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Augustus oogstmaand… 
 

 
 

Augustus noemt men van oudsher de oogst-
maand.  
 
Vele gewassen zijn rijp, worden geplukt, afge-
sneden, binnengehaald en het geeft een ge-
voel van bewaren en voorraad maken. 
We rollen van het ene seizoen in het andere. 
Elk voorjaar, wanneer alles pril en fris is en er 
veelbelovend uitziet, denken we nog niet aan 
goudgele velden, aan zaden aan vele gewas-
sen, aan bewaren voor andere seizoenen. 
 
Maar voor we het beseffen rollen we er zo 
doorheen en zien we de seizoenen in elkaar 
overgaan. 
Het zonlicht verandert waardoor de lichtinval 
anders overkomt. 
Wat eerst stond te stralen staat er opeens heel 
anders bij. 
Sinds wij vanaf begin mei bezig zijn met ons 
huis in Hongarije ervaren wij de seizoenen heel 
anders dan dat we die in Nederland meemaak-
ten. 
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Alles is vroeger maar alles is ook sneller uitge-
bloeid. Vele planten stralen hier een veel kor-
tere periode dan we van dezelfde gewassen in 
Nederland gewend zijn. 
De zonnebloemen zagen we komen als plant, 
in de knop, in bloei en opeens zijn ze uitge-
bloeid en daarna zie je ze snel veranderen in 
herfstige figuren. 
 
En echt waar een aantal weken eerder stonden 
de gele zonnetjes je nog stralend toe te lachen. 
Wanneer we langs een veld rijden lijkt het met 
een beetje fantasie op een troosteloze men-
senmassa die allemaal dezelfde kant opsjok-
ken. 
Het ‘hoofd’ gebogen, allemaal dicht op elkaar 
sjokkend naar…  
De bladeren hangen troosteloos langs de sten-
gels. 
Alsof ze naar hun laatste eindje lopen. 
Deze gedachten roept het bij ons op omdat de 
uitgebloeide bloemen wel opvallen in de zon 
die meer wel dan niet schijnt. 
 
De velden blijven opvallen maar de verande-
ringen volgen elkaar vrij snel op. 
De natuur gaat haar eigen gang en daaraan 
kunnen we zien dat we als mens er zeer regel-
matig bijzondere gedachten op nahouden om 
er een andere wending aan te willen geven. 
Spreken we nog niet over al het gif wat ingezet 
wordt om juist puur natuur te activeren, te be-
houden, het liefst te sturen. 
 
De natuur laat zich niet sturen. In minder 
warme streken bloeit een gewas gewoon lan-
ger dan in warmere streken. 
 

Bepaalde soorten doe het hier wel en daar niet. 
Wie deze nieuwsbrief leest, eruit pikt wat bij hem of haar past zal van alles tegenkomen wat 
vanuit puur natuur heel gewoon is. 
Aan de vele reacties te merken die we krijgen waarderen velen het dat we onze belevenissen 
delen. 
Onze dagen vullen zich heel gemakkelijk bij en in ons huis in Hongarije. 
Nog genoeg te doen voor het huis van binnen ‘op de rit’ is. 
Maar we gaan gestaag door. 
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Het verslag is ook gevuld met hier en daar natuurlijke opmerkingen, receptvoorbeelden en 
andere handreikingen waar je mogelijk iets aan kunt hebben. Al is het alleen maar dat jij zelf 

weer op een idee komt, alles at we 
delen is bedoeld ter inspiratie om 
heel vel personen te stimuleren 
zelf het heft in eigen hand te ne-
men en dat te doen wat hij of zij 
kan waarderen. 
Waar hij of zij blij van wordt! 
 
We vinden het leuk als je wat du-
pliceert, maar laat ook je eigen 
creativiteit daarbij een rol spelen. 
Deze nieuwsbrief bevat weer ‘van 
alles en nog wat’, genoeg om je te 
inspireren, zelf na te denken over 
hoe je iets wilt aanpakken, wilt 
uitvoeren of wat je zou willen on-
dernemen. 
Dankzij de verschillende bijdragen 
een gevarieerde ‘Het Wilde Genie-
ten’… 
Beschik je over veel pruimen? 
 
Lees wat je ermee kunt onderne-
men. 
Zin om met anderen op pad te 
gaan? 
Ga eens naar een pluktuin of zoals 
in het voorbeeld in deze nieuws-
brief samen blauwe bessen pluk-
ken. 
Er valt van alles te bedenken om 
samen op pad te gaan, elkaar te 
voeden, informatie te delen. 
 

Onze voorouders wisten het al, dus alles wat wij samen delen is helemaal geen nieuwtje!        

 

 
 
Anneke 
Hongarije, 18 augustus 2022 
 
 

 
 
 



 
6 

Wonderbloem 
 
Wonderbloem, nachtschone, vier uur bloem... De bloem op de cover van deze nieuwsbrief. 
In onze tuin bij ons huis in Hongarije zagen we afgelopen mei veel jonge planten die we niet 
konden thuisbrengen. 
Laat maar groeien, we zien het wel. De planten groeiden en we waren benieuwd wat voor 
bloemen erin zouden komen. 
Het blijkt de wonderbloem, nachtschone of ook wel vier uur bloem genoemd te zijn. 
Wat een feest om in je tuin te hebben. Ze ruiken heerlijk, zien er zo mooi uit en wij staan er 
dagelijks bij stil. 
En... zo ontdekken wij ook weer van alles want in die streek groeit en bloeit veel meer wat 
wij niet kennen. 
Heerlijk om te ontdekken. 
Hieronder enige informatie. 
 
Anneke 
 
https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/zomerbloeiende-bolgewas-
sen/mirabillis-jalapa/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirabilis_(plant)  
 

  
  

 

https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/zomerbloeiende-bolgewassen/mirabillis-jalapa/
https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/zomerbloeiende-bolgewassen/mirabillis-jalapa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirabilis_(plant)
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Bijdragen van deelnemers  
 

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

Boerenwormkruid 
Lieve Anneke, 
 
Volop boerenwormkruid hier in de buurt. Door jouw 
les werd ik geïnspireerd er ‘ iets’  mee te gaan doen. 
Wat hebben de bloemen een prachtige, intense, gele 
kleur en wat ruiken ze lekker!!  
 
Allereerst een bos vanwege de schoonheid, en om 
vliegen weg te houden, aan de kruidenkast gehan-
gen. Prachtig tegen het groen en geel van de kast. 
Een bordje met wat bloemen om te drogen en om later te vermalen en te gebruiken als kruid.  

 
En ik kwam een recept tegen om een bitter-
tje te maken. Ook deze kans liet ik niet voor-
bij gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor het bittertje gebruikte ik de bloemen, suiker, wat 
karwijzaad, korianderzaad, venkelzaad, dragon, takjes 
munt, een schijfje citroen en niet te vergeten wodka.  
 
Alles in een weckpot. Af en toe voorzichtig geschud en 
na twee weken alles gezeefd en het bittertje smaakt 
heerlijk.  
 
Dank je wel voor de inspiratie! 
 
Liefs, Marjo.   
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En nog een leuk recept van Marjo 

 
Een biologische chioggiabiet en een appel ge-
raspt.  
Stukjes zachte geitenkaas en een theelepel zelf-
gemaakte sinaasappeljam erdoor.  
Zaadjes van de brandnetel en bloemen van het 
wilgenroosje erover alsook een snufje keltisch 
zeezout.  
Een verrukkelijk gerecht.  
 

 
 

 
 

Pruimen op wijn 
 

Goede morgen Anneke, 
 
Ik heb het de laatste 1,5 week zeer druk met de pruimen. Ik heb een opal pruim. Een vroege 
en zeer lekkere pruim met losse pit. 
Nu heb ik al jaren een winkeltje aan de straat dat goed loopt, maar de oogst is dit jaar zo groot, 
dat ik er zelf ook maar weer iets mee doe.  
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Pruimenjam heb ik al genoeg, maar wat zeker voor een feestje of zo een groot succes is, is 
pruimen op wijn.  
Ik heb het jaren geleden al bij de vrouwen van nu met de kerst meegebracht en dat was ook 
een doorslaand succes.  
Dus hieronder het recept.  
Heel simpel. 
 
Rode pruimen in wijn. 
 

Benodigd:  
 
pruimen – 
rode wijn (zoveel dat de pruimen onder staan) –  
kruidnagels –  
kaneel –  
suiker. 
 

Werkwijze: 
 
Goed rijpe pruimen nemen 
Wassen en prik met een vork gaatjes erin en leg ze in een grote glazen pot. 
Kook een pond suiker, wat kaneel en kruidnagels in de rode wijn 
Giet dit over de pruimen.  
Laat een nacht en een dag staan.  
Giet de wijn af en kook die weer op en weer over de pruimen schenken.  
De volgende dag nog 1x ditzelfde doen  
Af laten koelen en op een donkere plek wegzetten.  
Na een week of 6 kun je het gebruiken.  
Na opening van de pot weer even de wijn opkoken en er overheen. 
 
Je kunt ook in kleinere potjes, dan hoef je niet iedere keer na opening de wijn opkoken. 
 
Leuk om cadeau te geven, maar ook voor een feestje of zo. 
 
Groet, 
 
de andere Anneke 
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Zet je zelfhelend vermogen aan met Helende Codes 
 
Wat als we zelf tot veel meer in staat zijn dan we denken? Dat we zelf de regie hebben over 
ons lichaam en energieveld. Zoals ik wel vaker vertel, is alles energie en frequenties… dus tril-
ling. Nu heb je binaire codes die corresponderen met trillingen.  
 
Binaire codes ken je misschien wel als de ‘nullen’ en ‘enen’ waarmee computers instructies 
krijgen. Reeksen van nummers kun je ook zien als energiegolven bestaande uit informatie, die 
jouw lichaam instructies geven. 
 
Numerologie is heel belangrijk in de natuur, ruimte en tijd. Kijk maar even naar het filmpje 
over Nikola Tesla over de cijfers 3, 6 en 9.  

Via instellingen rechtsonder kun je een Neder-
landse ondertiteling instellen. 
 
Nu kun je reeksen cijfers inzetten voor heling 
van het lichaam van het centrale zenuwstelsel 
zoals bij hoofdpijn, rugpijn, chronische pijn, 
hartinfarct, neurologische en psychische onba-
lans.  
Verder kun je ze inzetten voor het helen van je 
voeding en toxines verwijderen in je lichaam, 
maar ook voor sociale- en gezinsproblemen.  
Er zijn ook codes voor dieren, hulpmiddelen en 
gereedschappen en genezing van spirituele 
aard. 
Zo heb je een prachtige tool om zelf in te zet-
ten. Probeer het uit met een open mind en laat 
je verrassen. 
 
 
 

Wat zijn Helende Codes? 
Ze worden ook wel de Grabovoi codes genoemd en het zijn nu-
merieke reeksen die kunnen helpen om zowel je lichaam als 
geest te genezen. 
Ze zijn ontwikkeld door de Russische paranormaal begaafde Gri-
gory Grabovoi. Hij creëerde ze met behulp van een radionische 
machine.  
 
Bioresonantie-therapeuten en biophotonen-therapeuten wer-
ken ook met een radionische machine. 
Elke ziekte heeft een bepaalde trilling. De codes werken op het 
niveau van deze trilling.  
Het is een praktische toepassing van numerologie.  

https://www.youtube.com/watch?v=YnMFQFDhy-4
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Zoals bij alle energetische genezingen komt de kracht van je intentie en het openen van je hart 
om de liefde in het universum te ontvangen.  
Je kunt de codes oefenen wanneer je je zelfhelende vermogen wilt inzetten en op deze manier 
je eigen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen zelfgenezing, want daar ligt alle genezing. 
 
Wat als de codes niet lijken te werken? 
Energetische genezing kan plaatsvinden op diepere niveaus dan je op het eerste gezicht merkt. 
Ziekte is het resultaat van een onbalans in energie die voor de meeste mensen, behalve voor 
mensen met helderwaarnemende gaven, heel moeilijk te zien is.  
Wanneer de onbalans niet wordt gecorrigeerd, manifesteert het zich in het fysieke, mentale 
of emotionele lichaam.  
Dit is net als bij energetische medicijnen zoals alchemistische en homeopathische middelen.  
 
De genezing gaat zowel naar de onderliggende energie-onbalans als naar het fysieke (het li-
chaam).  
Soms geneest het fysieke eerst.  
Soms komen er nieuwe waarnemingen van oude problemen naar voren, waardoor de gene-
zing op een dieper niveau kan plaatsvinden.  
Hoe dan ook… de genezing vindt plaats, vertrouw daar maar op.  
Dit betekent niet, dat je de reguliere of alternatieve geneeskunde buitensluit en niet naar een 
huisarts of therapeut hoeft te gaan. Het kan juist heel goed samenwerken als de codes de 
genezing ondersteunen.  
 
Volg de wijsheid van artsen op hun gebied en neem tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor 
jouw eigen holistische zorg.  
En deel alsjeblieft jouw bevindingen met de ondersteunende codes met je arts. Ze zijn er niet 
in geschoold, maar staan er misschien wel voor open.  

Daarnaast leren ze op deze manier dat er meer is tussen hemel en aarde       . 
 
Je kunt hier het boekwerk van Jan Pillaerds downloaden, het mag vrijelijk worden gedeeld. 
 
Liefs,  
 
Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay.com en eigen foto 
 
 
 

 
 
  

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/onewebmedia/Helende-Codes-NEDERLANDS-v1.1.pdf
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022 
 

 

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

vrijdag 
 
 
 

WEEK 33 

 

 
 

15 
augustus 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 

De natuur doet niets 
zonder doel 

 
Aristoteles, 

Grieks filosoof  (384 v.C – 322 v.C)) 

 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 
 
Wandelend door de warmste maand van het jaar merk je dat er een subtiele verandering 
wordt ingezet. De zon gaat eerder onder en de zwoele avonden worden korter. 
 
Planten vormen zaden en hoge stengels vallen soms om, de natuur rondt af. De oogsttijd is al 
enige tijd geleden ingezet en nu het fruit aan de bomen bijna geheel rijp is, breekt de herfsttijd 
aan, of we willen of niet. 
 
Wat kan het een geruststellend idee zijn dat het al eeuwen zo gaat en nog eeuwen zo zal gaan. 
Dat je door mee te bewegen nu ook je innerlijke vruchten kunt plukken, uit kunt delen van 
wat jij te brengen hebt in dit leven.  
Alles is met elkaar verbonden, ook jij bent een onderdeel van het grotere geheel. Jouw aan-
wezigheid en vruchten zijn van belang voor anderen.  
Jij bent hier met een doel. 
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Boek van de maand 
 
We hebben weer twee interessante boeken gevonden als boek van de maand.  
Van het boek van Wim Zeegers verloten we een exemplaar, zie aan het eind van deze bij-
drage. 
 
 

De plantparadox 
De verborgen gevaren van 'gezonde' voeding 
Steven R. Gundry 
 
Van gluten, het eiwit dat ontstekingen kan veroorzaken, hebben de 
meeste mensen wel gehoord. Een glutenvrij dieet is dan het advies, 
maar is het ook de oplossing?  
 
In De Plantparadox onthult Steven Gundry, een vooraanstaand car-
dioloog en hartchirurg, dat gluten alleen maar een variant is van een 
veel voorkomend en zeer toxisch plantaardig eiwit, lectine geheten. 
Lectines zitten niet alleen in granen zoals tarwe, maar ook in ‘glu-
tenvrije’ voeding die door de meeste mensen als gezond wordt be-
schouwd. Denk aan noten, peulvruchten, zuivel en vele soorten 
groente en fruit. Deze eiwitten in de zaden, granen, schillen en bla-
deren van planten beschermen de plant tegen roofdieren; dus ook 
tegen de mens. 
 
Als je ze eet, ontketenen ze een soort chemische oorlog in je lichaam, met ontstekingsreacties 
als gevolg, die kunnen leiden tot gewichtstoename en ernstige gezondheidsproblemen. In zijn 
klinieken heeft Dr. Gundry al tienduizenden patiënten met auto-immuunziektes, diabetes, lek-
kende darmen, hartaandoeningen en neurodegeneratieve ziektes succesvol behandeld. Daar-
voor gebruikt hij een protocol dat de cellen ontgift, de darmen repareert en het lichaam voedt. 
In De Plantparadox deelt hij zijn klinisch bewezen programma, dat geschikt is voor zowel vlees-
eters als vegetariërs en veganisten. Lectines zijn overal, dat is een simpel feit. 
 
Gelukkig geeft Dr. Gundry eenvoudige hacks die je gemakkelijk kunt toepassen om ze uit de 
weg te gaan. Aan de hand van een lijst van lectine bevattende voeding en alternatieven, een 
stapsgewijze detox, een voedingsplan en heerlijke lectinevrije recepten, laat hij zien welke 
verborgen gevaren zich in je voeding verstoppen en hoe je op een heel andere manier echt 
gezond kunt eten. 
 
Dit boek is te bestellen via onze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789463190961?pc=427870AA 
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De grootste slopers van je gezondheid  
en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen 
Wim Zeegers  
 
Wim Zeegers maakte carrière als ondernemer op het gebied van 
technische installaties in gebouwen. Onderdeel daarvan zijn sani-
taire installaties.  
Eén van de -in dit geval Duitse- vakbladen waarop hij geabonneerd 
was droeg als titel “Gesundheitstechnik”. Een treffende titel, want 
veel ziekten verdwenen pas toen de huishoudens konden worden 
voorzien van riolering en schoon stromend water.  
De belangstelling voor gezondheid werd gestimuleerd door collegi-
ale discussies over dit onderwerp en verbreding van kennis. Dat 
leidde in 2017 tot de publicatie van zijn boek “Stille Slopers”, dat 
onder meer handelde over tekorten aan vitaminen en mineralen 
waar veel mensen aan lijden.  
Het boek is nog steeds actueel. “De Grootste Slopers van je Ge-
zondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen” volgt een andere benadering. Het gaat 
niet over tekorten, maar juist over de overvloed aan producten die wij voedsel noemen. Die 
producten zijn overmatig voorzien van suikers in al zijn vormen en soorten én van geraffi-
neerde plantaardige olies, die zowel afzonderlijk als in combinaties tot chronische ziekten lei-
den.  
De overheid op haar website Volksgezondheid en Zorg: “Op 1 januari 2020 hadden ruim 10,2 
miljoen mensen in Nederland een chronische aandoening. Dit komt overeen met 59% van de 
Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening 
waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.  
Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of 
meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen 
van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder per-
sonen jonger dan 40 jaar is 43%”. In dit boek lees je waarom dat zo is, waardoor dat komt en 
het maakt inzichtelijk hoe je de gezondheidssteven kunt wenden. 
 
Dit boek is te bestellen via onze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789464435535?pc=427870AA 
 
 
We blijven het herhalen. 
Heb je interesse in dit boek of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij succes-

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

https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Verloting 
Wim Zeegers heeft ons een exemplaar van ‘De grootste slopers van je gezondheid’ gestuurd 
om te verloten onder de lezers van Het Wilde Genieten. 
 
Wil je in aanmerking komen voor een exemplaar van dit boek stuur dan vóór 25 augustus een 
mail naar barbera@project7-blad.nl o.v.v. ‘verloting boek Wim Zeegers. 
 

 groet, 
Barbera 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Blauwe bessen plukken 
 

 

 

 
 
 
 

Afgelopen maandag met een stel die ook de cursus Het 
Wilde Genieten volgen blauwe bessen wezen plukken bij 
Sparkberry in Burgum.  
 
Een superleuke  ‘emmertjes actie’, zoals zaterdag op face-
book te lezen is en in de wekelijkse nieuwsbrief van de 
Streekboer, waar ik al jaren mijn boodschappen bestel. 
 
De struiken bij Sparkberry in Burgum hangen vol met 
blauwe bessen maar ze kunnen niet allemaal geplukt wor-
den. Koop jij ook een emmer bij Sparkberry blauwe bessen 
kwekerij Burgum om te vullen? Vanaf maandag 8 augus-
tus kun je twee weken lang bij ze terecht voor de zelfpluk 
'emmertjes actie'. 
 
Op het emmertje staat ‘lekker sûn amerke’ oftewel ‘lekker 
gezond emmertje’, voor zover ik heb begrepen speciaal 
voor deze plukactie bedrukt. 
In een emmertje past 4 kilo blauwe bessen en je betaalt  
€ 12,50 voor een emmertje, echt een topactie! 
 
Maandagochtend om 10.00 uur er naar toe en maar goed 
ook dat we dit niet later in de week hebben gepland, twee 
weken halen ze bij lange na niet, anderhalve dag later, 
dinsdag 12.00 uur is de hectare met blauwe bessenstrui-
ken al leeggeplukt.  
Maandag zijn er al meer dan 350 mensen wezen pluk-

ken     
 
Sowieso kun je als particulier blauwe bessen plukken bij 
Sparkberry en betaal je € 5,00 voor een kilo bessen. Zo zijn 
er meer pluktuinen ook hier in de omgeving.  
 
We kennen de Lytse Brekken in Follega, vragen ook 5 euro 
voor een kilo blauwe bessen. Super leuk om met een stel, 
een vriendin, je partner of gezin te doen. 
 
En daarbij blauwe bessen zijn supergezond, ze bevatten 
veel antioxidanten. 
 
 
 
 
Er is natuurlijk veel meer mogelijk in de zomer.  

https://destreekboer.us11.list-manage.com/track/click?u=5b30a2bc83b1b83f536d82135&id=fae89ec6b7&e=68c2ec2c8c
https://destreekboer.us11.list-manage.com/track/click?u=5b30a2bc83b1b83f536d82135&id=fae89ec6b7&e=68c2ec2c8c
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Particulieren of bedrijven met pluktuinen en stalletjes 
langs de kant van de weg.  
 
Als ik in de buurt van Alde Leije (boven in Friesland)  ben, 
stop ik sinds vorige zomer altijd even bij een stalletje waar 
een Thaise mevrouw biologische in een koude kas ge-
kweekte tomaten en onder andere kousenband, courget-
tes, paprika’s en pepers verkoopt.  
Het ligt keurig op papieren schaaltjes en het geld gaat in 
de brievenbus. Moet je wisselen dan is ze in de kas te vin-
den. 
 
In Gaasterland heb je in het aspergeseizoen Gaastsperges, 
waar je heerlijke biologisch geteelde asperges kunt kopen 
langs de weg voor een schappelijke prijs. 
 
Zorg dat je altijd een potje met kleingeld in de auto hebt 
staan, niet overal kun je pinnen. 
Geniet van de zomer en kijk wat je langs de weg kunt sco-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groet, 
 
Barbera 
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Overheerlijke soep 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een bijdrage gedeeld 
over het maken van bouillon met tal van groente en 
(wilde)kruiden en Keltisch zeezout. 
En ja wat doe je met die potten die in de koelkast 
staan? 
 
Ik heb een heerlijke soep gekookt. Ik kreeg van de 
week een paar keer bezoek en die bleven lunchen. Dan 
is een kom soep een welkom onderdeel van de lunch. 
 
Als ik soep kook trek ik graag zelf bouillon van botten. 
Ik had nog een serie botten van schotse hooglanders 
in de vriezer, die heb ik ontdooid, vervolgens een nacht in een pan met water en een scheut 
azijn in de koelkast gezet en toen opgezet in de slowcooker. Oeps, ik zet deze aan, kortsluiting, 

knop stuk (gelijk een nieuwe besteld, kan niet meer zonder    ). 
Dan maar in een soeppan op het gas, eerst zorgen dat het water kookt en dan op een laag 
pitje sudderen twee dagen van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 0.00 uur. 
 
De volgende dag de pan weer opgezet en de botten en het vlees eruit gezeefd, die zijn voor 
Beitske, mijn hond, die doe ik daar een groot plezier mee. 
Een uitje gefruit in olijfolie, niet te heet laten worden en bij de warme bouillon gedaan. 
Courgette in blokjes gesneden erdoor. 
Prei in ringetjes gesneden, eerst het groen meekoken en later het witte gedeelte van de prei 
erbij. 
Twee potten zelf gemaakte tomatensaus erdoor*1 
En natuurlijk een paar lepels van de zelf gemaakte groente-kruidenbouillon erdoor, in de pot 
zat nog een bodem bouillon, het zullen drie of vier dikke eetlepels zijn geweest. 
Dit geheel goed laten doorkoken en serveren met een broodje met een eigen gemaakte krui-
denboter*2.  
Het bezoek kreeg een behoorlijk volle kom soep en schepte voor de tweede keer op, zo lekker 

was het dus    . 
 
Voor we de vraag krijgen hoe maak je die tomatensaus of de kruidenboter hierbij de recepten: 
*1 Tomaten van de Alde Leije, zie bijdrage over blauwe bessen plukken, heel simpel alleen 
maar een uitje fruiten en de tomaten in blokjes gesneden erdoor, goed doorkoken en dan 
heet in brandschone potten, deksels erop en als je de potten hoort klikken zijn ze vacuüm 
gezogen en kun je ze rustig een jaar bewaren. Ik zeef de tomaten niet en haal de velletjes er 
ook niet af.  
*2 Boter mengen met een theelepel citroensap, wat selderieblad, wat lavas en hondsdraf, het 
groen goed fijnsnijden en een theelepel kruidenzout met zevenblad erdoor. Mmmmmmm  
 
Eet smakelijk 
Barbera 
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Donderdag 28 juli...  
We stopten op weg naar ons huis bij een kleine winkel om paprika's en rode uien te kopen. 
Op ons menu stond voor deze dag pasta met veel 'wilde' groenten als aanvulling uit eigen tuin.  
We begonnen de dag natuurlijk met een Hollands 'bakkie', deze keer met watermeloen. Na 
de koffie even op planteninspectie geweest.  
Onze hibiscus gaat ook nog een deuntje meezingen. Recent waren er nog geen knoppen te 
bespeuren terwijl in de omgeving deze struiken al lang bloeien.  
Ook zie ik diverse gewassen die ik niet ken. Dat is heel leuk, opzoeken komt later wel. Wie mij 
denkt te helpen met de opmerking dat er een App bestaat, laat maar, dat weten we maar ik 
roep al langer daar niet super enthousiast over te zijn. Het klopt niet altijd en zeker als we over 
planten als groenten spreken moet het wel kloppen.  
Deze dag stond in het teken van vele klussen. Onder de overkapping wilden we het even laten 
rusten tot zover. Frank heeft de twee ramen, afgewerkt met hout, nogmaals gebeitst.  
En ik vulde weer een ton met afwassop en ruimde daardoor de wat wij schuur/berging noe-
men verder op. We hadden er met het verhuizen van alles 'in gepleurd'.  
Zo ontstond er ruimte om het hout dat buiten stond binnen neer te zetten want de blik gaat 
op binnen.  
 

  

 
Watermeloen ‘gesloopt’ – lekker als 
ontbijt 

 
Onderweg naar ons huis Sponge Bob is ook hier bekend Stukje van ons ‘buitenverblijf’ 

   
Hongaarse decoraties in de rozema-
rijn 

Kastruimte onder de overkapping Eigenlijk nog te kort ruimte 
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Onze oliestellen We koken even elektrisch De overkapping van het terras 

 
Bij binnen horen nog wel de deuren op het terras. Onze enige deuren overigens, zoals we in 
Nederland gewend zijn bij de meeste huizen een voordeur te hebben, dat is hier niet aan de 
orde.  
De kasten onder de overkapping zijn overvol met schone spullen en deze kunnen logisch op-
geruimd worden als we nog twee kasten hebben gevonden. Alles staat nu 'gewoon' even en 
het gaat zich in de komende tijd ontvouwen.  
 

   
De twee zussen zijn ook mee Gezellig hoekje zo Wij noemen haar Tinker Bell 

   
Even een hapje na een dag hard wer-
ken 

 ‘Denk’ Natuurlijk, aldus dit servet 
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De bus pakten we ook aan, op eigen erf werkt dat fijner. De buitenkant eerdaags met een 
hoge drukreiniger bij een wasstraat te lijf gaan. Waterkefir gezeefd, daarna nog koken? De tijd 
schoot alweer op en we hadden nog meer te doen. Voor Project7-blad achter de laptop krui-
pen. Oké, de pasta kan een dag wachten, op naar Harkány. Alles netjes opgeruimd want we 
willen de dag altijd opgeruimd beginnen. Achteraf moest dit blijkbaar zo lopen want we stap-
ten in Harkány uit de bus en daar liep onze gastvrouw van het appartement waar we verblijven 
'voor onze voeten'. Zij helpt ons aan adressen, zij kan voor ons een goede schakel zijn om onze 
wegen te vinden naar anderen die ons weer van dienst kunnen zijn.  
We waren al blij dat we in Pécs bouwmateriaal konden halen maar in de buurt is een adres, 
niet direct op internet te vinden als je gaat zoeken, waar veel te verkrijgen is en de prijzen 
vriendelijker zijn. Aldus onze gastvrouw. We reden nadat we gegeten hadden met haar mee 
naar Siklós, een stadje heel dichtbij Harkány.  
Een bouwmarkt schuin tegenover eentje die meteen op internet te vinden is. Aangezien dit 
adres, een appartementje bij deze gastvrouw nog even ons verblijf zal zijn, met uitzondering 
van als we weer voor een paar dagen naar Nederland gaan, kunnen we heel gemakkelijk naar 
Siklós om dat te halen wat we nodig hebben.  
We zullen zeker contact houden met deze dame als we over een poosje in ons eigen huis 
kunnen blijven. Dat was al snel duidelijk in de dagen die we hier verblijven. We zijn tevreden 
over deze dag, de afrondingen en om het compleet te maken even bloemen uit eigen tuin in 
een vaas op tafel gezet. De keuze was reuze. Amaranthus, Amaranthus of Amaranthus. Geef 
mij maar Amaranthus! We gaan nog schaduwdoeken aanbrengen maar dat valt onder 'tus-
sendoor' klussen. Althans, daar hebben we de blik op laten vallen maar ook dat kan best nog 
veranderen.  
 
Vrijdag 29 juli...  
Een andere dagindeling dan bedacht. De weersvoorspellingen geven aan dat er zaterdag on-
weer en regen in aantocht is. We weten inmiddels dat het ook behoorlijk kan spoken, ook al 
is het grotendeels mooi weer en heel zonnig.  
Afgelopen week bespeurden we tijdens een paar momenten toen het begon te waaien dat 
een aantal dakplaten naar onze zin te veel 'lagen te klepperen'. Tijdens het monteren van de 
dakplaten dachten we toch redelijk veel zadeltjes bevestigd te hebben.  
Een zadeltje is een boogje van plastic met een gat in het midden voor de schroef die van bo-
venaf door de plaat gaat, zadeltje gaat onder de plaat op de raggel. De schroef dek je met een 
bijgeleverd dopje af. De schroef steek je eerst door het ringetje, bevestigd aan het afdekdopje.  
We hadden ons redelijk aan de aantallen gehouden die men adviseerde. Alleen kochten we 
wel alle zakjes die er toen nog waren, dus precies genoeg. Wij hadden het er niet zo op en we 
wilden geen risico lopen. Eerst naar Siklós gereden, gekeken bij de twee bouwmarkten die 
dichtbij elkaar liggen. Op één waren we geattendeerd door onze gastvrouw van het apparte-
mentje waar we verblijven. Geen golfplaten gezien dus ook geen materiaal daarbij horend om 
deze te bevestigen.  
Men was niet op de tuin gericht, veel meer op binnen. We zagen wel spullen die ons van pas 
kunnen komen voor binnen dus we gaan daar zeker weer naar toe.  
Toch moeten we bekennen dat we bij de Praktiker in Pécs alles wel heel overzichtelijk vinden 
staan ten opzichte van de zaken in Siklós.  
Wat niet wil zeggen dat we ze zullen negeren want er was wel het één en ander dat van onze 
gading kan zijn. 
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Vrachtwagencombinatie met strorol-
len. Beetje zwaar beladen 

Beetje afstand houden  

   
Op de grote rotonde  Pécs is een grote stad Thuis aangekomen: KOFFIE 

 

 

 
En een broodje met… Op jacht naar zadeltjes… ze zijn er 

weer 

  
 Kiemen van de beuk, ingelegd zoals 

kappertjes 
Frank ging het dak op 

   
  Even pauze… afkoelen 
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Dan maar naar de Obi in Pécs, hopend op aanvulling van deze materialen. We vingen namelijk 
al eerder bot. Maar... Bingo! Geslaagd. En ook voor een laatste stukje voor de regenpijp, een 
verbindingsstukje voor het deel naar de regenton. Bij de Obi kochten we eerder materiaal voor 
onder en aan de overkapping dus is het slim om hetzelfde te halen, anders krijg je verschillen. 
Na deze kleine aankopen die zeer cruciaal zijn snel naar ons huis. En... Tommie is op wonder-
baarlijke wijze herrezen. Tommie was zo dood als een pier, liet ons van het één op het andere 
moment in de steek en we gebruikten voor bepaalde onbekende ritten Miss Google.  
Alleen liet Miss Google ons via een niet zo'n fijne route vanuit Pécs naar ons huis rijden. Naar 
Harkány is al lang geen probleem meer, niets nodig om daar te komen maar naar ons huis is 
nog wel handig als we de stad Pécs uit willen rijden.  
Toen we woensdag de bus een beurtje gaven begon Tommie zomaar tegen Frank te kletsen, 
alle kaarten staan er nog in, hij doet het weer. Wellicht hebben wij hem laten 'oververhitten' 
dus we proberen nu goed om Tommie te denken.  
Natuurlijk, ja natuurlijk… begonnen we met koffie en deze keer met een broodje. Madeliefjes, 
bloemen en blaadjes zijn eetbaar dus uit eigen tuin dit prachtige bloempje geplukt en toege-
voegd, samen met het blad.  
Daarna kon Frank letterlijk het dak op! Fijne klus om op een golfplaten dak te kruipen in het 
branden van de zon.  
Frank maakte en constructie van twee latten van 3 meter lang met daartussen een aantal 
planken en een brede plank. Onder de overkapping steeds twee latten als stutpaal en bij het 
trapgedeelte drie palen omdat we daar een grotere overspanning zonder paal in het midden 
op de trap hadden gemaakt.  

Rij voor rij, tegen de zestig extra zadeltjes aangebracht. Nu mag het regenen en onweren.        
En ja hoor... op het juiste moment toen Frank net weer van het dak was om aan een volgende 
rij te beginnen kwam de ijscoman met zijn overbekende riedel aangereden. Save bij the bell. 

                   En ik? 'Krullenmeisje', hier en daar een zadeltje geplaatst vanaf de onderkant, wat 
aangegeven, van alles wat en... eten gekookt.  
 

   
Gedroogde paddenstoeltjes Uitjes, paprika’s, knoflook Paddenstoelen even wellen 

   
Uitjes alvast in de pan Paddenstoeltjes afgieten en laten 

uitlekken 
Deze er ook bij 
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Gesneden paprika’s erbij Alles even laten garen De ‘wilde’ groenten in water 

   
Snel snijden En in de pan Goed dooreen mengen 

   
Onze tijdeliojke buitenkeuken Spaghetti gekookt, dooreen roeren Het resultaat… Heerlijk 

 
Heerlijk achter het 'werkblad', een stuk van een pallet op twee schragen gelegd. Voor de over-
kapping. De paddenstoelen in november 2020 in de droogoven gedroogd komen goed van 
pas. Poosje laten weken en hoppa... tussen de andere groente in de pan. Wilde groente uit 
eigen tuin geplukt en wel direct in een teiltje met water gedaan. Alles verlept snel met warm 
weer. 
Brandneteltoppen, melde en paardenbloemblad. Van onszelf maggi. De maggiplant staat nog 
niet te jubelen in de tuin maar geeft toch al een paar nieuwe bladeren. Alleen Keltisch zeezout 
toegevoegd want de Hongaarse worst die we nog hadden is pittig genoeg en vervangt eigenlijk 

alle kruiden die je anders zou toevoegen. Frank zijn reactie; Dit smaakt echt lekker!        Daarna 
opgeruimd en wegwezen. 
 
Zaterdag 30 juli...  
We moesten verhuizen. Verhuizen vanuit ons appartementje naar een ander onderkomen op 
hetzelfde adres. We hadden tot deze dag geboekt, wilden eerst ervaren hoe de werkelijkheid 
was. Want we hebben best wel wat beleefd sinds 7 mei. Op internet ziet veel heel mooi maar 
de werkelijkheid kan heel anders zijn. De beelden kloppen wel qua interieur maar of het dan 
ook echt schoon is… Of heel klein, of gehorig… 
Dit pakte dus positief uit, er was een oplossing en tot we in de loop van augustus weer even 
naar Nederland afreizen zijn we onder de pannen.  
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Daarna keren we hier terug want de gastvrouw is ons op alle fronten behulpzaam, wat een 
positieve wisselwerking oplevert. Bovendien zijn wij blij met een adres om op terug te vallen 
zolang we nog met ons huis bezig zijn. Dat werkt goed voor ons. Dan ga je uit je werkomgeving 
en omdat we tweemaal in de maand de nieuwsbrief verzorgen (wel met hulp van Barbera) en 
elke week een aflevering voor ‘Cursus het Wilde Genieten’ is het fijn elders even tot rust te 
komen. 
Het regende even, niet heel lang maar er viel in korte tijd wel dusdanig veel dat het ons de 
moeite leek voor de planten. De blaadjes werden niet alleen nat gekieteld maar de wortels 
genoten ook mee.  
We besloten deze natte start van de dag eerst in Harkány koffie te gaan drinken om daarna 
aan de rand van Siklós naar een winkel te gaan die ons al langer triggert om een grote regenton 
te kopen. Een grote ton van 300 liter.  
Koffie met flensjes, zoals wij dat op zijn Hollands noemen, flensjes met marmelade. Voor we 
bij ons huis zouden zijn na het halen van de ton zou nog wel even duren. We zagen, wellicht 
ook door het regenachtige weer, dat in de hoofdstraat van Harkány vele bomen alweer een 
echte najaarsachtige gloed krijgen. We zijn blij de winkel bezocht te hebben want van verf-
kwast tot noem maar iets op kun je daar bemachtigen. Ideaal om te weten want voor 'flut 
boodschappen' moet je niet ver op pad moeten.  
 

   
Palatschinke bij de koffie   

  

 

Wat verkoopt men hier niet? De regenton van 300 liter  

 
We worden steeds meer eigen in het vinden van wat we nodig hebben. Bij ons huis aangeko-
men de koffiepot toch nog even een por gegeven en daarna met een schaduwdoek aan het 
experimenteren gegaan onder de overkapping. Gewoon even opgehangen, aan één hebben 
we te kort maar we gaan even verder bedenken hoe we dit vorm gaan geven. In het achterste 
gedeelte van de tuin had ik een aardige bult grote bakstenen gevonden, hele en brokken, plus 
dakpanscherven. We namen de kruiwagen mee en brachten het meeste tot bij het terras waar 
we de regenton hadden bedacht. De ton moet op een verhoging staan en dat wilden we eerst 
met deze stenen proberen te realiseren. Frank legde de eerste cirkel neer om daar de ton op 
te passen, daarna kon de cirkel opgebouwd worden met ook stenen in het midden. 
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Het koffiezetapparaat werd opge-
start 

Een kijkje in  de ‘buitenkeuken’ Brokken en hele stenen uit de tuin 

  

 
Een oud troffeltje 

 
Wij zouden dit kloostermoppen noe-
men 

Even de regenton op zijn plaats  Passen en meten voor de regenton 

   
Lekker soepje In kleeine heksenketeltjes Ondertussen vordert de voet voor de 

regenton 

   
Paar keer opnieuw proberen Detail: een gietijzeren eikel De soep is klaar 
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Heksenpannetjes staan gereed Soep in een heksenpannetje Het zag weer eens heel anders 

  

 

Klaar voor de huislook De ton is geplaatst, het kraantje 
gemonteerd 

  
Decoraties voor de toastjes Toastjes bij een borreltje Een borreltje uit Bosnië-Herzegovina: 

   
 Rozenbottellikeur - Šipak Brievenbus opgehangen aan het hek 

 

Ondertussen pakte ik een pot soep, eerder deze week gekookt. We genoten daarvan op z'n 
Hongaars in heksenketeltjes en heerlijk onder de overkapping. Het was 'maar' zo'n 24 graden, 
dan is het uit te houden onder een afdak. Na het eten van de soep de ton op zijn plek gezet, 
kraantje erop gemonteerd en zover klaar. Er moet nog een klein stukje in de vorm van een 
ellenboog komen voor aan de regenpijp die door het deksel van de ton heen moet. Ondertus-
sen kwamen we op een idee voor een ruimte binnen. Een ruimte naast de woonkeuken, die 
wij eigenlijk als een soort schuur en provisieruimte hadden bedacht.  
De plannen zijn gewijzigd want in huis hebben we genoeg ruimte om een kast te plaatsen waar 
de voorraad voor in de keuken in kan. Laten we van die ruimte maar een groot 'houthok' ma-
ken. Dan kan daar evengoed het gereedschap een plek krijgen en nog wel een paar zaken maar 
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dan ligt het stookhout netjes droog. Het is wel eens goed een dag toch klussen aan te pakken 
maar ondertussen de blik verder te laten gaan en daar eens bewuster mee bezig te zijn.  
Want we gaan met de deuren aan de slag die aan het terras grenzen. De brievenbus kreeg een 
plek aan het hek en we genoten ondertussen weer eens ouderwets van een paar toastjes met 
een borreltje zonder in de 'werkmodus' te lopen. Het gevoel zoals we op onze vorige woonstek 
in Friesland ook hadden. De toastjes kregen brandnetelzaden en geraniumbloempjes en 
bloemblaadjes.  
Mijn aandeel bij het plaatsen van de regenton was het 'aanleggen' van een stukje met bakste-
nen en dakpanscherven waar huislook tussen mag groeien. Zo zal ik ook huislook in de gaten 
van het consooltje planten waar de ton op staat. Als maaltijd genoten we van het restant spa-
ghetti van de dag ervoor, broodje erbij en klaar. Op tijd stoppen, terug naar Harkány en aan 
het werk voor Project7-blad. 
 
Maandag 1 augustus...  
Op naar de volgende fase. We hebben besloten eerst met de deuren op het terras te beginnen. 
Als dat klaar is kunnen er op het terras nog een tweetal kasten komen om de inhoud van de 
andere kasten netjes te verdelen en nog wat ingepakte spullen op te ruimen die bij het bui-
tengebeuren horen, zoals koken onder de overkapping.  
Zondag de 31ste hielden we ons rustig, er moest het nodige gebeuren voor Project7-blad dus 
we besloten een dag niet naar het huis te gaan. Even een - noem het tussen-dag - is ook wel 
fijn, even afstand, relativeren en nadenken.  
 
We genoten onderweg van de vele tekenen van het najaar. Het is hier voor ons gevoel echt al 
najaar gezien het feit dat we velen vlierbessen zien oogsten, de onderste takken van de lijs-
terbesbomen ook al aardig uitgedund zijn, niet door vogels maar door mensen.  
De zonnebloemvelden zien nu echt - noem het triest - maar toch heeft het ook wel weer wat. 
Al die gebogen koppies.  
 

 

 

 

Naar de naam zijn we nog op zoek 

 
Prachtig bloeiernde boom Hibiscus Chinese vernisboom - zaden 
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De vruchten van de Chinese vernisboom trekken enorm de aandacht, ze zijn schitterend. De 
hibiscus bloeit overal nog prachtig en we zien ze in groten getale als haag, als enkele struiken, 
op stam, in diverse kleuren. Ze sieren het straatbeeld.  
Bij ons huis aangekomen bleek de partytent diverse salto's te hebben gemaakt, tja...  

Soms gaat er wel eens wat mis.        We hebben hem weer neergezet maar zagen wel dat dit 
van korte duur zou zijn. De schade was niet echt te herstellen en bij elke iets hardere zucht 
wind konden we erop wachten natuurlijk dat het weer zou gebeuren wat in de loop van de 
middag dan ook een feit was. Helaas...  
Frank heeft zich deze dag op de deur met raampartij gestort van het wat wij houthok gaan 
noemen, grenzend aan het terras onder de overkapping. De plannen zijn gewijzigd qua aanpak 
van deze deur. Ik gaf me niet direct gewonnen; ja we hebben echt weleens een verschillend 

inzicht ook al denken jullie wellicht van niet.        Maar alles komt goed en pluspunt is dat zoals 
Frank het nu gaat aanpakken dat veel sloop en breekwerk scheelt en we deze klus sneller klaar 

zullen hebben. Inmiddels ben ik het er mee eens hoor.                   

Ondertussen heb ik de geraniums twee weken eerder geplant alweer verplant wat geen over-
bodige luxe bleek gezien de wortels die zich al hadden gevormd.  
Alles heeft nu wel de tijd gehad te acclimatiseren; de planten stonden beschut en een groot 
deel van de dag niet in de felle zon.  
De hibiscus die al wat langer staat mocht nu bij het terras staan want de knoppen, de laat-
bloeier, zullen eerdaags wel uitkomen. Geraniums bij het terras betrokken, een ijzeren tafeltje 
(frame) waar een mand op staat ook beplant en Jut en Jul puntmuts kregen touw onder hun 
mantels en staan op ijzeren staven tussen de wilgentenenmatten gestoken.  
Dat ziet allemaal weer vertrouwd, toch wel heel leuk zoveel bekende spullen om ons heen. 
Wat hebben we veel overgebracht, niet te zuinig zeg.  
We waren de dag begonnen met koffie, hoe kan het ook anders? Maar wel met een gebakken 
ei erbij waar Pohon Dewa in meegebakken is. Heerlijk, de plant is ook bijzonder gegroeid, bin-
nen twee weken van afgeknipte stelen tot een plant met vele bladeren.  
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Onze pohon dewa Is ook eetbaar Gewassen en gesneden 

   
Even roerbakken Eieren erbij Spatdeksel op de pan 

   
Nog even laten garen Het ei is klaar… verdeeld in vieren Op een broodje… bakkie erbij 

  

 

Jut en Jul Droogboeketje gemaakt uit de tuin 

 

 

We zochten weer verkoeling  Een groter droogboerket 

 
Pohon Dewa, zoek maar eens op wat voor plant dit is. En ja hoor, we hadden het warm en 

waren druk        en daar kwam de ijscoman met zijn welbekende riedel.  
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Heerlijke tomaten Kidneyboontjes Verse melde 

   
De tomaten fijn gesneden Melde  Hongaars worstje – beetje pittig 

   
Blaadjes van de melde geplukt Tomaatjes in de pan Melde grof gesneden 

   
Ook in de pan Alkles dooreen roeren Al roerend even laten garen 

   
Het is klaar Op het bord geschept Broodje erbij… heerlijk! 

 
Nog geen vijf minuten daarvoor had ik gezegd dat hij deze dag vast niet kwam, het was al 
tegen vieren. Als maaltijd, we hadden nog een Hongaarse worst, we kregen van onze gast-
vrouw van het appartementje tomaten, daar kidneyboontjes bij gedaan en... een flinke bos 
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melde uit eigen tuin. Melde, familie van spinazie en heerlijk in vele gerechten. De boeketjes 
die mochten drogen een plekje gegeven onder de overkapping.  
Al met al een productieve dag want als je goed kunt overdenken wat de volgende stappen zijn 
en je begint dan ook heel gericht dan gaat het weer 'strijk en zet'.  
We zijn ook maar goedbedoelde klussers, puur om op te schieten en geen ergernis te hebben 
op wachttijden en andere obstakels. Nu hebben we alleen met elkaar te maken en 95% zijn 
we het steeds eens en de andere 5% 'vechten' we wel uit!  

Nu was het 1-0 voor Frank.        
 
 
Dinsdag 2 augustus...  
Eerst naar Pécs om boortjes en hout te halen. Hout om deuren onder de overkapping naar ons 
toekomstige houthok te bekleden. Boortjes, er sneuvelt weleens wat. Waar gewerkt wordt...  
Bij ons huis aangekomen snel de bus uitgeladen en een brunch op 'tafel' gezet. De tafel was 
deze keer een palletblad op schragen, verandering van spijs... en natuurlijk ontbrak onze Hol-
landse koffie niet. De broodjes aangevuld met kiemen van broccoli, rauwkostsalade op zuur 
en verse postelein en kruiptijm uit eigen tuin.  
Als garnering de eetbare bloempjes van een citroengeranium. De munt een dag eerder in de 
hanging baskets geplant doet het goed, dat kun je al zien.  
Alle planten staan er goed bij.  
 

   
Ons eerste bakkie Broodjes, aangevuld met Kruiptijm  

   
Verse postelein Citroengeraniumbloempjes  Nabloei in de acacia 

 
Frank stort zich op het opknappen van de deuren waar we hout voor hadden gehaald en ik... 
ja die vierkante bakken, de grond is door de hele tuin ongelijk, net zo ongelijk als het huis is. 

        
Maar ik zag een plekje waar het kaal was en waar ze naar mijn idee mooi konden staan. Het 
was even studderen, de scharnieren goed boven elkaar plaatsen. Elke bak bestaat uit twee 
lagen en de hoekscharnieren sluiten mooi aan boven elkaar. Dit zijn officieel bakken voor op 
pallets (als ‘omheinding’ om goederen vast te houden) maar wij gebruiken nu eenmaal van 
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alles anders dan waar het voor bedoeld is.        Geintje, ze lagen te koop en ik zag mijn koren 
bloeien. Snel klaar, simpel en onbewerkt hout.  
Met scherven onder diverse hoeken de bakken voor het oog redelijk recht gezet. Frank laten 

controleren.         
Dikke laag karton op de bodem gelegd. Daar gebruiken we geen dozen voor die zwaar onder 
de inkt zitten en al helemaal geen bananendozen die in een container met gif vervoerd zijn 
om wellicht ongewenste gasten tussen de bananen om zeep te helpen.  
Op de lagen karton diverse soorten snoeihout gelegd. De takken van acacia's, wilg, druiven en 
ander natuurlijk afval over het karton verspreid. Eerdaags grond er overheen en planten maar.  
 

  

 
 

 
Druiven – we hebben er veel Achterkant van het huis met luifel Vrolijke parasol 

  

 
Biologisch witbier bij de Tesco 
gescoord – lekker koud 

 
Terracotta papaverbollen Deuren van de berging Moestuinbakken 
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Karton en snoeihout Tussen de amaranthussen Nederlandse lampionnetjes 

  

 

De oude waterput Wonderbloem - Mirabilis jalapa 

  
Langzaam maar gestaag… Heerlijk, die zaagtafel Tinker Bell 

   
Passen en meten - zaagsnede 
bepalen 

Frank – ook wel Piet Waterpas – 
maar dat is het wel! 

De zussen zijn er ookj weer bij 

 
Het is een beginnetje maar het staat beter dat de bakken klaar staan dan toen ze nog ingeklapt 
lagen te wachten.  
In één bak gaan de mierikswortels die nu nog in potten staan. De eerste gekleurde lampion-
netjes waargenomen, een plant meegenomen uit eigen tuin in Friesland.  
Frank ging ook gestaag verder en mijn idee was dat we een pilsje verdiend hadden. We weten 
biologische pilsjes te scoren bij de Tesco en af en toe is dat best lekker als het warm is. Dat 
moment was geen reden om te stoppen, zagen, meten, voorboren en schroeven, Frank ging 
weer door.  
De avondmaaltijd was eenvoudig doch voedzaam. Soep.  
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De laatste pot van de pan een week eerder gekookt aangevuld met een restantje groenten 
met het bijbehorende vocht van de dag ervoor. Ook dat was een pittig mengsel en paste per-
fect bij elkaar. Stukje blauwschimmelkaas in stukjes laten smelten tijdens het opwarmen en 
de broccolischeuten die er nog waren toegevoegd. We hadden op deze manier beiden een 

heksenketel vol!         
 

   
Panelen vastschroeven Vrolijke tinten De deur 

   
Oneffenheidje wegwerken Denk om de vingers! En dan is het tijd voor de maaltijd 

   
In de heksenketeltjes Even afmaken voor het eten Een vullend soepje 

 

 

Overzichtje van de arbeid  
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Geen spannende dag maar we hopen velen te inspireren ook eens 'wilde' groenten uit eigen 
tuin te scoren zoals de postelein deze dag op de broodjes en de postelein samen met melde 
eerder in de soep toegevoegd. Of om op eenvoudige wijze in je tuin een begin te maken met 
een eigen groentetuin zonder eerst van alles voor te bereiden zoals grond omspitten, etc.  
Laat de wormen het spitwerk doen! natuurlijk Puur tuinieren.  
 
Of om in eigen huis of na verhuizen ook alweer eenvoudig zelf aan de bak te gaan zonder het 
idee te hebben er maanden voor te moeten uittrekken. Wij zijn uit Nederland vertrokken om 
elders een rustiger bestaan op te bouwen gezien alle bijzondere gebeurtenissen.  
We zijn niet vertrokken om elders een droom te verwezenlijken, we willen in en pal rond het 
huis alles zo snel mogelijk in orde hebben om daarna heerlijk in de tuin ons uit te leven en 
voor volgend voorjaar van alles op orde te hebben om dan echt te kunnen zaaien en planten.  
 

We gaan dus gestaag verder!        
 
Woensdag 3 augustus...  

   
Gevlekte scheerling  Onderweg wordt aan de weg 

gewerkt 
Eenrichtingsverkeer met 
verkeerslichten en regelaars 

   
Scheerling in een vaas Een mooi resultaat Koffie in de schaduw van de bus 

   
Felicitatiekaarten voor Annekes 
verjaardag 

Bescherming tegen vliegen Champignonsoepje met… 
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Brood onder een gazen dakje Versierde broodjes Heerlijk en rijk versierd 

   
De brunch Overige felicitatiekaarten De ijscoman kwam ook weer langs 

 
Een dag met een staart!  
Uiteindelijk gingen we niet ontevreden terug naar het appartementje in Harkány maar deze 
dag verliep niet echt gladjes.  
Op de heenweg een aantal takken uitgebloeide gevlekte scheerling geplukt. Zo mooi die ge-
droogde uitgebloeide schermpjes. En ja, ik weet het, deze planten zijn giftig, maar we eten ze 

ook echt niet op.         
Soms spreekt mijn bloemistenhart en dan doe ik eens iets anders. De bos zag ik voor mij in 
een lampetkan onder de overkapping.  
We rijden sinds we in mei arriveerden altijd langs wegwerkzaamheden waar men riolering 
heeft aangelegd. Het lijkt erop dat er nu toch een eind aan gaat komen, het asfalteren is de 
laatste klus en daar zijn ze mee bezig.  
Nee, we zaten niet te kamperen maar wel in de schaduw van de bus onze koffie gedronken. 
Een speciekuip (heeft bij mij al jaren een andere functie, heerlijk om tuinspullen in af te was-
sen) op zijn kop, zeiltje er overheen, klaar was het 'tafeltje'.  
En daar kwam de post. We horen de post regelmatig door het dorpje rijden met de bijbeho-
rende geluiden (klaroengeschal) om aan te kondigen dat er wellicht post op komst is.  
Tot heden kregen wij niets maar deze keer stopte de auto voor onze poort en kwam er een 
kaart uit Friesland van de groep waar we regelmatig mee bij elkaar komen. De kaart die zij een 
week eerder op mijn verjaardag hadden geschreven arriveerde.  
Later op de dag bleek dat er nog twee kaarten een dag eerder waren bezorgd maar we hadden 
nog niet in onze nieuwe brievenbus gekeken omdat we de postauto altijd waarnemen en als 
deze niet bij ons stopt hoef je niet te kijken.  
Dinsdag waren we later bij ons huis, dus de post gemist en niet gekeken. Maar leuk dat we te 

vinden zijn.        

Overigens was één van de enveloppen open geweest. Dat was duidelijk, de Hongaarse posterij 
had de envelop met plakband dichtgeplakt waar duidelijk ‘Posta’ op stond. 
De envelop waar het om ging bevatte een kaart die muziek maakt. Eerlijk gezegd schrok ik ook 
toen ik de kaart opende, wij vermoeden dat de persoon die de envelop heeft opengemaakt 
dat ook wel gedaan zal hebben. Want… opengemaakt? Nee, Anneke Bleeker snuift en slikt 
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niet! Een kaart met muziek heeft een chip en wellicht bedachten ze dat er weleens iets in de 
envelop kon zitten.  
Zo redeneerden wij.  
Als lunch biologische champignonsoep uit Nederland meegenomen. Op de soep in het kom-
metje duizendbladbloempjes gestrooid, heerlijk kruidig.  
En... lavendelbloempjes, kaasjeskruid en de zaden van brandnetel op de besmeerde broodjes 
gedecoreerd. We zaten heerlijk in de schaduw van één van de acacia's.  
Daarna weer verder, Frank had de nodige uitdagingen met het bekleden van deuren naar ons 
toekomstige houthok. Boortje brak, diverse hindernissen maar... Alles komt goed!  
 

   
Wateroverlast in de voortuin Kefir zeven en verzorgen Snel gegroeid 

 

  
Serviceauto van het 
waterleiudingbedrijf 

Water wordt uit de put gepompt 

  
Kruška - perenlikeur Het waterpeil daalt Agregaatje – stroom voor de pomp 

   
Reparatie gaande Koppeling kapot Kijkje in de waterput 
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De ‘daders’ van de wateroverlast   

 
Ja, ja, dat dacht ik ook even later. Bijna nooit loop ik naar voren, deze keer wel en wat zag ik? 
Het stukje voortuin, nou ja tuin... wildernis, liep onder. De waterput stroomde over en liep 
maar door. Frank, moet je kijken! Dit gaat niet goed!  
Oké, uitdaging! Met veel gestudder kreeg ik de deksel eraf. Frank bedacht wie we moesten 
benaderen, uiteindelijk natuurlijk het bedrijf van de waterleiding.  
Buurvrouw en buurman zaten voor hun huis en het duurde niet lang voor ik ze bij de put had 

staan. Gelukkig...        Buurvrouw haalde gegevens, buurvrouw hielp met bellen, het antwoord-
apparaat was voor ons echt niet te volgen. Buurvrouw ging bij haar thuis verder bellen en 
kwam met de verlossende opmerking dat ze van het waterleidingbedrijf snel zouden komen. 
Wij haalden opgelucht adem.  
Wachten was het enige, dus aan het werk. De waterkefir kon gezeefd worden. Twee dagen 
eerder gestart met 400 gram korrels. Deze keer een aangroei van rond de 320 gram. Dat is 
veel! Sinds we 7 mei zo onregelmatig leven gooi ik de overtollige korrels steeds weg, twee 
personen tijdens deze maanden blij kunnen maken.  
 

 

  
  

  
Vrijheid   
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Vensterbankje aangebracht Roerei met… 

  
Eind van de dag  Roerei Witte boontjes in tomatensaus 

  

 

Groenten garen Een heerlijke maaltijd  

 
Mijn ingeving was deze extra voorraad in een glazen pot met suiker en water te doen. Toeval? 
Buurvrouw kwam weer en keek wat ik aan het doen was. Lang verhaal kort, zij ging met de 
extra voorraad naar huis, wij zorgen voor het recept en ik zal haar helpen met opstarten.  
Toeval? Korrels bewaard.  
Toeval? Zomaar naar voren gelopen en daar het water ontdekt. Water, waterkefir, buurvrouw 

weet dat ze nieuwe buren heeft.         
En buurman ook. Ze kwamen meteen kijken toen de mannen arriveerden. Een gescheurde 
koppeling bleek de boosdoener. Ja een koppeling van plastic. Als vervanger ging er eentje van 
brons in. De put moest eerst leeggepompt worden. Afijn, de put kreeg een grote schoonmaak-

beurt.         
Een eenvoudige maaltijd, witte boontjes uit Nederland met roerei en... melde uit eigen tuin. 

Wat een dag! Opgeschoten? Hmmmm         
Er komen meer dagen! 
 
Donderdag 4 augustus...  

Stralend weer, we vertrokken goedgemutst        Als beeldspraak want het was al aardig warm.  
We zagen onderweg verschillende bomen die we eerder nooit gezien hebben. Heel verrassend 
en ze leveren voor het oog grote boeketten gezien de vele bloemen.  
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 Niet eerder gezien 

  
  Eigen bakkie in de tuin 

 

  

Acacia’s - nabloei 

 
Wijze Friese spreuk In eigen tuin: amaranthus Grassoorten  

 
In onze tuin een kleine nabloei van de acacia. De acacia's straalden afgelopen voorjaar, zij st 
alen de show met hun overdaad aan bloemen en daarmee overdadige geur. Al zag je ze niet, 
je wist dat ze er waren.  
Natuurlijk, hoe kan het ook anders… begonnen we met koffie en dat kon heerlijk in de scha-
duw van een acacia.  
 
Met gedroogde groenten, in 2020 gedroogd in de droogoven, samen met verse 'wilde' groen-
ten uit de tuin een pastagerecht gemaakt.  
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Gedroogde uitjes Zelf gedroogde groenten Even wellen 

   
Verse ‘wilde’ groenten 1op water tegen verleppem Gewelde groenten in de pan 

   
Laten garen Duizendblad snijden Alles goed dooreen roeren 

  

 

De maaltijd is klaar Smakelijk eten  

 
Gedroogde boerenkool (handjevol fijn vermalen in de hand), gedroogde paddenstoeltjes, uien 
en daslookblad.  
Vers geplukt duizendblad bladeren en jonge bloemen, melde en paardenbloemblad. Kruiden-
zout en chilipoeder samen met een fles pastasaus en een zak spelt pastabuisjes vormden onze 
maaltijd. De groente geroerbakt in kokosvet, aangevuld met een beetje water tijdens het ga-
ren. Omdat Frank met de deuren op het terras bezig was, dit zonder mijn hulp gerealiseerd 
kan worden kon ik mooi voor een warme maaltijd halverwege de dag zorgen zodat we in de 
avond snel klaar waren.  
Nou ja, snel klaar... de dag kreeg een staart.  
Voor een paar 'flut boodschappen' even naar de plaatselijke winkel gelopen die tweemaal per 
dag een aantal uren open is. Zo'n loopje is leuk om meteen te genieten van andermans tuin 
want de stokrozen trokken toch de aandacht ondanks dat ze al aardig op hun retour waren.  
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Bij onszelf doen de geraniums het goed, de munt ziet er allemaal prachtig uit, alle drie soorten 
munt groeien als kool.  
 

  

 

Droogboeketje Mooi hè? 

  
Veel profijt van de zaagtafel En de boor-/schroefmachine Tinker Bell komt ook weer even langs 

   
De deur is bijna af Een borreltje aan het eind van de dag Acaciabomen in de achtertuin 

 
Maar de avond... toen we zover waren om de laatste dingen op te ruimen, Frank even naar de 
buren was om het recept voor waterkefir met hen te delen maakte ik een ongelukkige stap 
toen ik de stekkers van twee verlengsnoeren in de keuken uit het stopcontact wilde halen. 
Daar stapte ik op de rand van het teiltje waar de grote pot met 4 liter waterkefir in stond.  
Voor de lezers wellicht lachwekkend maar wij deden alles, behalve lachen.  
Wat een puinhoop. Enfin, zal jullie de details besparen dat is niet interessant maar pfffffffff, 
te bizar. 
Toch nog 270 gram kefirkorrels over van de 400 die een dag eerder in de weckpot gingen. 

Dus... de buurvrouw heeft meer maar we zaten niet zonder. Groeien maar weer.         
Dag later weer opnieuw starten.  
Alles meteen opgeruimd, schoongemaakt en de vele was van doeken, dweilen en handdoeken 
kon ik een paar uurtjes later ophangen want we mogen een wasmachine gebruiken van de 
gastvrouw waar we verblijven.  
Toppie! Genoeg handwasjes verwerkt over de afgelopen maanden en in ons huis moet er nog 
een afvoer komen. Hoe ze daar de was deden? Geen idee.  

Maar we verbazen ons wel over meer dingen.         
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Proost! We dronken nog even waterkefir.  
De oogst een dag eerder gezeefd. We bleven in stijl!  
De deuren waren op een oortje na klaar, met hout bekleed dan beitsen en op naar de volgende 
klus.  
Terwijl we in de tuin eten of koffiedrinken laten we ook onze gedachten over de tuin gaan. 
Daar hebben we zin in!  
Maar... eerst het huis aan kant en we hebben nog even te gaan.  
Dankzij de vele 'wilde' groenten die we scoren houden we de power erin!  

We zijn het bewijs!            
 
Vrijdag 5 augustus...  
De dag beginnen zonder koffie? Dacht het niet! 
 

 

  

Beginnen met koffie 
Onze buurvrouw maakt zelf pasta 

 
Basis voor eierpasta Na het drogen Waterkefir in wording 

   
Eierpasta  Een mooie geëmailleerde schaal Portie voor ons 

 
Ondertussen bedachten we, door ervaring opgedaan, dat we geen compostbakken plaatsen 
waar we ze hadden bedacht, want in de ochtend is die plek heerlijk om als zitje te gebruiken. 
Zo zie je maar weer dat in de praktijk dingen een andere wending kunnen krijgen dan bedacht 
vanuit 0 ervaring omdat we er nog niet hadden gezeten.  
Toen we aan de slag gingen kwam de buurvrouw vragen via een briefje, wat ze had geschreven 
aan de hand van Google vertalen, wanneer we de waterkefir bij haar konden opstarten. 
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Dat kon meteen en ik was blij dat zij het initiatief nam.  
 

 

 

 
Hongaarse buurvrouw over kefir De kefir groeit als een gek 

  
Mooie tomaten De potten waterkefir Restant pasta 

   
Hongaars worstje Worstje even bakken Mooie tomaten 

   
Zachtjes garen Alles bij elkaar en doorwarmen Lekker buiten eten 

  

 

Een paar eetbare bloempjes Close-up 
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Fraaie bloementuin Hibiscus  

  
De bak met alle spullen meegenomen en ook voor twee weck-
potten gezorgd.  
De twee potten gevuld en me lopen vergapen aan een prachtige 
emaillen schaal waarin de ingrediënten klaar stonden om zelf 
pasta te maken.  
Ik kreeg een bak pasta mee. Wat leuk! 
We spraken af dat we zondag de potten zeven.  
Daarna twee potten voor onszelf opgestart na de schade van een 
avond ervoor.  
We hadden besloten als lunch een 
restant van de vorige dag 'op te pie-
pen', pasta met 'wilde' groenten. 
Van buurvrouw een paar tomaten 
gekregen, we hadden nog een Hon-
gaars worstje en dit samen eerst in 
kokosvet geroerbakt.  
Mooi hè die tomaten? Tomaten en 
ons hart zijn een bekend gegeven 
maar bij deze tomaten kun je ook 
duidelijk zien dat er een link ligt.  

Even naar de 'dorpswinkel' gelopen; je moet een timmerman 
goed voeden dus ik dacht... koud drankje zal er met de tempera-
turen van deze dag wel ingaan. Heel apart hoe dat werkt, in Ne-
derland kocht ik dergelijke blikjes nooit, zou het niet bedenken.  
Maar uit de koeling in het winkeltje en thuis meteen op tafel. Het 
zal ook de sfeer in de tuin zijn, de temperatuur, een totaal andere 

energie dan in Nederland, maar... het was heerlijk.        
Lekker fris door de smaak en heerlijk koud. En ja toen kwam de ijscoman ook weer langs. Toch 

zielig om hem te negeren!        We offerden ons op!              Ja echt hoor!  
Zelf even aangevuld met citroenmelisse en madeliefjes.  
Het bekleden van de foeilelijke kunststofdeuren schoot op. Ondertussen schoten ons flarden 
van een lied te binnen.  
Een lied dat we zongen toen we jaren, echt jaren geleden, samen verbonden waren aan een 
koor:  Water leeft en stroomt en bruist door elke dag, in ieder uur, 

Schittert in zijn golven, klatert van omhoog, kent rust nog duur 
Baant zich nieuwe wegen, opent eeuwig spel, als was het vuur  

Wonderboom - Ricinus communis 
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Tja... Wateroverlast in de put, waterkefir over de wereld, waterkefir bij de buurvrouw opstar-

ten en bij onszelf. Een paar 'waterige dagen'...         
Het waren deze week rommelige dagen, toch wel wat gedaan.  

Vele klussen, de timmerman van maaltijden voorzien is ook belangrijk.         
Timmerman, dan weer schilder want de deuren moesten ook gebeitst worden. 
 

  
Beetje zielig om de ijscoman te negeren Oud kunststof kozijn omgeturnd 

 
Zaterdag 6 augustus...  
We reden eerst naar Siklós waar we bij de leuke winkel waar we een week eerder de regenton 
kochten een zeis hadden gezien. In de voetsporen van onze beider opa's.  
Wie had dit ooit bedacht? Wij niet!  
 

   
De dag begint weer met koffie Puzzel voor bij de koffie: hoe 

monteer in een zeis? 
Klein ongelukje… kop koffie over de 
wereld 

   
 Stukje tuin  

 
Maar gezien het feit dat het op ons erf een aardige wildernis is en er met een grasmachine 
echt niet doorheen te komen is gaan wij terug in de tijd en op de ouderwetse manier aan de 
slag.  
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En die winkel is zo leuk. Wat ze allemaal verkopen op huishoudelijk gebied, maar ook veel om 
te klussen. 
Bij de Tesco nog een paar boodschappen gescoord waaronder biologische pilsjes.  
Echt heel apart, in Nederland taalden we daar niet naar maar in de warmte is dat hier echt 
anders en in de loop van de middag tijdens het werken een traktatie.  
 

   
Onze druiven De melde… huizenhoog Overwoekert de aanhanger 

 
Thuisgekomen, de koffiepot een por gegeven en terwijl we aan de koffie zaten even een paar 
filmpjes op de mobiel erbij rond 'de zeis'.  
Echt leuk, daar zijn vele filmpjes over te vinden. En ja hoor... de zeis meteen gedoopt!  
Ach ja, water... afgelopen dagen al een thema bij ons. Gooide ik daar mijn 'bakkie' koffie om. 
Sufferd!  
Onze koffiestek bevalt ons wel. We kijken op van alles wat er groeit en bloeit en het nodigt 
ook uit even een rondje te lopen.  
De druiven worden mooi. De gezaaide Oost-Indische kers begint wat te worden.  
Frank is blij met zijn slijpstenen. Eentje voor de zeis en eentje voor o.a. zijn beitels. Wat kun je 
snel blij zijn. Een slijpsteen voor 430 Hongaarse forint is gelijk aan € 1,09 en de slijpsteen voor 
de zeis kost nog minder. Maar wat een lol want goed gereedschap is meer dan het halve werk.  
 

   
Wetstenen voor de zeis en het 
gereedschap 

De warme maaltijd Pasta à la Anneke 
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De zeis biedt  nog steeds raadsels Even een lekker koud pilsje Lekker hoor! 

 
We aten weer op tijd een warme maaltijd. Nogmaals pasta eerder gekookt maar deze keer 
aangevuld met een aantal toppen brandnetels, een paar topjes munt, drie grote tomaten en 
twee puntpaprika's. Op het bord een paar bloemen duizendblad gestrooid, de bloempjes los 
geplukt.  
 

   
De zeis biedt  nog steeds raadsels Even een lekker koud pilsje Lekker hoor! 

 
De foeilelijke kunststofdeuren kregen van Frank een mooi nieuw uiterlijk en deze dag twee 

lagen bruine beits. Pilsje verdiend? Dacht het wel!      En wat zijn die blikjes toch leuk. Hmmm, 
leuke vaasjes.  

Frank zijn reactie: 'We moeten 
dus zuipen' om An aan vaasjes te 
helpen.  
Dat laten we dan maar in het mid-
den maar deze blikjes kregen even 
een andere look. Een mens be-
denkt weleens wat tussen al het 
werken door.  
De bovenkant sneed Frank er met 
een stanleymes uit. Denk wel om 
de scherpe rand.  

En een idee!         
Als je iemand pilsjes cadeau wilt 
geven vul je ook één of meerdere 
blikjes met bloemen en maak je 

van het geheel een cadeau pakketje.  
Pilsjes met een paar boeketjes in lege flesjes/blikjes in bijvoorbeeld een houten kistje.  

Wel eerst zelf een paar opdrinken.        
Zomaar gedachten tijdens deze zaterdag begin augustus.  
Onze voorkeur gaat uit naar glazen flesjes maar die zagen we tot heden hier niet met bio-pils.  
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Wat ik wel zag... druiven tussen de bamboe. Kleine blauwe druiven. Deze gaan we eerdaags 
oogsten en in een glazen pot met suiker doen. al enige jaren ervaring, superleuk dat deze 
druiven ons vanuit de bamboe toelachen.  
En... de vlag ging uit!  
Niet omdat de deuren af waren maar... omdat we samen hebben staan martelen op een dek-
sel van de regenton waar de afvoer in verwerkt moest worden.  
Wat een rotklus. Zo! Dat mag gezegd worden.  
We hebben er een eigen draai aan gegeven want elke situatie is anders en wij pasten het aan 
zoals het ons goed leek.  
Met... een slok 'Kruipolie' erbij. Frank vond deze fles tussen onze nog niet opgeruimde 'zooi'... 

        
Eén van de goede eigenschappen is dat het stroef lopende hersenen weer gangbaar maakt! 
Kijk, goed excuus toch? Een borreltje uit Friesland en de vlag ging nadat we tevreden waren 
over het resultaat uit!  
Een overloopje komt eerdaags, dat heeft geen haast. Voor als de ton vol raakt, dan kan het 
water weg wat we niet langs de pijp via het deksel willen laten lopen. We aten even een 
broodje voor we weer vertrokken en konden zo nog even genieten van een regenpijp die uit-
eindelijk naar onze zin zit. Mijn oma zou gezegd hebben: 'Dood goed is geen baas!' 
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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  
van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80) 

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

 

 

  

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