep wordt ook veel gebruikt om badstof te maken, het getufte materiaal dat kan 
zijn geweven of gebreid en dat vooral voor handdoeken wordt gebruikt. Vanwege zijn opmer-
kelijke absorberende eigenschappen wordt hennep hiervoor als bijzonder geschikt be-
schouwd. 
Keper: Hennepvezels zijn ook zeer geschikt voor allerlei typen keper, waaronder denim, vis-
graat en flanel, en voor verschillende soorten gebreide stof, waaronder jersey en fluweel. 
Hennep-zijdecharmeuse: In combinatie met zijde kan hennep gebruikt worden om taf te ma-
ken, een stijve, glimmende stof die wordt gebruikt in baljurken en bruidsjurken. Het kan ook 
gebruikt worden om charmeuse te creëren, een luxueuze satijn waarmee fraai vallende linge-
rie en golvende avondjurken worden gemaakt. Zelfs complexe in jacquard geweven stoffen 
(waarbij een reliëfpatroon in de stof wordt geweven) kunnen van hennep-zijdemengsels wor-
den gemaakt. 
Katoenen luiers van hennep: Hennep wordt vaak vermengd met katoen om luiers van te ma-
ken. Deze absorberen beter en zijn duurzamer dan katoen, dat meestal wordt toegevoegd om 
de stof zachter te maken. Hennep heeft bovendien antibacteriële en antimicrobiële eigen-
schappen waardoor luieruitslag en dergelijke huidaandoeningen minder vaak voorkomen. 
Hennepmousseline: Hennep wordt ook vermengd met katoen om fijne mousseline of kaas-
doek te maken. Sommige van deze stoffen zijn uitzonderlijk licht en sterk met uitstekende 
absorberende eigenschappen. Bovendien worden de meeste gebreide stoffen van hennep 
vermengd met katoen om ze zachter te maken. 
Henneptextiel is duurzaam en veelzijdig en wordt steeds populairder, wat het een sterke con-
current maakt voor andere natuurlijke vezelplanten. Bovenal is het een duurzaam materiaal 
om te verwerken. In een tijd waarin de wereld wanhopig op zoek is naar duurzame alternatie-
ven biedt henneptextiel een waardige en geweldige kans. 
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Lunch met wilde garnering 
 

Een lekker besmeerd broodje aangevuld met o.a. de zaden van brandnetel. 
Bloemen en zaden van brandnetel zijn enorm gezond en bevatten een hoog eiwitgehalte. 
De roze winterpostelein leverde blaadjes en bloemen, melde enkele blaadjes en een paar 
bloemen van het moederkruid geven een zonnige knipoog. 
Moederkruid is geen kamille, het lijkt er wel op.  
Moederkruid staat prachtig in de tuin en qua geneeskracht wil men moederkruid wel aanbe-
velen bij migraine.  
Dit voorbeeld is bedoeld om je in de keuken te inspireren, beter voorkomen dan genezen! 
Laat voeding je medicijn zijn zonder dat je doelgericht moet zoeken welke gewassen je kunnen 
helpen. 
Wie veelvuldig 'wilde' groenten aan zijn of haar maaltijd toevoegt, liefst dagelijks, zorgt voor 
een gezond fundament. 
 

Anneke   
 

  
Brandnetel – bloemen en zaden Roze winterpostelein – bloemen en blaadjes 

  
Melde – enkele blaadjes Moederkruid – enkele bloemen 
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Bouillonmix maken, een fantastische middag 
 

 

Een fantastische middag met een leuke groep mensen 
die al langer op regelmatige basis bij elkaar komt. Twee 
groepen voor, in ieder geval, de zomermaanden sa-
mengevoegd waarin we eerst een ieder de mogelijk-
heid geven wat in te brengen. Iets wat je hebt gelezen, 
meegemaakt, wilt delen, wat dan ook. Soms een medi-
tatie, soms de drum en de klankschalen erbij, een 
kaartje trekken, kaarsje aan. Maar net wat dat moment 
vraagt. 
 
We zijn vandaag begonnen met een kort filmpje te ma-
ken voor Anneke Bleeker in Hongarije om haar te feli-
citeren met haar verjaardag, lang zal ze leven te zingen 
en we hebben allemaal onze naam op een kaart gezet, 
foto van gemaakt en met het filmpje naar Anneke ge-
appt. De kaart gaat morgen met de post mee. 
En later nog weer de foto’s van het resultaat, de bouil-

lonmix als cadeautje van de groep voor Anneke     ge-
appt. 
 
In de telegramgroep de volgende reactie van Anneke: 
De middag kreeg ik leuke berichten en foto's uit Fries-
land van de groep waar ik aan verbonden was. Ben nog 
steeds met hen verbonden, alleen live bezoeken is on-
mogelijk. Ze stuurden live felicitaties, foto's en maakten 
heerlijke groentebouillon. Natuurlijk had ik aan ze ge-
dacht en wat een verrassing was het deze berichten via 
de mobiel te krijgen naast diverse gezellige mailtjes van 
bekenden. 
 
Na een pauze met koffie/ thee en wat lekkers gaan we 
aan de slag. Vandaag bouillonmix maken. Iedereen 
heeft wel wat meegenomen uit eigen tuin of uit eigen 
voorraad en er zijn nog wat groentes gekocht.  
 
En er gaat wat in zo’n bouillonmix: onder andere wor-
telen, pastinaken, prei, gele uien, rode uien, (spits)ko-
len, rucola, venkelknollen, knolselderie, bleekselderie, 
paprika’s. En ook tal van kruiden zijn er in gegaan, zoals 
zevenblad, brandnetel, weegbree, heeeeel veel Oost-
Indische kers, rozemarijn, salie, bieslook, knoflookbies-
look, wilde marjolein, selderie. Ik ben vast nog wel het 
een en ander vergeten op te schrijven. 
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Eerst wordt alle groente schoongemaakt, klein gesne-
den en gaat in de keukenmachine.  
Alles wat uit de keukenmachine komt wordt gewogen, 
gaat in een goed schoongemaakt babybad en als laat-
ste gaat er sel nature, Keltisch zeezout bij. Dan alles 
goed door elkaar mengen. 
 
Ieder krijgt eenzelfde hoeveelheid in een kom of mee-
gebracht afwasteiltje en vult zijn/ haar eigen meege-
brachte brandschone potten. 
Op de foto bovenaan de bouillonmix als cadeautje voor 
Anneke, staat bij mij in de koelkast tot ze over drie we-
ken weer samen met Frank naar Nederland komt voor 
een paar dagen. 
We gingen allemaal met zo’n 3,5 gevulde pot naar huis. 
we kunnen voorlopig weer even vooruit. 
Lekker dat het is, door soep, sauzen maar ook in plaats 
van cup-a-soup. 
 
Als je veel verschillende soorten groente en kruiden er-
door wilt is het eigenlijk niet in je eentje te doen en het 
is gewoon ook gezellig om het samen te maken, al klet-
send de groente snijden, mengen, potten vullen.  
Het was een super gezellige middag en voor herhaling 
vatbaar. 
 
In de kraantjeskan zit weer een heerlijk water met een 
smaakje, deze keer zit er dille in, paardenbloem, boek-
weit, goudsbloem en een bloem van de courgette-
plant. 
Altijd weer lekker fris! 
 
Als afsluiter hebben we nog een heerlijke kop soep ge-
geten, eigen gebakken brood met lekkere tomaten en 
komkommers en een couscoussalade. 
We zijn weer verwend vandaag. 
 
Volgende maand gaan we theemengsels maken. Ieder-

een nu al druk aan het drogen    . 
 

 groet, 
Barbera 
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We vertrokken weer naar het zuiden… 
Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden… is een gezegde…  
 
Vrijdag 15 juli van Stiens, via, via, via naar Bad Laer...  
Vanuit Stiens reden we na het door ons zelf verzorgde ontbijt naar Kollumerzwaag waar we 
onze kapster bezochten voor een snoeibeurt. Logisch toch? Vanuit zuidelijk Hongarije naar de 

kapper in Kollumerzwaag.        Ze zal maar goed werk leveren!         
Daar in de buurt bezochten we een klein tuincentrum waar we nog niet eerder waren geweest, 
maar ik had mijn zinnen o.a. op rozemarijn gezet. Bingo! Gelukt, samen met nog twee laurier-
struikjes, een braam, framboos, drie soorten citroengeraniums en 'gewone' geraniums.  
Levende have om ons terras in elk geval gezellig te maken. De bloemen weer uit de geraniums 
geplukt. Geeft alleen maar een bende tijdens de reis en bloemblaadjes die op de bladeren 
blijven liggen kunnen gaan smetten. Meteen alles goed water gegeven en met plastic in de 
dozen kon dat verder geen kwaad. En ja hoor, alles paste in de bus en het kon geen kant op. 
Door de vellen noppenfolie die we op de kasten hadden gelegd gingen de dozen niet aan de 
schuif.  
 

   
Tuincentrum in Kollumerzwaag: Drie 
soorten geurgeraniums 

En verschillende kleuren geraniums En fruitstruiken/-planten 

 

  

Alle geraniums werden ‘geplozen’ 

 
Even een stop bij EkoPlaza Lemmer Alle fruitstruiken/-planten o.a. laurierstruikjes 
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Tijd voor een bakkie en wat lekkers Onderweg zien we heel veel jakobs-

kruiskruid 
De bermen staan er vol mee 

Wel op cruciale punten gezorgd dat 'het één het ander stut'. Dit was de leukste buslading, 
deze 5e keer naar Hongarije toe. Het voelde ook absoluut niet als verhuizen maar meer als 
gezellige dingen toevoegen. Via Lemmer, een bezoek aan de Ekoplaza voor een paar bood-
schappen reden we deze keer richting Hengelo om de grens met Duitsland over te gaan. We 
verbaasden ons over het vele jakobskruiskruid.  
Bermen vol, zowel in Nederland als in Duitsland. De mensen vergiftigen de aarde, jakobskruis-
kruid is ook zeer giftig bij inname, een beetje een gek vergelijk, maar wat wil dit aan ons allen 
vertellen? Zomaar gedachten.  
 

  
Let op! Dit kruid is zwaar giftig!!! Nogmaals ter herkenning 

 

   
Mooie distels Veranderen tot pluis Kamille 

   
Wilde peen Transportbedrijf… Plantengroothan-

del? 
Even inspectie 
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Alles is in orde Lekker buiten op het terras gegeten 

  
Leuke ornamenten Prachtige kleur stokroos Lekkere gemengde salade 

 
Via Booking vanuit de auto een overnachting gezocht en zo waren we in Bad Laer beland. Op 
loopafstand van waar we verblijven gezellig gegeten. We zaten heerlijk buiten en observeer-
den hoe men van grote stenen een muurtje had gestapeld en welke leuke decoraties er ston-
den.  
 
Ondertussen laten we ons inspireren door de omgeving zowel binnen als buiten waar we ver-
blijven. We waren van plan de plafonds in de tweede huiskamer en de slaapkamers in ons huis 
te verlagen maar hoge plafonds hebben ook wel wat. Geïnspireerd door de kamer waar we 
één nacht waren en andere gelegenheden die we zagen besloten we ons plan bij te stellen. 

Alles moet netjes in het huis maar wel zo gemakkelijk mogelijk.        We bedachten eind febru-

ari ons bestaan om te gooien maar we solliciteerden niet naar een grote verbouwing.         
Geen maanden aan de klus, dat doen we liever in de tuin; als we maar gezellig kunnen zitten 
en werken. Het moet goed voelen! We gingen weer op weg naar huis. 
 
Zaterdag 16 juli van Van Bad Laer naar Vlašim...  
We stonden vroeger op dan we gewend zijn, we wilden deze dag een flink eind opschieten. 
Voor we in de auto stapten scoorde ik even wat papaverbollen. Leuk, zaden. De zaadbollen in 
een papieren beker gedaan en in het vak in de deur van de bus gezet. Het was een drukte van 
jewelste in de bus, de planten hadden het duidelijk naar hun zin. Sterker nog: een aantal ge-
raniums liet alweer bloemen zien nadat ik de bloemen die volop bloeiden had verwijderd na 
het kopen van de planten. Ze stonden er weelderig bij ondanks dat ze even dag en nacht in 
het donker bivakkeren. In eerste instantie was het idee te eindigen in Mýto, een voor ons 
inmiddels heel bekende stek in Tsjechië, ongeveer 67 kilometer voor Praag vanuit Duitsland 
gezien. Tommie (onze TomTom) liet al snel zien via de A44 te willen rijden. De Sauerlandroute. 
Wellicht om de drukte via de andere mogelijkheden te vermijden. Wij schikten ons hier al snel 
in, eigenlijk wel leuk, eens een heel andere weg te rijden. En we reden met een boog om 
allemaal plaatsnamen in het Sauerland die ons maar al te goed bekend zijn, dus een rondje 
nostalgie. Van Brilon tot Diemelsee, van Korbach tot Marsberg en andere namen. Daarmee 
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bevestigde deze trip ons eerdere idee dat als we rustiger kunnen reizen, niet per se binnen 
een bepaald tijdsbestek heen en weer willen rijden, we onze neus weer eens in Willingen laten 
zien. Dan is het een kwestie van of uit Nederland of naar Nederland deze locatie inplannen en 

een paar dagen relaxen. Ach ja, je bedenkt weleens wat.         
 

   
Papaverbollen gescoord Even een stop voor kefir…  …en een brownie 

   
De geraniums hebben er zin in Alles staat er goed bij Sauerland Autobahn 

   
Minder druk, minder werkzaamhe-
den 

Ook al trekkers op de Autobahn? Een van de vele tunnels 

   
Restant van het kolenverleden van 
Oost-Duitsland 

Mooie dag om een afstand af te leg-
gen 

Glooiende landschappen, lieflijke 
dorpjes 

 
Leuke dingen voeden de geest positief dus brainstormen kan geen kwaad. Ondanks dat we 
weinig vrachtverkeer op de wegen tegenkwamen, we met weinig werkzaamheden aan de we-
gen te maken hadden, wat via de andere routes toch wel een ander verhaal was, was het toch 
een ongezellige reisdag qua autorijden.  
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De vele vakantiegangers op weg naar hun vakantiebestemming of naar huis maakten het met 
hun caravans en campers soms behoorlijk onveilig op de weg. De goede rijders natuurlijk daar-
gelaten, maar de slingeraars die zich zomaar van de ene naar de andere baan bewogen maak-
ten het verkeersbeeld warrig en ook onveilig. Dit viel ons op deze zaterdag behoorlijk op en 
we moesten dan ook regelmatig onze snelheid inhouden en mee sukkelen in een rijtje waar-
van de voorste twee kilometer sneller reed dan zijn of haar voorganger en natuurlijk nodig 
wilde inhalen. 

Soms... soms... soms...         
Maar daardoor veranderde onze eindbestemming ook. Want toen we net reden hadden we 
besloten deze dag niet naar Mýto te rijden maar naar noordelijk Hongarije, meteen een stuk 
verder waar we een hotel weten dicht bij de snelweg, waar het goed is en waar vandaan we 
een dag later sneller in zuidelijk Hongarije konden arriveren bij het appartementje dat even 
tijdelijk onze verblijfplaats zal worden als we aan de klus gaan.  
Dit doel was te hoog gegrepen door het warrige beeld op de weg waar we op moesten antici-
peren.  
Onze pauzes waren kort, waterkefir met brownie. De heerlijke brownies hadden we vrijdag in 
Lemmer bij Ekoplaza meegenomen. Op een ander moment groentesap met blokjes kaas, wa-
terkefir met blokjes kaas, we kwamen de dag wel door. We wilden wel Praag voorbij zijn als 
we stopten met rijden.  
 

   
Af en toe wat wegwerkzaamheden De borden checken met TomTom Bezienswaardigheden… Wij gunnen 

ons daar nu geen tijd voor 

   
  Een flinke omleiding 

   
Even pauze Mooie kogeldistels  
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 Weer zo’n Lieflijk dorpje  

  

 

Het rijdt wel mooi Praag en Brno op de borden  
 

Uiteindelijk boekten we vanuit de bus in Vlašim een hotelkamer.  
Voor Nederlandse begrippen betaal je een schijntje voor een prachtige kamer in Tsjechië. Dit 
adres komt in ons bestand net als de locatie in Mýto. Beide bevallen ons goed en het is afhan-
kelijk van welke route je neemt. Omdat we via de A44 reden was het niet logisch meer naar 
Mýto te gaan. Dan moesten we bij Praag 67 kilometer naar deze plaats rijden en de dag erna 
weer terug om vervolgens om Praag richting Brno af te buigen. We zijn blij met deze nieuwe 
locatie want het is netjes, het restaurant heel gezellig en de maaltijden goed verzorgd. Een 
bureau op de kamer waar we samen aan kunnen zitten want dat is natuurlijk voor ons weleens 
een 'dingetje'. Werken achter de laptop, we zullen jullie de verhalen besparen hoe we dat 

soms organiseren.        
 

   
Het is weer gelukt! Zonder kleer-
scheuren 

De bar van het hotel, gevestigd in 
een voormalige bierbrouwerij 

Hotel – Restaurant Na Vyvoji 

  

 

Een heerlijke hamburger En een lekkere kop koffie toe  
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Zondag de 17e van Vlašim naar Harkány, van Tsjechië naar Hongarije.  
Na een goed verzorgd ontbijt gaven we de bus de sporen. Niet voor we de planten hadden 
begroet. Alles goed aan boord? Gezien het feit er diverse geraniums ons alweer bloemen 
schonken leek alles in orde.  
 

   
‘Ons’ hotel in Vlašim (Tsjechië) Deel van het ontbijtaanbod Goed verzorgd 

   
Inspectie van de troepen Het gaat zeer goed Een plaatsje onderweg 

   
Vlierbessen  Omleiding vanwege file 

   
Even een stop: waterkefir en een 
mueslireep 

Inmiddels in Hongarije Nog 200 kilometer naar Pécs 

 
Mooi weer, goed reisweer. Eerst even naar de eerste de beste supermarkt die we tegenkwa-
men voor we Vlašim verlieten. Water moest er komen om later op de dag onderweg de wa-
terkefir opnieuw te starten na eerst de voorraad gezeefd te hebben die in de 5 liter weckpot 

achter in de bus staat. Dat leverde weer bijna vier gevulde flessen op. Lekker!        
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Bij de supermarkt lagen bij de kassa supermarktbladen, net zoals we in Nederland ook overal 
tegenkomen. Wat leuk om te zien dat, ondanks dat het een boekje van een reguliere super-
markt is, er ook aandacht geschonken wordt aan smoothies en andere gerechten waar we in 
Nederland ook bekend mee zijn. Terwijl ik dit boekje later op de dag doorbladerde stond de 
melde aan mijn voeten en zo kwam de gedachte op dat we overal met dezelfde dingen bezig 
zijn en er overal 'wilde' groenten groeien. Groenten die weer gecombineerd kunnen worden 
met soorten die we kunnen kopen. De voorraad in een winkel is niet compleet, er ontbreekt 
heel veel wat we alleen in de vrije natuur en/of de tuin kunnen tegenkomen. Melde is familie 
van spinazie maar zul je nooit in het schap bij de groenten tegenkomen. 
 

 

 

 

Smoothies 

 
Het reclameblad van de Pennymarkt  De melde aan mijn voeten 
 

 

 

  
De zonnebloemen die ons overal op 7 juli toe straalden toen we vanuit het zuiden via het 
noorden van Hongarije naar Nederland afreisden zagen er alweer heel anders uit. Hier en daar 
zijn er nog wel gele velden te bespeuren of velden met een vleugje geel maar vele zonnebloe-
menharten hangen alweer zwaar met de koppen naar beneden. De bladeren zien ook minder 
fris van kleur en zo gaan de zonnebloemen gestaag door van de ene fase in de andere fase.  
 
Er lachten ons ook geen bloeiende stokrozen toe langs de route vanaf de snelweg naar 
Harkány. Wat verandert er veel in tien dagen tijd, dat valt ons elke keer weer op. Als iets net 
bloeit of zelfs nog in knop staat als we vertrekken is het alweer bijna uitgebloeid of over het 
hoogtepunt heen als we terugkomen en zie je weer iets anders 'opduiken'.  
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Een mooie combinatie 😊 Zonnebloemen zover je kunt kijken Zonnebloemen… 

   
Zonnebloemen… Zonnebloemen… Zonnebloemen… 
 

 

 

En nog veel meer zonnebloemen… 

 
Geen imposante golvende gele 'zeeën' van de zonnebloemen. Het reed veel fijner dan de dag 
ervoor. Wel file in Tsjechië bij Brno maar Tommie loodste ons net ervoor via een binnenweg 
langs de snelweg en even later konden we zo de snelweg weer op.  
Heel apart, Tommie lijkt wel te zijn overleden. Zomaar van het ene op het andere moment in 
de loop van de middag was er geen leven meer in te krijgen. Wij hadden hem niet uitgedaan 
en alle contacten zaten goed vast, stekker in het daarvoor bestemde contact van de auto, 
maar Tommie liet het afweten, helemaal op zwart. Miss Google mocht het overnemen.  
De weg naar Harkány kennen we inmiddels wel maar het is fijn als je weet welke snelheid je 
rijdt, waar files zijn, hoe lang je er nog over doet en voor het adres waar je nog niet eerder 
bent geweest. Hoewel we wel wisten waar het appartement is. We beginnen het echt al aardig 
te leren kennen hier. Een geweldig appartement.  
 
Kunstzinnig, ons appartement staat in het teken van bijen. Bijenkasten als wastafelkastjes, als 
nachtkastjes overal bijen en hommeltjes op leuke wijze verwerkt. Bijenraten achter glas in het 
hoofdeind van het bed verwerkt.  
We keken onze ogen uit. Zo leuk. En... keurig schoon en nette handdoeken. Dit is nu weer een 
stek die we kunnen delen als iemand vraagt naar adressen. Evenals de locatie van de nacht 

ervoor in Tsjechië. Want we hebben al wat beleefd hoor...         
Dat delen we niet allemaal, het heeft zo weinig zin allerlei gelegenheden negatief te benoe-
men maar welke ons goed bevielen delen we wel met plezier.  



 
32 
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Hier zullen we wat langer blijven en de gastvrouw heeft dezelfde interesses als wij, werkt het 
liefst puur natuur, maakt tinctuur van vele gewassen, weet adressen voor ons als we hulp voor 
ons huis nodig hebben, kortom, we moesten hier gewoon zijn en slapen dus twee weken in 
een bijenomgeving. Top! Na deze twee weken blijven we hier langer want dat is al beklonken.  
Als afsluiting zijn we bij 'No Stress' pizza gaan eten. 
 

Maandag 18 juli... We hadden deze dag een heel tevreden gevoel over het appartementje 
waarin we verblijven. Een fijne basis om van daaruit naar ons huis te gaan, te werken en in de 
avond even rustig aan een tafel kunnen werken aan de nieuwsbrief en de cursus voor Project7-
blad.  
 

   
Een najaarsgevoel bij de zonnebloemen; ze staan er nu echt anders bij 

   
 Een enkele doet nog zijn best Onderweg een koffiestop… 

   
 … op dit leuke terrasje Met vlakbij een ooievaarsnest 
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Kleine kopjes, maar de koffie is best ‘Onkruid’ wieden met de hand De oogst in een kruiwagen 

   
In het kleine winkeltje Een echte winkel van Sinkel Het zat er even lekker 

 
De zonnebloemen staan er echt anders bij, elke fase heeft z'n charme maar zij riepen een 
najaarsgevoel bij ons op. De lijsterbessen kleuren ook al behoorlijk, evenals de vlierbessen. 
Zondag tijdens het reizen benoemde ik nog dat de lichtinval ook al een andere gloed heeft. 
We zagen in mei heel veel vlierbloesems en nu vallen de kleurende bessen op. Bij ons in de 
tuin kleuren zij ook, prachtig. We stopten in een plaatsje op weg naar ons huis om nog even 
te 'flierefluiten' bij een bakje koffie. Een heel klein glazen kopje, maar wat smaakte het heer-
lijk.  
 

 

  
Lijsterbessen Fleurige bloembakken aan lantaarn- 

en elektriciteitspalen 

  
Onze aankopen Dikke trossen lijsterbessen Door deze dorpjes rijden wij dage-

lijks 
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Vruchten van de Chinese vernisboom De bomen hangen vol Dahliabloemen… zeer populair 

 

 

 

Onze ‘oprit’  

 
Ooievaars op het nest Gladiolen in de tuin bij de buren 

 
De sfeer in het dorpje komt heel gezellig over, enkele weken geleden bloeiden de rozen nog 
overdadig, nu vielen de afrikaantjes en petunia's veel meer op en waren de rozenstruiken op 
stam van oude bloemen ontdaan. Een dame haalde met een mes de niet gewenste plantjes 
tussen het grind vandaan en deed dat alles in een kruiwagen samen met wat zij had wegge-
snoeid. We zien overal dat men zeer gesteld is op bloeiende planten en veel groen. Perken, 
randen, openbaar en bij woningen.  
Toen Frank de koffie ging betalen nam hij de lege kopjes mee, maar dat bleek een winkeltje 
te zijn naast de gelegenheid waar we de koffie hadden besteld. Verkeerde deur, de koffie 
moest bij een open luik betaald worden. 
Zo ontdekten we weer een klein winkeltje; een emmer met schenktuit kan handig zijn, een 
kleinere gieter voor bepaalde planten en een doos eieren om buiten onder onze overkapping 
weer eens wat te kokkerellen. Dit soort winkeltjes heeft op mij een enorme aantrekkings-
kracht. Zoveel leuker dan de grote ketens die we overal tegenkomen. 
 
We reden verder en de vele lijsterbessen 'dwongen' tot stoppen, evenals de Chinese vernis-
boom met zijn lampionachtige vruchten waarvan de zaden in een later stadium geroosterd 
eetbaar zijn. De vruchten zullen in de herfst oranje tot roze kleuren en we genoten eerder van 
de gele pluimachtige bloemen. De ooievaars wonen op vele plaatsen nog op het nest.  
 



 
36 

   
   

 

 

 
 Kunstwerkje is vrijwel geheel inge-

groeid 

  
De aanhanger ook Japie geniet van de zon Acaciabomen zijn nogal verwaar-

loosd 

  

 
Vlierbessen beginnen te kleuren 
 

 
Er zit geen model meer in Een mooie klus voor het najaar Bespied door een geit 
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Welkom thuis! Lieve hellup... we waren toch maar tien dagen weg? Wat was alles gegroeid, 
de bus moest over aardig wat opgeschoten groen rijden. Gelukkig was dit zeer flexibel. De 
aanhanger die we thuis hadden laten staan verdwijnt vanzelf achter de planten als we er niets 
aan doen. De planten die we eerder verhuisd hadden lachten ons fris toe. Gelukkig.  
De partytent weer opgezet, koffie gezet en Frank maakte enkele stammen van de acacia's vrij 
van zijscheuten, waardoor de stammen verdwenen waren. Er is duidelijk jaren niets aan ge-
daan. Als je elke dag één boom aanpakt dan moet je na een week eens kijken. Eerder deed ik 
hetzelfde met een wilg en nu kregen we al een heel ander beeld te zien. Dat geeft vitamientjes 
want je ziet dat het opknapt.  
 

 

 

 

Heel veel groene amaranthus 

 

Een drooghok voor o.a. mais Mooie pluimen van de amaranthus 

 

 
De bus wordt geleegd De lunch is bereid 

  
Kasten en bio potgrond mee Lekker even in de schaduw, broodje met wilde toevoegingen 
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Verstevigen van een van de kasten En toen kwam de ijscoman Lekker en verfrissend 

 
Frank heeft de buffetkast uit de kringloopwinkel aan de achterkant verstevigd met extra pla-
ten aan de boven- en onderkant. Ook heeft hij diverse dingen opgemeten zodat we daar hout 
voor kunnen halen. En ik heb een flink deel van de planten in diverse ondergronden geplant. 
Oude bloemistenvazen kregen nu geraniums. Al met al een dag lekker gestudderd, nog geen 
hoog tempo erin gegooid, eerst even bijkomen na tien dagen uit en thuis inclusief vijf reisda-
gen.  

Toen de ijscoman luidruchtig door het dorp reed reageerden we onmiddellijk.         
Bij wat wij 'de heksenketel' noemen hebben we ons laten verwennen met een salade en maal-
tijd, een Hongaars pilsje smaakte goed en we kregen een schnaps vooraf en palacsinta (dunne 
pannenkoekjes met een vulling naar keuze) toe. Wat een service en gezelligheid. En nee, we 
zijn niet gezwicht voor een nieuw familielid op vier pootjes. Wellicht over een tijdje, nu nog 
niet, maar schattig dat ze zijn.  

We werden deze dag ook begluurd door buren. Maar even foto's van gemaakt.        Viervoeters 
met de naam geit. En... groente uit eigen tuin versierde onze lunch. Blaadjes en bloempjes van 
duizendblad smaken kruidig. 
 

 

 

 

Planten verpot en neergezet 

 
 Een enkele roos Even eten bij ‘De Heksenketel’ 
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Een schnaps als appetizer Spierwit jong katje, vol levenslust Gemengde salade in de kleuren van 

de Hongaarse vlag 

  
Familie kat met zeven jongen Palacsinta (flensjes) van het huis 

 
Dinsdag 19 juli... Vanuit Harkány eerst naar Pécs gereden. Water gescoord bij een grote Tesco 
en onszelf daar op een kop koffie getrakteerd.  
Daarna de Praktiker bezocht omdat we hout nodig hadden. Hout om twee kozijnen onder de 
overkapping af te werken, hout voor een wandje onder de overkapping, nu dat goed gelukt is 
gaan we eerdaags ook halen voor andere delen. Het houten wandje krijgt eerdaags nog een 
'lik beits'. En wat was ik blij met de zakken bio-grond. Tot dat moment alleen kleine zakken bij 
de Obi gevonden die in verhouding best prijzig waren.  
De Praktiker is veel mooier in onze beleving. Alles staat en ligt veel overzichtelijker, netter en 
de keuze is reuze. Zo ook bij de tuinafdeling wat betreft deze grond. Een week eerder nog uit 
Nederland meegenomen, maar dat is eigenlijk een lachertje als je bedenkt vaker grond nodig 
te hebben. We kochten zakken van 30 liter op het adres waar we regelmatig haalden. Men 
had een aanbieding: drie voor een tientje, maar dat was voorbij toen we recent bij hen kwa-
men. Bij de Praktiker 50 liter zakken voor 3 euro en 1 cent volgens het omrekenen van Forint 

naar Euro. Ja, vooral die ene cent.         
Maar we zijn er blij mee want nu kunnen we ons ook wat dat betreft goed redden en nemen 
we geen grond meer mee uit Nederland. Je betaalt minder voor een zak en hebt 20 liter meer. 
Mooie vette zwarte grond, ook heel anders dan we gewend zijn. Zal vermoedelijk goed vocht 
vasthouden. We gaan het ervaren. Tevens een houten blad meegenomen voor een kast die 
we in Nederland bij de kringloop gekocht hadden. Dat blad is wat groter dan het bovenblad 
van de kast en zo maken we een dieper werkblad voor in de buitenkeuken. Toen we terug 
waren, hebben we geluncht met postelein uit eigen tuin. Een ander soort dan we in Nederland 

gewend waren, wat dikkere vetachtige blaadjes. We kunnen voorlopig te keer gaan.        Er 
groeit onnoemlijk veel. 
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Velden vol zonnebloemen, nu op hun 
retour. 

 
Onderweg naar de bouwmarkt  Bio-organische potgrond 

   
De Praktiker, een prima gesorteerde bouwmarkt Onze lunch 

   
 Mooie bramen van onze buren Anneke verpotte de cactussen – een 

stekelig klusje 
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Onze stekeige vrienden 

 
De Aloë's en cactussen geplant voor onder de overkapping. Munt, braam, framboos en vlin-
derstruikjes in flinke potten geplant. Alles kan later in de tuin en de munt in bakken. We aten 
heerlijk op ons eigen terras, dat was toch wel weer heel fijn. Champignonsoep, broodje, rauw-
kost en we genoten van de bramen die we van de buren hadden gekregen.  
Toen we naar huis reden, de straat uit waren, gebaarde iemand met een zaklamp dat ik moest 
stoppen. Politie. Je bedenkt het niet om 21.25 uur in een plaatsje zo klein, als je nog een keer 
plaatsje zegt is het weg. Paspoort moest tevoorschijn komen en de man liep er mee weg. Hij 

ging iemand bellen. Nou Frank, volgens mij ga ik het schuurtje in!        Frank hoefde niets te 

laten zien. Maar het viel mee, ik ben blijkbaar nog niet zo'n crimineel.                    
We vervolgden onze weg. 
We krijgen steeds meer vat op hoe en wat we dingen willen en gaan aanpakken. Alles zo sim-
pel mogelijk, basic, netjes maar we willen geen maanden aan de klus. Bij de Prakitker een 
prachtige groene tichelkachel gezien met een buitenmantel van keramische tegeltjes. Een 
plaatje. Helemaal verliefd op!  
We hebben twee kachels nodig en we waren beiden enthousiast. Daarnaast een mooie 
zwarte, de groene in de extra huiskamer waar we ook een werkhoek gaan maken en de zwarte 
in de woonkeuken. We zien het voor ons, maar eerst verder aan wat eerst gebeuren moet. 
Nog even terrasklussen aanpakken en dan eerdaags toch echt binnen aan de slag. Het begint 
voor ons te leven dat verhaal en ondertussen genieten we van een overvolle groene tuin. 

         
 
Woensdag 20 juli... Op weg naar ons huis stopten we in een plaatsje waar we een supermarkt 
wisten. Een reguliere supermarkt maar het is leuk om te kijken wat ze verkopen en waar je 
daar wel voor terecht kunt. Verrassend waren de andere winkels waarvan er eentje werkelijk 
van zakjes kruiden tot alarmsystemen verkocht en van kleine kopjes tot wasmachines. We 
keken onze ogen uit in deze 'Winkel van Sinkel' winkel. In elk geval om te onthouden want dan 
hoeven we voor sommige artikelen niet naar Pécs of andere grotere plaatsen.  
En... dan steunen we de kleinere onderneming in eigen omgeving.  
De kleine vrachtwagen bij de supermarkt voor waar we in eerste instantie op af gingen levert 
flessen water. Dat is heel normaal in deze omgeving, zet je flessen in een krat aan de weg en 
de 'waterman' ruilt ze om. Hoe dat werkt weten wij nog niet. Bij ons huis aangekomen kon ik 
het niet laten even een paar foto's te maken van de gladiolen in de tuin bij de buren.  
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Onze brunch, heerlijke watermeloen Gaas erover tegen de vliegen De kat van de buren 

 
We begonnen onze dag met eigen koffie en watermeloen, zittend onder de partytent. Het is 
wel zaak je voedsel te beschermen tegen vliegen. Bij hogere temperaturen heb je daar auto-
matisch mee te maken. De postelein groeit weelderig, we kunnen het hele dorp wel voorzien. 
Maar... het hele dorp kan ook postelein scoren op eigen erf en in de straten. Weten zij dit?  
Hmmmm, denk het niet want we zien niemand oogsten. Deze postelein ziet eruit als een vet-
plant, aangepast aan het weer, warm dus. Zo bedacht ik dat ik ook hier weer wandelingen zou 
kunnen organiseren ten aanzien van wat eetbaar is en in de vrije natuur groeit. En dat is veel! 

Maar... dat ga ik niet doen.        Echt niet!  
 

   
De kasten uit Nederland Bezoek van een vlindertje Het nam de tijd op Franks duim 

   
De partytent, voor feesten en 
partijen 

Even afkoelen Af en toe een nieuwe smaak 
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Extra werkblad op een van de kasten Netjes vastschroeven En dan het zeildoek bevestigen 

 

Genoeg werk op eigen erf en in het huis. De kasten eerder in Nederland bij de kringloop ge-
scoord voor onder de overkapping op ons terras grondig schoongemaakt en nadat alles droog 

was in de wrijfwas gezet. Dat was een klus!         
Frank ontfermde zich over de plastic schermen die aan de binnenkant (terraskant) van onze 
wilgentenen matten bevestigd moesten worden. Deze constructie bedachten we zelf want het 
zijn zeilen die bedoeld zijn om balkons te beschermen, om luw te kunnen zitten. 
We waren wel gecharmeerd van de print met kiezelstenen en toeval? De sliert met kiezelste-
nen die we hebben hangen past er bijzonder goed bij. Dit is niet van tevoren bedacht! Puur 
geluk dus!  
De kast uit de kringloop met vier deuren kreeg een houten blad groter dan het blad van de 
kast. Dat blad moet een in de beits gezet worden en dan is het een mooi werkblad in de bui-
tenkeuken.  
Een vlinder kwam op Frank zijn hand zitten en ik kreeg ruimschoots de tijd mijn camera te 
pakken. Deze vlinder hield duidelijk van showen. 
De ijscoman kwam weer langs met zijn muziekje zodat iedereen kon horen dat hij er was.  
Nou… wij horen hem al van verre aankomen, dan is ons gehoor echt perfect! 

Onze kommen met lepels staan gewoon standaard klaar!         
Want dan zeggen we... dat hebben we verdiend! Een mens moet zelf de ‘slingers ophangen’ 
dus dat doen wij met een kom ijs.  
 

 

  
Voor de kasten in de buitenkeuken Het doek achter de wilgentenen 

 

 

Houten frame om de kozijnen De kefir moet weer worden opgestart 
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De Pohon Dewa die we al langer hebben, had enige transportschade opgelopen waardoor ik 
alles had afgesnoeid. De stengels erbij gestoken en alles groeit weer mooi uit. Top! En nu zal 
deze plant niet meer vervoerd worden, de temperatuur is blijkbaar aangenaam voor dit gewas 
dus vanaf nu... bergopwaarts! We keken terug op een dag met toch wel vele vorderingen. De 
waterkefir kan ik nu mooi zeven op onze eigen stek. Vier gevulde flessen konden mee naar 
Harkány om in de koelkast te verdwijnen zodat we steeds koude waterkefir hebben. We aten 
nog even onder de partytent voor we naar ons appartementje afreisden.  
 

  

 
Strobalen binnenhalen 

 
Vruchten van de Chinese vernisboom Zonnebloemvelden stralen 

   
Schaduw maken met een parasol Onze druiven Het drooghok 
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Fleurig  Tijd voor een bakkie Kunstwerk groeit verder in 

 
Donderdag 21 juli... Eerst even een 'bakje' koffie in Harkány gescoord voor we naar Pécs reden. 
Er moest weer even wat hout gehaald worden voor onze volgende klussen. De Praktiker is 
toch wel een geweldige winkel waar van alles te verkrijgen is. Voor een zeer redelijke prijs een 
grote emmer tuinbeits om zelfgeplaatste wanden onder de overkapping te beitsen.  
 
Een paar wandjes, het blad dat op een kast geschroefd is, de raamkozijnen en vensterbanken 
en er zal vast nog wat 'opduiken' wat een likje verdient. Een allerschattigst parasolletje mee-
genomen. Eentje die je in de grond kunt prikken maar aangezien deze nogal hard is en de 
parasol dan ook laag staat moest de pot met citroenmelisse eraan geloven en deze werd stan-
daard. Het ging mij er om dat ik bepaalde klussen onder de parasol kan doen en dan moet je 
nog niet met een hele mooie 'lopen slepen' met een zware betonvoet waar je niet blij van 
wordt als je deze steeds moet verzetten. We bezochten ook nog even de Obi om een paar 
planken van 3 meter te halen die hetzelfde zijn als we al eerder verwerkten aan de bovenkant 
onder de dakrand.  
Daarna naar ons huis gereden, koffie gezet en aan de slag.  
Nee, ik oefen niet om een marktkraampje aan de weg te zetten, maar het blad, dat een on-
derdeel van een pallet is geweest op de twee schragen is ideaal om aan te klussen. Frank ging 
verder met het afwerken van de wilgentenen schermen aan de binnenkant van het terras. 
 

   
Geen kraampje aan de weg Gieters in het gelid Geraniumstekken  

   
Voorbereiding van de maaltijd Gekocht en ‘wild’ uit eigen tuin  
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Glaasje wijn erbij Eitjes in de pan Op het kookplaatje – lukt goed 

 

  
Met materiaal uit de tuin Tafeltje gedekt 

  
Zelf gemengd boeketje Mooi toch? Eet smakelijk 

   
  Pohon dewa 

 
En ik had een uitdaging met bepaalde planten. Ja, ja, je moet er wel even opletten dat de hitte 
niet alleen voor ons mensen onprettig kan zijn maar ook voor planten. De geraniums meege-
nomen uit Nederland flink teruggesnoeid door er stekken vanaf te knippen. Dat was ook het 
idee, de moederplanten gebruiken om te stekken. De planten kunnen mooi wortels in de extra 
grond creëren en de groei kan in de gesnoeide planten goed tot ontwikkeling komen. De stek-
ken op water in glazen potjes gezet. Deze staan binnen waar het minder warm is.  
Wat hebben we een groene tuin. Ongelofelijk, overal waar je kijkt zie je prachtige Amaranthus. 
Het lijkt wel een kwekerij. Maar ook melde, varkensgras, postelein en andere 'wilde' groenten. 
Heerlijk buiten een gebakken ei gemaakt met tomaten, paprika's en melde. De melde uit eigen 
tuin gescoord, dat moge duidelijk zijn. Melde is familie van spinazie.  
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En... het voelde als vanouds, van uurtjes in Oudemirdum waar we in onze buitenkeuken net 
zo bezig konden zijn. Lekker bezig, wijntje erbij zo aan het eind van de middag en lekker klus-
sen. Dat gevoel, dat is er weer. Dat komt omdat we een eigen plek aan het creëren zijn onder 
onze zelfgemaakte overkapping. Ondanks dat we even een elektrisch kookplaatje gebruiken 
was het toch heerlijk zo 'te studderen'.  
Boeketje, ook uit eigen tuin gescoord samen met enkele geraniumbloemen in knop die uit de 
planten mochten om de groeikracht te stimuleren, Amaranthus genoeg, die paar stelen mis-
sen we niet en nog wat andere soorten. Tafeltje en stoelen onder de overkapping gezet en zo 
konden we eten in de entourage van 'Stiefbeen en zoon'.  
Want voor alles aan de kant is zijn we nog wel even verder, maar dat mag de pret niet drukken. 
We redden ons! Net zoals met wassen, gewoon handwasjes en zeggen... Niet schoon, toch 
fris! Er moet nog een wasmachineaansluiting komen maar dat komt wel als we binnen aan de 

slag gaan. We hebben in elk geval inmiddels bewezen met weinig toe te kunnen.         
De Pohon Dewa laatst helemaal teruggesnoeid doet het perfect en laat prachtige bladeren 
zien. Appelmunt (ook wel wollige munt genoemd) meegenomen uit Nederland tijdens ons 
laatste bezoek daar ook rigoureus na het planten in een grote pot teruggesnoeid en de stekken 
meteen in de aarde bij de planten gestoken. Een dag later stonden de stekken er nog fris bij. 

Het is ook net 'onkruid'...        Even een sfeertje uitgeprobeerd met drie kasten. Het begint in 
elk geval vorm te krijgen. De zeven gieters zijn ook mee verhuisd en staan gevuld in het gelid. 
 
Vrijdag 22 juli... Een warme dag. Op een gegeven moment was het 38 graden. Anders warm 
dan in Nederland; we zouden daar bij deze temperaturen niet zo bezig blijven als we nu doen 
maar toch... En een wespen. Niet te geloven. Tja, ze zijn gek op water en ik was hevig met 
water bezig.  
Van alles afgewassen om een start te maken om de kasten te gaan vullen onder de overkap-
ping. Zaterdag is het plan daar een begin mee te maken en daarna kan ik nog even doorgaan 
met afwassen.  
 

   
Deze postelein groeit bij ons in de tuin in het wild Mooi boeketje 

   
Het voorbereiden van de maaltijd 
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Al het servies over vele jaren in kringloopwinkels gescoord omdat het zo leuk is voor de foto’s 

       en gekregen voor dat doel gaat in kasten onder de overkapping. 
In de keuken binnen komt alleen het servies wat we zelf gebruiken. 
We begonnen deze dag uiteraard met koffie zoals we alle dagen beginnen. Heerlijk eigen kof-
fie in onze eigen tuin.  
Wel eerst even naar de Tesco net buiten Harkány in Siklós geweest voor blanke kit en een 
aantal biologische producten. Direct na het plaatsnaambord ben je er al, gevoelsmatig ben je 
nog in Harkány.  
 

Siklós is een kleine stad die we zeker moeten gaan bezoeken maar eerst de aandacht op ons 
huis. Voor we vertrokken vanuit 'ons' appartementje had ik even zitten lezen in 'Landleven'. 
Daarin zag ik een tip over postelein zaaien. Laat het nu precies het soort zijn waar onze tuin 
vol mee staat. En niet alleen in die van ons maar bij velen tot langs de straat aan toe.  
Bij de koffie een vers broodje met een smeersel genomen, wel aangevuld natuurlijk met 'wil-

de' groenten uit onze tuin.        De postelein die in Landleven stond, melde en gehoornde kla-
verzuring. Frank ging verder met het bekleden van de wilgentenen schuttingen langs het ter-
ras en ik stortte mij op waterrijke werkzaamheden. Wassen, afwassen, schoonmaken en dat 
alles tussen 'de zooi' in onze tuin waar we volop van genieten. Het is werkelijk heel apart om 
te ervaren dat de tuin totaal niet op mijn nek zit terwijl ik bakken werk zie. Wat kan een mens 
veranderen. 
 

 

  
Schaaltje ijs En later een koud pilsje 

  
Bloemen van winde en duizendblad Het doek hangt tegen regen en wind 

   
Een gemakkelijke avondmaaltijd Watermeloenrecepten  Met radijs en melde uit de tuin 
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Toen de ijscoman met zijn welbekende deuntje aan kwam rijden waren we er als de kippen 
bij. Snel de kommen gepakt en Frank scoorde weer een kommetje met lekkers voor ons bei-
den. Bij de Tesco biologische pilsjes bemachtigd; we vonden dat we dat hadden verdiend. En 

ja, we werken ook nog!        En het pils kwam pas eind van de middag op tafel.  
Frank heeft de schuttingen qua bekleden afgekregen. We hebben alle kanten getest met wa-
ter vanaf de buitenkant. De blanke kit moet nog even aan de binnenkant bij de grond tegen 
de balk aangebracht worden. We trachten te voorkomen dat er van buitenaf water onder de 

balken door komt zodat de kasten geen natte poten        krijgen.  
Bij de Ekoplaza in Lemmer, voor we Nederland de laatste keer verlieten hun blad 'Lekker We-
ten' meegenomen. Watermeloen op de cover en in het blad. Wij zien hier overal watermeloe-
nen en andere varianten te koop in stalletjes langs de weg. Bij de Tesco een flink stuk meege-
nomen samen met radijsjes. Deze combinatie aangevuld met wederom de postelein, eerder 
vermeld, en melde. Gekookt eitje erbij, broodje met smeersel en wij waren tevreden. Het was 
me het dagje wel, beiden vonden we het mooi toen we naar het appartement reden. Voldaan 
maar loof.  
Terug doken overal jonge katten op uit de bermen. Zij nemen duidelijk in de avond alles in de 
dorpjes over waar we doorheen rijden. Ze zijn er meteen al bij ons in de straat. Katten leven 
hier buiten net als honden. Als wij op een gegeven moment zwichten voor één of twee schat-

tige kleine viervoeters dan worden dat de buitenbeentjes in het dorp.        Zij mogen dan bin-
nen verblijven en zeker in de nacht.  
Onze dochter zei recent toen we dit vertelden… Dan hebben jullie de Aristocats.  
Inderdaad, de Aristocats bij de Bleekers, katten die binnen mogen wonen. Maar… nog even 

niet. Geen idee hoelang we dit nog tegen kunnen houden.        
 
Voor wie interesse heeft:  
Wat we gebruikt hebben als afwerking aan de binnenkant van de wilgentenen zijn drie scher-
men van plastic van 445 cm breed, bedoeld als windbreker voor een balkonrailing. Gekocht 

bij de Action. Soms kom je op een idee als je iets ziet en dan zeg ik… He, ik heb een idee!        

De ene keer zijn anderen er blij mee en de andere keer… hmmm        
En per stuk kosten zij afgerond 13 euro plus wat extra raggelhout, kopspijkers en schroeven. 
Extra plaatsten we brede planken aan de onderkant. Kit langs de vloer en klaar waren de 
schermen. Zo kan er geen stuifregen en harde wind door naar ‘binnen’ komen.  
Dit is dus een voorbeeld van een artikel anders gebruiken dan waar men het voor bedoelt. In 
delen geknipt en met raggelhout vastgezet na eerst kopspijkers aan de boven- en onderkant 
van het zeil te hebben bevestigd om het strak te spannen. Klusbedrijf Bleeker is een amateu-

ristisch 'bedrijf' met eigenzinnige ideeën.      Zeer eigenzinnige ideeën welteverstaan! 
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Zaterdag 23 juli... Dat was me het dagje wel! Maar... Resultaten geboekt! We begonnen de 
dag met twee koppen koffie in Harkány. Ons koffiezetapparaat staat in ons huis op een andere 
locatie, we wilden eerst een paar uurtjes aan het werk achter de laptop. 
Na deze heerlijke koffie de cursusbijdrage voor 'Cursus het Wilde Genieten' afgemaakt. Omdat 
het al dagen warm was hadden we ons schema verlegd voor deze dag. Begin middag naar ons 

huis gegaan en we begonnen, natuurlijk        met... koffie in eigen tuin. 
Wel met water erbij wat wel nodig is gezien de warmte, 39 graden.  
Frank heeft eerst de kieren aan de terraskant gedicht met blanke kit zodat het water van bui-
tenaf niet het terras op kan lopen.  
 

   
Afkitten van de randen van het 
terras 

Enorme afwas Een deel van de collectie 

 
En ik... ik ben aan de afwas gegaan. Een grote ton gevuld als 'bescheiden' afwasteiltje met 
heet water en sop. In de loop der jaren veel servies verzameld 'voor de foto's' (goed excuus) 

       uit de kringloop en andere gelegenheden. Verschillende printjes voor de sfeer in de boe-
ken, nu 'Cursus het Wilde Genieten', en wat maar voor onze voeten komt.  
MAAR... De KAST. Ja, ja, de kast waar we een werkblad op hadden geschroefd, groter dan het 
bovenblad gaf meer grip maar dan nog. Pfffffffff niet te tillen met z'n tweeën.  
 

 

  
Tijdens de afwas Glijplankjes over het gras 

  
Uitdaging: loodzware eiken kast  Glijden over de traptreden Steeds een tree hoger 
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Zware klus bij 39 graden Met hefboom en dommekracht lukt veel 

   
En daar staat-ie dan De kast wordt gelijk benut Plekje voor het koffiezetapparaat 

 
Die kast moest over drie traptreden heen getild worden maar we konden hem samen ECHT 
niet tillen. Bij de kringloop hielp men deze kast in onze bus plaatsen. Samen uit de bus getild 
met de nodige obstakels. Was geen feestje, we besparen jullie de details. 
Mooie kast maar... Met balkjes, planken als slee, een lange balk als hefboom en uiteindelijk... 

Gelukt! Wel bij 39 graden hè...        Een mens kan 'martelen', maar zonder hulp van derden 
klaarden we deze klus. We wilden niet de buurman vragen, we hebben nog maar net contact 
en wij hadden al ervaren hoe belachelijk zwaar die kast is.  
Waarom koop je hem dan?  
Ja goede vraag! 
Prachtig werkblad en ruimte eronder om servies op te bergen. Zo dus. O ja, de kast heeft een 
5e poot, aan de achterkant in het midden en deze bleef steken achter een traptrede. Tuurlijk. 

       Daarom de poten aan de lage kant van de trap verhoogd met extra balken. Allemaal afge-
zaagde stukken van eerdere werkzaamheden. Vraag ons niet hoe het in zijn geheel is gegaan, 

het liep zoals het liep!        MAAR... GELUKT!!! En wij hebben elkaar beloofd, ja oprecht be-
loofd! Deze kast nooit meer de trappen af te dragen. ECHT NIET!!!  
Na deze klus heeft Frank een wandje met hout bekleed. Snel resultaat met planken op maat 
gekocht. Als pleister op de wond na het kastverhaal. De blanke wand zal nog omgetoverd 
worden na het beitsen. 
De specht kreeg ook weer een plekje.  
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Weer aan de afwas In een speciekuip Afspoelen en drogen 

   
 Tijd voor een soepje Broodje, meloen, soepje 

 

  
  
  

 

De inwendige mens moest ook versterkt worden, dus aten we soep met een broodje. Dat was 
goed voor ons! Klaar, er komen meer dagen. Later maar weer eens uitgebreider en wat an-
ders. Alle kasten gekocht in de kringloop in Beverwijk hebben hun plek gekregen en ik kon ze 
vullen met afgewassen spullen. Geen probleem hoor, genoeg meegenomen via 'Transport be-

drijf Bleeker'...        Nu klussen met 'Klusbedrijf Bleeker'. Enne... 'Klusbedrijf Bleeker' is voorlo-
pig nog actief! Vervelen? Wat is dat? 
 
Zondag 24 juli... Eerst naar de markt in Pécs gereden. De bus bij de markt geparkeerd en bood-
schappen gedaan die je anders elders had gescoord. Groenten, fruit, maar ook bloemen en 

planten.        Een mooi tafelkleed en een klein ovaal kleedje voor een 'appel en een ei'.  
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We kregen nog een kleedje cadeau ook. Dat is zo leuk, voor een paar euro koop je prachtige 
kleden.  
 

   
Heel veel kraampjes Betonnen paddenstoelen Huisvlijt 

   
 Statice Ingemaakt en gefermenteerd 

   
Mooie groente  En ook planten 

  

 
Honing 

 
  Brocante 
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  Complete kostuums 

  

 

 Hongaarse vlaggen 

 

 

 

 Zomerse heksenhoeden 

  
Onze ‘oogst’ in de aanhangwagen  

   
Tijd om te eten Zelfgebonden boeketjes  
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Nog een poosje drogen Ginko biloba  

 
 
Twee kleine paddenstoelen van beton als aanvulling bij een eerder gekocht exemplaar. Het is 
alleen al leuk even over een markt te lopen zoals deze elke zondagochtend in Pécs te bezoeken 
is.  
We raakten in gesprek met de eigenaar van http://www.dmkert.hu/  
Deze man sprak heel goed Engels en zijn motto was dat de gewassen, fruitbomen, etc. zonder 
bestrijdingsmiddelen gekweekt moesten worden. Kijk... daar houden wij van. Weer een adres 
erbij!  
De man vroeg waar we vandaan kwamen uit Holland. 
Friesland. Hij reageerde meteen enthousiast, hij heeft een vriend in Sint Annaparochie en we 
kregen in no-time een leuk contact.  
Onze inklapbare 'bolderkar' eerder bij de Praktiker aangeschaft kwam prima van pas want een 
tweetal cactussen, een bromelia, Agapanthus en een Ginkgo biloba stonden daar prachtig in, 
samen met de groenten en andere aankopen. Het leuke is dat een kamerplant zoals deze bro-
melia veel sterker zal zijn dan de planten die in tuincentrums en op andere verkooppunten 
aangeboden worden. Deze plant is afkomstig van iemand die groente en enkele andere pro-
ducten verkoopt samen met planten van eigen teelt. Een plant gewoon opgegroeid zoals een 
plant dat zelf bestuurt. Ouderwets dus, leuk ook dat het een ouderwetse plant is.  

En... ik kon het niet laten om twee bosjes statice te kopen. Sentiment.        In de jaren tachtig 
ongelofelijk veel boeketten gemengd die men een week of twee op hun kop moest ophangen 
om goed te laten drogen zodat het boeket het jaar rond kon dienen als 'zomers veldboeket'. 
Dat was een succesmodus; we draaiden weken, niet te geloven, maar maakten velen blij.  

Deze zondag uit eigen tuin        duizendblad, twee soorten gras en papegaaienkruid (Amaran-
thus) geplukt om samen met de statice een boeket te mengen. Dit boeket moet nog even op 
zijn kop drogen in een droge ruimte en daarna kan het in een vaas gezet worden. Leek mij wel 
leuk om zodra het droog is onder de overkapping neer te zetten.  

http://www.dmkert.hu/


 
56 

De planten grotere potten gegeven, nog wat opgeruimd 
en Frank kon nog een wandje bekleden met hout dat we 
bij de Praktiker hadden gehaald na ons bezoek aan de 
markt. Het afwerken van diverse zaken onder de overkap-
ping groeit terwijl we bezig zijn is ondertussen onze aan-
dacht ook gericht op het vervangen van kozijnen van twee 
kamers aan de voorkant van het huis. Wie had ooit ge-
dacht dat we ons hier nog eens mee bezig zouden hou-
den. Na een roerige dag maar wat gemakkelijks meegeno-
men naar het appartementje waarin we verblijven en bui-
ten wat gegeten met een wijntje erbij. We vonden het wel 
goed zo want na ons bezoek aan Pécs hadden we al in de 
tuin gegeten. Het was gelukkig beduidend minder warm 
dan de dag ervoor, dat was heel goed merkbaar, het 
scheelde zomaar tien graden. Maar het is nog volop zo-
mer, wij zien het als nazomer als we naar de zonnebloe-
men en andere gewassen kijken. We zijn steeds weer ver-
rast wat zich aandient qua bloei. 
 
Maandag 25 juli...Zoals altijd begonnen we de dag met de 
slang uitleggen, snoeren uitleggen, koffie zetten en even 
genieten van de omgeving. De aanhanger begint al rede-
lijk te verdwijnen achter de melde, grassen en andere 
planten.  

Het leek of de gang er niet in zat maar toch is er weer heel wat gedaan.  
 

   
 
Bepaalde klussen keren steeds terug en vragen ook tijd. Waterkefir zeven, wassen, voor de 
maaltijd zorgen en daar maakte ik nu eens extra tijd voor vrij. Zelf soep gekookt. Dat was lang 
geleden. Op de markt in Pécs hadden we zondag ook typische Hongaarse worst gekocht. Een 
deel samen met groenten en alleen wat kruidenzout in de soep verwerkt. Gekochte groente, 
op dezelfde markt bemachtigd en uit eigen tuin melde en postelein geoogst. Een flinke hoe-
veelheid melde, familie van spinazie en het slinkt net zo, ruikt tijdens het verwerken ook net 
zo… de dikke hoofdstengels achterwege gelaten. Postelein, ook dat groeit overal waar je kijkt. 

Al zeg ik het zelf...            Geslaagd!  

En Frank deelde deze mening.      Gelukkig, soep koken kan ik nog!        Geintje!  
 
 

Een wandje met hout bekleed 
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Enorme pluk melde in de hoek bij het 
huis 

 
Tijd voor koffie De melde neemt de aanhanger over Maar ook de waterput 

 
Onze grijze kommen zijn dan weer ijskommen en dan weer geschikt voor wat anders, dus 
soepkommen. De overgebleven soep, ik kook altijd een pan vol, in glazen potten gedaan. Goed 
voor de dagen erna.  
Na de soep konden de kommen weer gevuld worden door de ijsboer die langskwam. Tja... 

warm weer, 'hard' aan het werk...        Verdiend. Enne… wel eerst netjes afgewassen. 
Maar toch, er is best wat gedaan. Frank heeft de zaagtafel in elkaar gezet wat met eigen inzicht 
goed is gelukt. Een Hongaarse beschrijving is toch wat lastig. Op internet niet te vinden, dus 
zelf goed kijken. Uiteraard altijd weer iets anders dan volgens de bijgeleverde papieren, net 
weer even een ander type. Je bedenkt het niet tijdens de aankoop maar de beschrijving is 
gericht op net weer een andere uitvoering en je kunt alleen maar naar de plaatjes kijken. 
 

   
 Ingrediënten voor de soep  
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Vers ‘wild’ uit de tuin Even fruiten  

   
 ‘Wilde’ groenten erbij 

   
  Een heerlijke kom soep 

   
En het restant in glazen potten De zaagtafel gemonteerd En toen kwam de ijsboer weer 

 
Maar de zaagtafel kwam netjes in elkaar en daar zal Frank heel veel lol van kunnen beleven 
gezien de vele klussen die ons nog te wachten staan.  
Goten opgehangen. Tot daar waren we gekomen voor we de laatste keer naar Nederland gin-
gen en deze keer stelden we de goten steeds maar uit.  
 
Maar... gelukt en het werkt. Frank 'speelde even voor regenman' met de tuinslang aan de 
hoogste kant van de goot. Nog een klein onderdeel halen dan kan de regenpijp eraan en kun-
nen we er een regenton onder plaatsen. Na deze geslaagde klus ging de emmer beits open en 
konden de eerste wandjes voor het echt donker was in de beits. Superleuk vinden wij. Nog 
twee kasten in de kringloop zien te vinden en dan kan ik alles echt verder afwassen en oprui-
men. De kasten die er nu staan zijn vol maar nog niet naar het zin ingeruimd. Maar... het staat 
er wel schoon in. Eerst aan de deuren en kozijnen op het terras, de staande kasten dan goed 
inpakken in plastic en verder met kasten plaatsen als die klus geklaard is. Als iemand ons vorig 
jaar gezegd zou hebben dat wij zo aan de klus zouden raken... Werkelijk niet te geloven.  
We hebben onze grenzen aardig verlegd over de afgelopen weken maar inmiddels is het wel 
helder dat het allemaal sneller gaat als je het zelf onderneemt. En deze 'gekke' Hollanders 
gaan nog door ook als het kwik naar de 40 graden stijgt, hoewel we wel merken dat we ons 
dan aanpassen en we blijven goed voor onszelf zorgen met o.a. water.  
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Test van de goot  Zonder te lekken 

  
Beits voor de houten panelen  Lek tester 

 

 

 

Oost-Indische kers gezaaid 

 
Een paneel is bijna klaar Tweede paneel ook bijna  

 
En... kon het niet laten, even Oost-Indische kers gezaaid. Kan nog wel wat worden. Volgend 
jaar met 'm'n schatkist' vol zaden aan de slag. Dat is dit jaar niet te doen.  
 
Dinsdag 26 juli... Eerst in Harkány genoten van waterkefir, zittend in het zonnetje bij het ap-
partementje waar we verblijven om te slapen en even los te zijn van onze werkzaamheden bij 
het huis.  
Dat is wel een ‘ding’, eigenlijk met hoofdletters. We zijn zo blij dat we ons elke dag losmaken 
van het huis, niet in de zooi bivakkeren, waardoor we kunnen relativeren en rustig kunnen 
werken aan andere zaken voor Project7-blad. 
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Dan zijn we weg van de plek waar je van alles toelacht wat aangepakt moet worden, dan zie 
je dat niet en zit je even relaxt. De stek waar we beland zijn bevalt ons uitstekend en we heb-
ben bijgetekend tot en met 20 augustus. Dan gaan we weer ‘even’ naar Nederland en als we 
terugkomen kunnen we hier weer verder ‘wonen’. Op deze wijze zit er geen dwang achter. 
Werken onder dwang is niet fijn. En de eigenaresse kan ons aan allerlei contacten helpen dus 
wij zijn superblij.   
 
Op weg naar het huis wat groente en water aangeschaft en bij het huis aangekomen de dage-
lijkse routineklussen gedaan zoals spullen uit de bus, koffie zetten en... even bewonderd wat 
we de avond ervoor in het donker hadden achtergelaten. De houten panelen geven al meer 
sfeer, ondanks dat ze nog een keer in de beits gezet werden, maar het aanzien was al heel 

anders. We begonnen natuurlijk      met koffie onder de partytent. Daarna was ik benieuwd 
hoe alles er achter op het erf uitzag want de natuur verandert heel snel en als je een paar 
dagen niet kijkt dan ontdek je weer heel andere dingen. Rubberlaarzen gepakt want op slip-
pers begint het onbegonnen werk te worden om naar achteren te lopen. 
 

   
De overkapping met wandpanelen Natuurlijk beginnen met koffie Onze druiven doen het goed 

   
Bamboe in de afscheiding Vlierbessen kleuren prachtig Schaapjes en geiten 

   
De ‘rimboe’ pakken we later aan Best wel veel grond De oogst voor weer een boeket 

 
De druiven groeien gestaag, voor verwaarloosde struiken mogen we niet mopperen op de 
oogst als de druiven rijp zijn. De vlierbessen kleuren prachtig. Helaas gun ik mij geen tijd daar 
dit jaar iets mee te ondernemen maar het is wel een rijk gevoel zelf over eigen vlierbessen te 
kunnen beschikken. De bamboe ziet krachtig en aangezien de tuin groot genoeg is mag de 
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bamboe zijn gang gaan. De buurgeiten en schapen liepen naar het hek toen ik aan het eind 
van de tuin was aangekomen. De schapen gingen hun gang maar geiten zijn wel heel nieuws-
gierig. Vanaf dat punt terugkijkend naar het huis... wat een lap tuin. Bomen, struiken, bamboe, 
hop, heel veel verschillende soorten gras, van alles en nog wat en bakken werk. Maar... wat 
mij echt verbaast is dat de tuin niet op mijn nek zit en ik tot heden kan genieten van alles wat 

zich aan het ontvouwen is. Dat is weleens anders geweest.         
Weer iets gezien wat ik niet kan benoemen. Met kleine gele bloemen en zaaddoosjes. Even 

opzoeken. Als ik tijd heb.         
 

  

 

Voltooid  Het werkblad is ook gebeitst 

  

   
   

   
Het drooghok Melde  Postelein 
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Varkensgras  Alles gesneden Partjes tomaat in de pan 

 
 
Wel duizendblad, wilde peen, grassen en papagaaienkruid geplukt om een boeketje van te 
mengen dat mag drogen. Herinneringen op een later tijdstip aan deze weken genieten van 
een chaotische tuin maar toch superleuk!  
Het boeketje hangt binnen aan een wasrek samen met het boeket wat ik zondag heb gemaakt. 
Frank ging ondertussen verder met beitsen en de kast die we omtoverden tot - noem het - 
aanrechtblad in onze buitenwoonkeuken kreeg ook een beurt.  
Op het bovenblad van de kast heeft Frank eerder een houten blad geschroefd, dieper en bre-
der dan de kast.  
Inmiddels weten we ook waar het houten hok voor heeft gediend. De dame waar we een 
appartementje van huren kwam heel onverwachts met een vriendin bij ons kijken. Ze had de 
verwijzing naar de plaats gezien en ze waren spontaan op het idee gekomen even te kijken of 
ze ons konden vinden aan de hand van onze bus.  
Heel knap, want de bus stond verder op het erf maar de dames arriveerden en zo kwamen we 
nog weer wat zaken aan de weet. Het houten hok diende als hok om mais te drogen. Wij zijn 
er inmiddels verknocht aan en zullen het niet opruimen om het materiaal in de tuin te herge-
bruiken.  
Het drooghok voor mais kan ik wellicht gebruiken om andere gewassen in te drogen.  
Zonder gekheid, al laten we het voor een deel begroeien dan staat het al geweldig. Typisch 
passend in Hongarije, dus wij eren dit hok.  
Als, wat zullen we zeggen?  
Brunch was te laat.  
Lunner? (Lunch-diner)?  
 

   
Frank rolt een paneel Begint gezellig te zien - 

buitenwoonkamer 
Ondertussen gaan de ‘wilde’ 
groenten in de pan 
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Even garen Eieren erbij en langzaam garen  

 

  

Tafel dekken 

 
  Allerlei kleine klusjes gedaan 

 

  

 

 
 Baskets opgehangen Terracotta papaverbollen geplaatst 
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Watermeloen gesneden In de koelkast Beetje aankleden met planten 

 

Genoten we van een gebakken ei met tomaten, paprika, melde, postelein en varkensgras. 
Kruidenzout als enige aanvulling, roomboter als start.  
Het was 'halen en brengen' want het weer begon te dreigen, het begon te regenen, hoewel 
het dat niet lang duurde maar we wel konden zien dat het regenwater vanaf ons zelfgemaakte 

afdak netjes in de goten viel die we een dag eerder plaatsten. Een natuurlijke test!         
De temperatuur was een stuk aangenamer dan de dagen ervoor en zo klusten we verder. We 
waren van mening dat het heel belangrijk voor ons is eerst alles onder de overkapping zover 
op de rit te hebben als mogelijk is zodat we daar heerlijk op kunnen terugvallen als we in huis 
bezig zijn. Daar is nog genoeg te doen! En dan kan het heel motiverend werken als je een eigen 
plek hebt, zelf gecreëerd waar je je prettig voelt. 
We hingen de haken op om hanging baskets te vullen, andere ornamenten kregen een be-
stemming en de vier papavers van klei op draadstaal konden mooi tussen de wilgentenen ge-
stoken worden aan de kant vanwaar we de tuin in kijken.  
 

Woensdag 27 juli... Zo! Dat was me het dagje wel!         
We genoten deze dag van de autorit vanuit Harkány naar ons huis.  
 
 
 
In onze beleving is het al aardig najaar qua gevoel en sfeer. De zonnebloemenvelden zien er 
heel anders uit met 'gebogen hoofden' alsof ze zich voortslepen.  
Maar ook dit heeft weer zijn charme. We hebben waargenomen dat men lijsterbessen oogst, 
de vlieren zien al prachtig donker en vele bomen laten al een andere gloed zien. Maar volgens 
de Keltische jaarkalender begint 1 augustus het najaar dus als we dat weten dan klopt het ook 
wel weer. Eigenlijk vonden wij dat in Nederland ook altijd, ervaarden we dit ook wel maar hier 
is alles net even verder. We begonnen deze dag uiteraard met ons 'Hollands bakkie' onder de 
partytent. Even genoten van de tuin van onze buren waarin het een kleurrijk feest is met de 
vele gladiolen, geraniums, rozen en andere bloeiende gewassen. Als we komen aanrijden dan 
schitteren al die bloemen je tegemoet. Frank ging verder met twee ramen waar hij een houten 
omlijsting om maakte onder de overkapping. Hout plaatsen en beitsen. Nog één keer beitsen, 
schilders tape verwijderen en klaar. Dan zijn wat ons betreft de grote klussen even klaar ten 
aanzien van de overkapping. We zijn bewust nog even doorgegaan om er een fijne sfeer aan 

te geven zodat we ons altijd prettig voelen als we het binnen even niet zien zitten.         
Want er is geen ontkomen meer aan, binnen komt in beeld en pffffffffffffffff hebben jullie 
even?  
We weten in grote lijnen wel wat we willen en ook daar is ons motto: simpel, netjes, snel klaar. 
Dan kunnen we daarna lekker in de tuin aan de slag.  
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66 

   
 
Binnen moet het goed zijn, fijn kunnen vertoeven maar basic en geen ingewikkelde capriolen. 

Ondertussen ging ik nog wat, nou ja wat        afwassen. De kasten onder de overkapping puilen 
uit met schoon servies, vazen en van alles en nog wat.  
Zodra we de deuren vervangen hebben moeten er nog een paar kasten bijkomen en kan ik 
alles echt goed gaan verdelen en handig indelen.  
Zal ik wat vertellen? Op een verjaardag in Nederland heb ik nog niet zoveel afgewassen als op 
deze dag in Hongarije. En... dat zonder visite. Hoe bedenk je het! Ja, ja, weer een jaar ouder. 
We maakten er deze dag wel een beetje een feestje van. De parapluutjes gevonden tussen 

uitgepakte spullen mochten even dienst doen op de schaaltjes ijs want gelukkig...      de ijs-
coman kwam weer met zijn 'riedel' het dorp in gereden. Deze keer een geraniumbloempje 
erbij.  
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Proost, op je verjaardag! Bij ‘No Stress’   

 
Als lunch aten we soep, eerder deze week gekookt en in glazen potten gedaan. No Stress! 
Deze houden we erin, dus we werkten relaxt en het begint een beetje huiselijk te voelen onder 
de overkapping. We hadden besloten in Harkány bij 'No Stress' pizza te gaan eten.  
 
Zo maakten we er een feestelijke dag van. In de middag kreeg ik leuke berichten en foto's uit 
Friesland van de groep waar ik aan verbonden was. Ben nog steeds met hen verbonden alleen 
live bezoeken is onmogelijk.  
Ze stuurden live felicitaties, foto's en maakten heerlijke groentebouillon. Natuurlijk had ik aan 
ze gedacht en wat een verrassing was het deze berichten via de mobiel te krijgen naast diverse 
gezellige mailtjes van bekenden.  
Onze kinderen belden in de avond, ze hadden me al verrast toen we laatst in Nederland waren. 
Dank lieve schatten.  
 
Wij gaan weer gestaag verder! Op naar volgende klusavonturen. 
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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 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 Daglelie 47 Ganzenbloem 48 Komkommerkruid 
    

    
49 Boerenwormkruid 50 Citroengeranium 51 Lavendel 52 Anjer 
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

 Verschenen zijn:  
 

Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek be-
staat uit recepten.  
 
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief ver-
zendkosten. 
 
 

 
Doorlopende aanbieding: 

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

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

 

 

  

https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
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Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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