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Voorwoord 
 
Eind augustus al weer. De tijd holt door, de schoolvakanties zijn bijna weer voorbij. Hier in het 
noorden is de vakantie vanaf deze week voorbij, volgende week in het zuiden en dan begint 
het  veelal ‘normale’ leven weer, voor zover we van ‘normaal’ kunnen spreken na de afgelopen 
ruim twee jaar. 
We hebben mooi zomerweer gehad en dit gaat nog even door met gelukkig wat aangenamere 
temperaturen. In de tuin zien we alles al weer wat op haar retour. In mijn voorwoord in de 
nieuwsbrief van eind juli deelde ik foto’s die Anneke Bleeker had gemaakt van hortensia-bloe-
men in mijn tuin; van de mooie dieppaarsblauwe kleur is weinig meer over. 
 
Vorige week zijn Anneke en Frank weer in Nederland geweest zoals jullie verderop in de 
nieuwsbrief kunnen lezen. We hebben afgesproken dat als ze in Nederland zijn, zij ook hier 
een keer komen eten. 
Ik plaag Anneke dat ik ze dan een gezonde maaltijd voor zal zetten, want ja als je hun verslagen 
leest zie je dat er makkelijk gegeten wordt. Een omelet met melde uit eigen tuin, soepje soms 
zelf gemaakt, soms uit een pot wel met melde, pasta met Hongaarse worst en melde en ga zo 
maar door. 
 
Voor ik vorige week boodschappen bij de Streekboer zou bestellen, kwam ik dit verhaal op 
facebook tegen bij ‘Lekker van eigen land’: 
 
De jaren 60 moestuin gerechten.  
Soms vraag ik me wel eens af, is dat nou echt niet meer zoals het ook kan? Vanaf augustus als 
de sperzieboontjes werden geplukt of vers van ‘t land bij de groenteboer of op de markt werd 
aangeboden aten wij dat regelmatig in de jaren 60 van de vorige eeuw. 
Gewoon met wat zout mooi gaar gekookt, klontje boter en wat nootmuskaat. Dat kwam dan 
op tafel met een balletje, gekookte nieuwe aardappels met wat jus, of gebakken krieltjes en 
aangemaakte komkommers met slasaus of zoets.  
 
Heden ten dage een pokebowl, met koude net gekookte sperziebonen met een stevige bite. De 
piepers mogen niet meer maar quinoa, couscous of een puree van venkel, pastinaak, aardpeer 
of pompoen, Zoete aardappel etc.. 
En tegenwoordig de komkommer in plakjes gemarineerd met wat olie en kruiden, het balletje 
geruild voor een kikkererwten burger of sojaboon alternatief.  
Niks mis mee op zichzelf, maar die “oma” manier vinden wij zo lekker. 

 
Mmmmmm lekker sperziebonen, ‘Koudumer 
beantsjes’, bij de streekboer besteld. 
 
Weer een overheerlijk en gezonde soep ge-
kookt met als basis bottenbouillon en naast ui, 
courgette, prei en potten eigengemaakte to-
matensaus onze heerlijke eigengemaakte 
groentebouillon erdoor waar we tal van 
groentes en ‘wilde’ kruiden door hebben ge-
daan. 
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En gebakken aardappelen, sperziebonen en komkommer zoals hierboven genoemd klaarge-
maakt. 

 

‘Lekker ite’ zeggen we dan in Friesland☺. IJs van de Blauwe Stip met eigengemaakte prui-
menmoes na. We hebben heerlijk gegeten en gezellig bijgepraat. 
 
In deze nieuwsbrief vind je naast het verslag van Anneke (en Frank) van hun belevenissen in 
Hongarije ook een aantal recepten van Anneke. 
Leuke recepten om eens uit te proberen. Madeliefjes om een broodje te versieren, duizend-
blad als smaakmaker in je soep, ‘wilde’ groente in je sla, bij of op je broodje.  
 
Ik heb de afgelopen tijd heel veel brandnetels gedroogd voor de zaden, een echt superfood 
en vanmiddag nog weer heel veel jonge brandnetels geplukt. Als er gemaaid is in het Heem-
park dan komen er weer jonge brandnetels.  
ik droog ze voor theemengsels die we op de dorpstuin verkopen maar ook voor mezelf om van 
de winter door de soep of sauzen te doen. 
Ook tijdens een wandeling in Oudebildtzijl heeft een deelnemer mooie brandnetels met zaden 
meegenomen om te drogen.  
Het kan nu nog, ga erop uit en ga op zoek naar mooie jonge brandnetels of brandnetels met 

zaden. Durf je ze zo niet te gebruiken want ja er kan een hond overheen hebben geplast☺ 
leg je de brandnetels thuis even in een bak met warm water en baking soda, schoonspoelen 
en vervolgens leg je ze op een paar handdoeken of theedoeken en als ze droog zijn leg je ze 
op een paar kranten te drogen of in een droogoven tot het blad knisperend droog is.  
Zorg dat ook de zaden door en door droog zijn anders gaan ze schimmelen. 
Ga er op uit schrijf ik net, dat is ook de oproep van Piteke in haar bijdrage in deze nieuwsbrief. 
Marja deelt een bijdrage over wilde marjolein en vertelt over haar drum. 
Ook lees je een verhaal over verschillende manieren van vuur maken, verzamelt door Rudy 
Vercauteren. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier en tot de volgende maand! 
 

 groet, 
Barbera 
Foto’s: Anneke Bleeker© 
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Lunch met 'wilde' groenten 
 
 
 

 Melde 
 

Moederkruid 

Brandnetelzaden 
 

Roze winterpostelein  

 
 
Een lunch aangevuld met 'wilde' groenten en eetbare bloemen. 
De zaden van brandnetel, melde, roze winterpostelein (bloem en blad) en de bloemen van 
moederkruid. 
Roze winterpostelein klinkt zo niet zomers maar de naam is misleidend. 
 
We kunnen in het voorjaar volop van dit gewas genieten en daarna blijft het zich presenteren. 
Zaden van brandnetels bevatten een hoog eiwitgehalte, toch leuk om dat zomaar in de natuur 
te kunnen plukken.  
 
In een handomdraai kun je dergelijke broodjes presenteren. 
 
 
Anneke    
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Vertellingen van mijn drum 
 
Vanmiddag hebben we weer gedrumd, deze keer waren we 
met een klein groepje vrouwen. Maar dat mag de pret niet 
drukken. Kleine groepjes kunnen grootse dingen voortbren-
gen zoals Anneke altijd zegt☺  
Ik had de middag een beetje voorbereid, dat wil zeggen ik had 
wat ideeën die ik in praktijk wilde brengen. Maar ha ha er was 
iets anders gepland in de energie. De windrichtingen riepen 
om aandacht. 
Ik heb het levenswiel gemaakt om in het midden van de cirkel 
te leggen wanneer we gaan drummen. Op het levenswiel heb 
ik een spiraal gemaakt gebaseerd op de reeks van Fibonacci. 
Ik vond dat mooi omdat deze in de natuur terug te vinden is.  
 
Bekijk maar eens de structuur van een zonnebloem, je ziet 
daarin vele spiralen waarin de zonnebloempitten gerangschikt zijn.  
Fibonacci reeksen komen ook terug in de verdeling van takken aan bomen. Je ziet ze in de 
vruchten van ananas, de bloemen van artisjok, een ontvouwende varen, de schubben van een 
dennenappel en zo zijn er vast nog meer te noemen.  
Voor mij staat de spiraal symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde.  
En op mijn levenswiel heb ik de vier windrichtingen afgebeeld. In het oosten de grote centrale 
zon met daarvóór onze zon, het leven gevende licht dat elke dag weer in het oosten verschijnt. 
Elke dag een nieuwe kans, waar ideeën geboren worden. We drumden voor het oosten.  
En zo kwam ook het zuiden aan bod waar de zon op zijn hoogst staat, zomer, vuur. De ideeën 
ontstaan in oost kunnen hier groeien en geïntegreerd worden. We drumden voor het zuiden, 
mooi om te voelen hoe heel anders dat is dan drummen 
voor het oosten.  
Daarna volgde het westen waar de zon, zo lijkt het, in 
de zee verdwijnt. Het westen verteld ons over ouder-
dom en overgaan. De herfst vruchten plukken en losla-
ten. Heel fijn om voor het westen te drummen en de 
verbinding te voelen.  
Tja en dan uiteraard was het noorden aan de beurt. 
Noord de plaats van al onze voorouders en zij die nog 
gaan komen, de lucht, de wind, de Adelaar die hoog 
vliegt en alles overziet.  
Ik mag vaak vliegen met Adelaar heerlijk. 
En zo waren we de cirkel rond, heel fijn om bij elke 
windrichting eens uitgebreid stil te staan, te drummen, 
te verbinden en te voelen. Aanrader☺ 
 
Hartegroet, 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl  
 

http://www.marjafrederiks.nl/
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Natuurmens,ontwaak!    

 
Staren naar de sterren, in de aarde woelen, geduldig 
wachten op die ene vogel. 
Simpele ervaringen buiten doen je voelen wat je diep 
van binnen bent. 
Ik geef zes tips om weer een natuurmens te worden. 
 
Het is fijn en gezond om de natuur in te gaan. 
Als we ons voornemen om na de vakantie dat heer-
lijke buitenleven vast te houden sluiten we ons, bin-
nen no time weer op in ons huis of kantoor. 
Zo brengen we gemiddeld 93 procent van onze tijd 
binnenshuis door. 
Ons brein is daar eigenlijk niet op geprogrammeerd. 
Na 350.000 generaties lang in de natuur te hebben 
geleefd,  wonen we nog maar 6 generaties lang in 
drukbevolkte steden. 
Dat afgesloten van de natuur zijn kan mentale pro-
blemen in de hand werken. 

Je spreekt dan van een natuurtekortsyndroom. 
Dat kan leiden tot concentratieproblemen en psychische aandoeningen als depressie en ver-
minderd gebruik van zintuigen en vervreemding van de natuur. 
 
Hup, naar buiten!  
Zeker ook om ons er aan te herinneren hoe onlosmakelijk we zijn verbonden met alles wat 
leeft. 
Veel mensen denken tegenwoordig dat ze boven de natuur staan. 
Ze vergeten dan dat ze er zelf onderdeel van zijn. 
De zuurstof die we nodig hebben om te leven is er dank-
zij de planten die zichzelf weer voeden met wat wij uit-
ademen. 
Nergens op aarde bestaat zoiets als individualisme. 
Als je daarbij stilstaat kan dat al helpen om meer verbon-
denheid te voelen met de natuur. 
 
Kijk omhoog 
Is er een heldere nacht? 
Zoek een donkere plek op en ga kijken naar die hemel 
vol sterren. 
Sommige fonkelen en zijn helder, anderen slechts een 
stipje. 
Laat je gedachten uitwaaieren. 
Sta stil bij dat oneindig universum. 
Je kan het gevoel krijgen dat je heel nietig en klein bent 
en tegelijk onderdeel bent van iets heel groots. 
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Het ontzag geeft je meer bewondering en waardering voor de schoonheid van de natuur en 
het leven. 
Ook kan het je minder egocentrisch maken en dus socialer wat ook je eigen welzijn ten goede 
komt. 
 

Ga vogels spotten 
Vogelspotten saai? 
Het is de uitgelezen manier om weer in contact te 
komen met de natuur. 
Je gaat helemaal op in de natuur. 
Zelfs als je vogels voert en bekijkt in eigen tuin, blijk 
je al meer ontspannen te worden en je verbonden te 
voelen met de natuur. 
 
Begin een relatie 
Frisse buitenlucht, wat zonlicht, afleiding van de da-
gelijkse sores; allemaal redenen waarom tuinieren 
weldadig voor de geest is. 
Ook het proces van zaaien, verzorgen en oogsten 
doet iets met ons. 
Het blijkt dat een half uur tuinieren na een stress-
volle dag ons humeur opkrikt en ons cortisolniveau 
meer doet dalen dan een halfuur lezen. 

Het in de aarde wroeten met onze vingers versterkt ons immuunsysteem en stimuleert de 
aanmaak van het gelukshormoon serotonine. 
 
Neem een duik 
De natuur is rauw, woest, oncomfortabel en bikkelhard. Dat kun je ervaren als je gaat zwem-
men in natuurwater. Je neemt een sprong uit je comfortzone het koude water in. 
Er komt een oergevoel in je los. 
De natuur komt heel dichtbij. 
De prikkel die je krijgt als je het koude water ingaat geeft een acute stressreactie die heel 
heilzaam is. Het trotseren van het koude water is goed voor je immuunsysteem. 
De zomer is goed om te starten met natuurzwemmen omdat je dan makkelijker kunt wennen 
aan de temperatuurdaling en daarna in alle seizoenen contact kunt maken met het koude 
water. 
 
Cancel de sportschool 
Sporten kun je beter buiten doen. 
Door de fysieke inspanning en het ritme van ren- en wandelpassen kom je in een rustige staat 
terecht. Je overprikkelde geest kalmeert, waardoor je meer aandacht krijgt voor de omgeving 
en er verbinding mee kunt maken. 
 
Proef iets 
Het maakt nogal uit of je in gedachten verzonken door een bos wandelt of het bos met alle 
zintuigen in je opneemt. 
Als je de natuur opzoekt, dat kan zelf een park zijn, maak er dan bewust contact mee. 
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Ruik aan een paddenstoel, luister naar het geruis van de blaadjes in de wind. 
Kijk hoe het zonlicht door de bomen valt. 
De natuur zien, voelen, horen en ruiken heeft nog meer voordelen. 
Natuurgeluiden werken stress verlagend. 
Een bosgeur opsnuiven voedt het lichaam met fytonciden, natuurlijke aroma’s van bomen. 
Die geuren kunnen ons immuunsysteem versterken en onze stemming verbeteren. 
 
Gelezen in psychologie magazine 10/2022  
 
Piteke van der Meulen 
 

 
 

Broodje madeliefjes 
 
Belegde broodjes aangevuld met de bloemen en blaadjes van madeliefjes. 
Als kappertjes zelf geplukte kiemen van beukennootjes. 
Dit laatste kun je in het voorjaar maken, welke kappertjes je gebruikt bij dit voorbeeld maakt 
niet uit. En in plaats van kappertjes zijn er ook andere mogelijkheden te bedenken. Het made-
liefje staat in de hoofdrol. 
Madeliefjes zijn gezond, zij schenken ons o.a. magnesium.  
Madeliefjes kun je heel gemakkelijk toevoegen aan verschillende maaltijden. 
Bloemen zijn schattig en de bladeren kun je presenteren net als veldsla. 
 

 
Anneke   
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De Wilde Wel Genieten Column 
 
Zo ik vorige column mijn blijdschap uitte over alle mooie bloemen op het balkon, zo ben ik 
minstens zo trots op mijn (andere) eetbare gewassen, die ik vrolijk heb geplant en gezaaid 
afgelopen maanden. 
Van mijn buurvrouw met – ik kan wel zeggen – spreekwoordelijk dónkergroene vingers, ont-
ving ik twee tomatenplanten. De ene plant met kleine kerstomaatjes reikte tot bijna aan het 
plafond. De andere plant heeft zich niet ingehouden met het vormen van ovale Romatomaten. 
Minstens zo blij ben ik met mijn paar aardbeitjes die ik onlangs heb mogen verorberen. Niet 

al te zoet, wel zacht en vol rood. Smakelijk eten of ‘Jó étvágyat’ voor Anneke en Frank       
 
Op een biologische plantenmarkt in de lente kocht ik een bronsvenkel. Inmiddels staat die 
nagenoeg in het zaad, en ik heb er nog niet eens van gesnoept… 
De aalbes doet het hier niet heel enthousiast, wat ik haar niet kwalijk neem. In een pot ergens 
in “de lucht” (tweede etage in plaats van op aarde) groeien, is niet de beste leef omstandigheid 
voor haar blijkt.  
Maarrrrr ik heb wel 1 heus besje aan de struik en die mocht op de taart!  
 
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. 
 

 

 
 

 
Zondag 14 augustus 2022 – Miriam M 
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Een middag genieten! 
 

 
 
Dinsdagmiddag 16 augustus hebben we afgesproken te wandelen bij het Wad. Het is prachtig 
wandelweer en we verzamelen in Oude Bildtzijl bij Wad Noflik.  
 
Wie wil neemt eerst een kop koffie of thee met eventueel wat lekkers erbij, huisgemaakt dus 
we genieten nog even voor we starten en kunnen intussen met elkaar kennismaken.  
We rijden via Nieuwebildtzijl naar de kwelders en zien bij het hek aankomend dat deze geslo-
ten is, we lopen naar de volgende ingang ook deze is gesloten, het klaphekje zit een dikke 
ketting op, vogelgriep??? 
 
We overleggen en besluiten naar Zwarte Haan te rijden.  
Ook dat is een mooi punt om te wandelen, het Wad dichterbij dan bij de kwelders met weer 
een andere begroeiing. 
 
We zien diverse planten langs het pad zoals spiesmelde, strandmelde, kamille, zulte, schorre-
kruid. Het is hoog water dus we kunnen niet verder om te zien of er zeekraal of iets dergelijks 
groeit. 
 
We lopen een stuk langs de dijk met prachtig uitzicht over het Wad. 
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We besluiten terug te rijden naar Oudebildtzijl en daar het voedselbos te bekijken. We zijn 
hier vorig jaar geweest, leuk om de vorderingen te zien. 
Er groeit van alles, appels aan de jonge boompjes, besjes, veel vlierboompjes met rijpe en 
nog onrijpe vlierbessen, de groene vlierbessen kun je inleggen als kappertjes, via google zijn 
diverse recepten te vinden. Brandnetels met zaad worden meegenomen om te drogen, 
brandnetelzaad is superfood, mooi in de soep, over salades, in bonenschotels, ja eigenlijk al-
les wat je zoal klaarmaakt past ook wel weer brandnetelzaad in of overheen. 
 
Ook al waren we maar met een klein groepje, het was een waardevolle middag. 
Een van de deelneemsters noemde de middag ‘in contact met de natuur’ en dat kan ik alleen 
maar beamen. 
Zo’n middag met elkaar, leren van elkaar, van de natuur, wat groeit en bloeit er. Wat we ge-
leerd hebben van huis uit is dat het meeste onkruid is, maar er is zoveel wat eetbaar is en ook 
nog eens superfood wat moeder aarde ons biedt. 
 
Jammer dat niet meer mensen die de wekelijkse cursus, Het Wilde Genieten per mail, volgen 
aansluiten tijdens zo’n wandeling. 
Het lijkt wel of mensen alleen met Anneke Bleeker willen wandelen, terwijl Anneke graag wil 
dat zoveel mogelijk mensen het zelf oppakken en er met elkaar eropuit gaan.  
Vorig jaar waren we op dezelfde plek met Anneke met een grote groep.   
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Nu Anneke in Hongarije zit moeten we er wel zelf op uit. 
En wat mij betreft, juist met elkaar, met zelfstudie, met boekjes van de ANWB en met de app 
plantnet op de telefoon erbij leer je veel meer dan steeds Anneke te vragen wat is dit?  
 
Misschien valt het kwartje nog eens en willen meer mensen met elkaar op stap of gaan ze met 
elkaar op stap en weten wij dat niet. Dat kan natuurlijk. 
 
Jammer, deel je ervaringen dan ook met elkaar in bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, stuur ons/mij 
een klein berichtje, een paar foto’s waarmee we ook weer andere triggeren hetzelfde te doen. 
Ik zorg dat het wordt uitgewerkt/ in de lay out wordt gezet en wordt geplaatst in ‘Het Wilde 
Genieten’. 
barbera@project7-blad.nl 
  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Kleine moeite, net zoals wanneer je leuke 
activiteiten met elkaar doet, even een paar 
foto’s, een paar regeltjes en laat anderen 
meegenieten. 
 
Wij hebben deze middag in elk geval geno-
ten en de plek is zeker voor herhaling vat-
baar. 
 

 groet, 
Barbera 
 
 

  



 
15 

Duizendblad als smaakmaker 
 

We zijn gewend dat we peterselie en andere kruiden fijngesneden aan bijvoorbeeld een kop 
of bord soep kunnen toevoegen. 
Probeer ook eens duizendblad op deze manier te gebruiken.  
Bloemen, blaadjes, fijngesneden/geplukt en strooi maar over de soep (of een ander gerecht). 
Champignonsoep met duizendblad is echt niet verkeerd! 
 

  
 
Duizendblad in een gebakken ei, meegenomen in een pan zelfgemaakte ‘nasi’ of… bedenk het 
en laat je fantasie de vrije loop. 
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Anneke 
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Elke plant heeft zijn verhaal…..zo ook de Wijnstok                    

Marijke de Bruijn 

De botanische naam van 
de wijnstok is Vitis Vini-
fera.  Een hele passende 
naam omdat Vitis druif 
betekent.   

En Vinifera betekent 
wijndragend. 

De Wijnstok is geen on-
bekende plant.  De 
meeste mensen associ-
eren haar het meest 
met wijn (zoals de naam 
ook zegt).  Maar ook 
deze plant hoort in het 
rijtje thuis van genees-
krachtige planten.  Hier 
vertel ik je later in het 
artikel graag meer over. 

De Wijnstok komt oorspronkelijk uit Klein-Azië, tussen de Tigris en de Eufraat, en is van daaruit 
verspreid richting Perzië, India, Egypte en Griekenland.  4000 jaar geleden werden de druiven 
al geteeld door de Egyptenaren voor de wijn.  Wijn werd gezien als een gave van Osiris. In 
Griekenland werd de wijn verdund en gearomatiseerd met kruiden en honing en hadden de 
Grieken Dionysos als wijngod. Ook in de Joodse en Christelijke cultuur heeft de wijnstok een 
belangrijke rituele rol.  Aan de druivenranken en pitten werden vroeger al medicinale eigen-
schappen toegeschreven. Met azijn gemengd werd het gezien als een prima remedie tegen 
aambeien.   

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd in Frankrijk voor het eerst geschreven over de OPC’s 
die vooral sterk geconcentreerd in het wijnpittenextract voorkomen.  OPC’s zijn dus oligomere 
proanthocyanidinen en bioflavonoïden uit druivenpitten. Het zijn de meest krachtige natuur-
lijke antioxidanten met bloedsomloop bevorderende werking.  Klinkt goed hè! Hierover later 
meer. 

Misschien heb je al eens gelezen dat het telen van de druiven voor de wijn niet meer zonder 
risico is. Voor de arbeiders die hier dagelijks mee bezig zijn is het door de bestrijdingsmiddelen 
die er gebruikt worden, een bedreiging voor hun gezondheid.  Ze hebben hiermee een veel 
grotere kans dat bij hen zich de ziekte Parkinson ontwikkelt. In Frankrijk is dit zelfs al erkend 
als een beroepsziekte.  Je kunt hier meer over lezen in de link die ik hier met je 
deel:  https://www.akkerwijzer.nl/artikel/92649-frankrijk-erkent-parkinson-als-beroeps-
ziekte-bij-boeren/ 

Ook de Nederlandse neuroloog en hoogleraar Bas Bloem, werkzaam bij het Radboud UMC in 
Nijmegen heeft hier onderzoek naar gedaan.  Hij wijst er zelfs in het algemeen op dat 

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/92649-frankrijk-erkent-parkinson-als-beroepsziekte-bij-boeren/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/92649-frankrijk-erkent-parkinson-als-beroepsziekte-bij-boeren/
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pesticiden de ziekte Parkinson kunnen uitlokken. Het lijkt erop dat er steeds meer weten-
schappelijk bewijs gevonden wordt dat pesticiden een gevaar zijn voor onze gezondheid en 
dus lang niet zo veilig als altijd werd beweerd.  Bas Bloem zegt hier het volgende over: “ De 
terughoudendheid van de Nederlandse overheid om maatregelen te nemen is niet terecht: “ 
Sjonge, het is verdorie urgent ! Hoe moeten wij in vredesnaam straks aan volgende generaties 
uitleggen dat zij Parkinson kregen omdat wij veel te lang aarzelden om maatregelen te ne-
men? ” Het gehele artikel kun je hier verder lezen.   

https://ggz.nl/neuroloog-luidt-noodklok-bestrijdingsmiddelen-gelinkt-aan-parkin-
son/#:~:text=19%20jul%20Neuroloog%20luidt%20noodklok%3A%20bestrijdingsmidde-
len%20gelinkt%20aan%20Parkinson&text=Neuroloog%20en%20hoogle-
raar%20Bas%20Bloem,het%20gebruik%20van%20chemische%20bestrijdingsmiddelen. 

Wat mij betreft kun je gewoon genieten van je wijntje maar net als bij andere voeding heeft 
biologisch geteeld wel de voorkeur.  Gelukkig wordt biologische wijn steeds gangbaarder, wie 
weet wordt het (hopelijk) de norm.   

De Wijnstok houdt erg van een warme en beschutte plek in je tuin.  Ze houdt van kalkrijke 
kleiachtige grond of humusrijke zandgrond.  

De Wijnstok is een bladverliezende 
vorstbestendige en houtachtige klim-
plant die zich vasthecht met ranken die 
tegenover de bladeren staan. De bla-
deren zijn aan de bovenzijde glanzend 
donkergroen, onderaan lichtgroen en 
meestal onbehaard. Ze staan ver-
spreid, zijn gesteeld en zijn handlob-
big ingesneden met 3 tot 5 spitse lob-
ben.  De bladeren zijn grof gezaagd  en 
hebben stekelpuntig getande bladran-
den.  Zomers (rond juni) zijn er kleine 
geel/groenachtige bloemetjes waaruit 
een tros vruchten ontstaat.  De druif is 
ovaal of bolrond, donkerblauw of 
groenachtig, meestal 2-hokkig met 5 
zaden, waarvan er een of meer onont-
wikkeld blijven. Bij de in het wild groei-
ende planten blijft de bes zuur sma-
ken.  

De wilde Wijnstok is een tweehui-
zige plant. Dat betekent dat er manne-
lijke en vrouwelijke bloemen ontstaan 
op verschillende planten. De ge-
kweekte vormen zijn echter eenhui-
zig waardoor zelfbestuiving kan optre-
den. 

Om de goede variëteit te krijgen, kan de Wijnstok het best vermeerderd worden door te stek-
ken. 

https://ggz.nl/neuroloog-luidt-noodklok-bestrijdingsmiddelen-gelinkt-aan-parkinson/#:~:text=19%20jul%20Neuroloog%20luidt%20noodklok%3A%20bestrijdingsmiddelen%20gelinkt%20aan%20Parkinson&text=Neuroloog%20en%20hoogleraar%20Bas%20Bloem,het%20gebruik%20van%20chemische%20bestrijdingsmiddelen
https://ggz.nl/neuroloog-luidt-noodklok-bestrijdingsmiddelen-gelinkt-aan-parkinson/#:~:text=19%20jul%20Neuroloog%20luidt%20noodklok%3A%20bestrijdingsmiddelen%20gelinkt%20aan%20Parkinson&text=Neuroloog%20en%20hoogleraar%20Bas%20Bloem,het%20gebruik%20van%20chemische%20bestrijdingsmiddelen
https://ggz.nl/neuroloog-luidt-noodklok-bestrijdingsmiddelen-gelinkt-aan-parkinson/#:~:text=19%20jul%20Neuroloog%20luidt%20noodklok%3A%20bestrijdingsmiddelen%20gelinkt%20aan%20Parkinson&text=Neuroloog%20en%20hoogleraar%20Bas%20Bloem,het%20gebruik%20van%20chemische%20bestrijdingsmiddelen
https://ggz.nl/neuroloog-luidt-noodklok-bestrijdingsmiddelen-gelinkt-aan-parkinson/#:~:text=19%20jul%20Neuroloog%20luidt%20noodklok%3A%20bestrijdingsmiddelen%20gelinkt%20aan%20Parkinson&text=Neuroloog%20en%20hoogleraar%20Bas%20Bloem,het%20gebruik%20van%20chemische%20bestrijdingsmiddelen
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De inhoudsstoffen zijn o.a. looistoffen, flavonoïden OPC (voornamelijk in de pit),  organische 
zuren, anthocyanen, mineralen (in het blad), resveratrol en vitamine C.   
In de kruidengeneeskunde zijn de gebruikte delen van de wijnstok de zaden/pitten , de bla-
deren en de draf (dat is wat overblijft in de pers na het persen van de druiven om het sap eruit 
te halen). De druiven worden zowel gebruikt in de kruidengeneeskunde als culinair.  
 
De druivenpitten worden vooral gebruikt i.v.m. de OPC werking. Ik heb dit in het begin van dit 
artikel al aangehaald.  Het is een tonicum voor haarvaten en vaatwanden. Het werkt als een 
sterke antioxidant en is circulatie bevorderend . Ze werken bloeddrukverlagend en het werkt 
cholesterolverlagend door de OPC in de pitjes. En dat zijn nog maar een paar gezondheids-
voordelen van deze prachtige plant.  
Je kunt ze innemen door gewoon druiven te eten en erop te kauwen maar als je dit frequent 
wilt doen is het praktischer om er een extract van te nemen. Bovendien worden druiven te-
genwoordig meestal pitloos verkocht.  Je kunt er capsules van kopen maar je kunt ook drui-
venpitolie gebruiken voor culinair gebruik.  Ook het blad heeft een sterke werking op de haar-
vaten en vaatwanden.  Het werkt tegen ouderdomsverschijnselen maar het heeft ook een 
ontstekingsremmende werking.  Hierbij kun je bijvoorbeeld een tinctuur gebruiken van het 
blad.   
 
Er zijn een aantal contra-indicaties vermeld bij het gebruik van de Wijnstok.  Het is bekend dat 
je bij zwangerschap of borstvoeding geen wijn moet gaan drinken (of een tinctuur) i.v.m. de 
alcohol.  Dit is slecht voor de baby.  Wel is het sterk aan te bevelen om wijnstokbladeren, pit-
ten en druiven te gebruiken van biologische oorsprong !  Zo niet dan is er o.a. gevaar op een 
te hoog kopergehalte door de gewone teelttechnieken en behandelingen. Vanwege het bloed 
verdunnend effect moet je het niet gebruiken de laatste 14 dagen (zeker de laatste 36 uur) 
voor een chirurgische of tandheelkundige ingreep. En het mag niet gegeven worden aan per-
sonen met een actieve bloeding (bijvoorbeeld een bloedende maagzweer) om dezelfde re-
den.   
Als je medicatie gebruikt die bloed verdunnend werkt , kun je beter eerst met de arts overleg-
gen voordat je het voor geneeskrachtig gebruik inneemt. Ook kunnen ze door hun looistoffen 
de absorptie van een aantal mineralen beïnvloeden. Neem dus daarom voedingssupplemen-
ten of ijzerpreparaten niet tegelijk met druivenpittenpreparaat in.   
 
 
Graag wil ik je nog een recept meegeven.  Deze is heel eenvoudig maar ook doeltreffend.  Je 
kunt van de bladeren van de wijnstok een infusie trekken. Hiervoor laat je de bladeren zeker 
een half uurtje trekken in koud water.  Hiermee kun je spoelen en gorgelen bij een mondslijm-
vliesontsteking.   
 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Groot Handboek geneeskrachtige planten – Geert Verhelst 
 
Foto rode Wijnstok   : Pixabay 
Foto Wijnstok met witte druiven : Roos Joordens 
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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…  

maandag 
 
 

 

WEEK 34 

 
 

22 
augustus 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 

De natuur overtreedt nooit 
haar eigen wetten 

 
Leonardo da Vinci, Italiaans schilder, 

Ingenieur en musicus (1452-1519) 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 
 
 
De zomertijd heeft ons veel verbinding gebracht met andere culturen, al was het maar met 
het bezoeken van een festival waarin culturen gemixt worden en we herkenning kunnen vin-
den in elkaars rituelen.de basis van al die culturen is de natuur, de bron waaruit alles voort-
komt. Het bestaan is door de eeuwen heen altijd aangepast aan de natuur, De oerkracht van 
de natuur was leidend en vormend 
 
De krachten van de natuur zitten ook diep in jou geworteld. Onbewust reageer je vanuit die 
kracht, bijvoorbeeld als instinctief het patroon dat opgeslagen ligt in je kern, je doet bevriezen, 
laat vluchten of vechten in situaties die als bedreigend worden ervaren. Het maakt ook dat je, 
als je de natuur bestudeert, kunt gaan begrijpen wat er voortkomt uit bepaalde daden. Er 
heersen nu eenmaal wetmatigheden die onomkeerbaar zijn, zowel uiterlijk als innerlijk. Die 
wetten kunnen je houvast geven, het kan je tot steun zijn. 
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Broodje madeliefjes 
 
Belegde broodjes aangevuld met de bloemen en blaadjes van madeliefjes. 
Als kappertjes zelf geplukte kiemen van beukennootjes. 
Dit laatste kun je in het voorjaar maken, welke kappertjes je gebruikt bij dit voorbeeld maakt 
niet uit. 
En in plaats van kappertjes zijn er ook andere mogelijkheden te bedenken. Het madeliefje 
staat in de hoofdrol. 
 
Madeliefjes zijn gezond, zij schenken ons o.a. magnesium.  
Madeliefjes kun je heel gemakkelijk toevoegen aan verschillende maaltijden. 
Bloemen zijn schattig en de bladeren kun je presenteren net als veldsla. 
 
 

 
Anneke   
 

 
 

Dank aan Auto Foekema in Bolsward. 

Men heeft ons geweldig geholpen met 

onze Renault Trafic, die wij gebruikten 

als ‘verhuisbus’ en nu ook met de vol-

gende auto, die ons ook weer keurig 

brengt waar we heen willen. 

Michiel, Rob en Jordy: Hartelijk dank! 
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Wilde Marjolein – Origanum Vulgare  
 
 

 
 

De naam Origanum is samengesteld uit de Griekse 
namen ‘oros’, berg en ‘ganos’, vreugde, wat sa-
men ‘vreugde uit de bergen’ betekent.  
Marjolein betekent, ‘altijd gelukkig’. Dit moet wel 
een heerlijke vrolijk makende plant zijn. Hij groeit 
ook nog eens het liefst op zonnige plaatsen en dan 
in de bergen, op kalkrijke grond.  
In ons land komt de plant gelukkig ook voor, in de 
duinen en in zuid Limburg.  Maar bij mij in mijn 
tuintje heeft hij het ook prima naar zijn zin. 
Wilde Marjolein is een vaste plant met stevige 
wortels, de plant kan wel 60 cm hoog worden. Ze 
bloeit in juli en augustus met rozerode lipbloeme-
tjes die in groepjes bij elkaar staan. De stengel is 
vierkant en houtig, de blaadjes fluweelzacht, ei-
rond en hebben een verleidelijke zoete geur. Het 
is een echte hommelplant. 
Naast de Wilde Marjolein – Origanum Vulgare, 
kennen we ook de Echte Marjolein of Majoraan – 
Origanum Majorana; dit is een in ons land ge-
kweekte eenjarige soort.  
 
Uit beide soorten zijn vele rassen gekweekt voor 
culinair gebruik om hun specifieke geur en smaak. 
 
Oregano en Majoraan zijn daar voorbeelden van 
en dit zijn veelal allemaal eenjarige planten.  
 
De medicinaal gebruikte plant is Wilde Marjolein. 
Uit de signatuur, dat betekent hoe de plant er uit 
ziet, kan je aflezen dat de plant een milde werking 
heeft op het bloed en de circulatie, hij heeft rode 
blaadjes.  
De zachte beharing zegt ons dat de plant goed is 
voor huid en slijmvliezen en de zoete geur werkt 
op de psyche en het zenuwstelsel. 
Marjolein ontkrampt, maakt open, beweeglijk en 
actief. Het haalt spanning rond het hoofd weg en 
stimuleert de doorbloeding naar de buik en benen. 
Door de vele mineralen die in de plant voorkomen 
zorgt het voor een goede bloedopbouw.  
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De etherische olie van Oregano gecombineerd 
met Tea Tree in Kamilleolie werkt uitstekend bij 
kalknagels en huidschimmel. 
 
Voor de thee wordt het hele bloeiende kruid ge-
plukt, het is lekker en  
een goede smaakmaker in theemengsels. 
 
De gekweekte eenjarige soorten Oregano en Ma-
joraan zijn een geliefd keukenkruid om hun pittige 
aromatische smaak. Goed te combineren met to-
maten en uiengerechten. Niet alleen de Italianen 
zijn er dol op . . . . ik ook ☺ 
 
Tekst: Marja Frederiks 
Foto’s: Anneke Bleeker© 
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Vuur maken 
 
Elke maand een bijdrage van Rudy Vercauteren, deze maand over het onderwerp vuur maken. 
 
Hoe maak ik van de tonderzwam (tondelzwam) goede tondel? 
Door Jacqueline Speelman 
 
Om vuur te maken zoals de mensen dat in de prehistorie 
deden hebben we tondel nodig.  
Tondel is ontvlambaar materiaal dat begint te smeulen zo-
dra het in contact komt met een warme vonk. IJsman Ötzi 
had op het moment dat hij stierf tondel bij zich gemaakt 
van de tonderzwam.  
Deze zwammen groeien met name op zwakke en dode 
berken, maar ook op een aantal andere boomsoorten. De 
tonderzwam is een vrij algemeen voorkomende soort, 
maar er is een aantal bijzondere zwammen die er sterk op 
lijken.  
Wees dus zuinig met de natuur en ga niet als een bezetene zwammen verzamelen als jezelf 
van plan bent om tondel te maken.  
In dit artikel leggen wij stap voor stap uit hoe je tondel van de tonderzwam maakt. 
Benodigdheden om tondel te maken 
Tonderzwam, brandhout, ketel of pot om te koken, as of urine, mes, snijplank, hamer. 
 
Een tonderzwam is opgebouwd uit meer-
dere lagen. Maar één van de lagen, de mid-
delste, is geschikt voor het maken van ton-
del. Alle tonderzwammen hebben deze 
laag, maar wij gebruiken de jonge exempla-
ren. Deze zijn makkelijker te bewerken. 
 
Stap 1: Selecteer een jonge zwam. Ga met de zwam aan het 
werk als deze vochtig is, eventueel kun je de zwam onder 
water dompelen. Dit maakt het gemakkelijker om de zwam 
te ontleden. 
 
Stap 2: Verwijder de harde korst van de zwam, deze hebben 
wij verder niet nodig. 
 
Stap 3: Verwijder de sporenbuisjes laag voor laag. De spo-
renbuisjes helpen de zwam te “eten” van de boom en zitten 
aan de binnenkant van de zwam.  
 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/author/jacqueline-speelman/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2017/06/tonder6.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2017/06/tonder1.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2017/06/tonder2.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2017/06/tonder3.jpg
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Stap 4: Wat over blijft is de zachte, viltachtige kern uit het 
midden van de zwam. Dit gedeelte moet in dunne stroken 
worden gesneden: 
 
Stap 5: De tondel wordt gekookt met as en water (half om 
half) en vervolgens afgegoten. In plaats van koken in as en 
water kan de tondel ook in urine geweekt en gekookt wor-
den. Je kunt de strookjes daarna nog een dag in de urine 
laten staan zodat het salpeter er goed in kan trekken. Hierdoor 
wordt de tondel nog beter ontvlambaar. 
 
Stap 6: De tondel wordt gedroogd en zo plat en pluizig mogelijk 
geslagen. De tondel is klaar! 
 
 
Tondel, tonder, tonderzwam, tondeldoos  
 https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/10/tondel-tonder-tondelzwam-tondeldoos/ 
Door Nadine Lemmers en Sabine van Wijk 

 
Vuur maken in de prehistorie kan door het vuurslaan met 
vuursteen en iets ijzerhoudends (markasiet, vuurslag, fi-
resteel, etc.).  
De vonken die ontstaan moeten worden opgevangen 
door tondel oftewel tonder. Dit zegt mensen vaak niet 
veel, maar een goede tondel is onmisbaar!  
 
 
 

Wat is nu eigenlijk tondel?  Tondel oftewel tonder 
Tondel of tonder is een licht ontvlambaar materiaal en wordt ge-
bruikt bij het maken van vuur. Bij het vuurslaan worden de vonken 
opgevangen door tondel. Als de vonk in contact komt met het mate-
riaal gaat het gloeien en roken.  
Door te blazen (zuurstof toevoegen) en toevoegen van brandstof (fijn 
materiaal: hout, riet, berkenbast, etc.) kan de vonk uitgroeien tot een 
vlam en uiteindelijk tot een vuur. 
De naam tondel komt van de tonderzwam  (Fomes fomentarius). 
Tonder is later tondel geworden. Later is de naam tondeldoos bedacht als naam voor een doos 
waarvan de inhoud bestond uit tondel. In het tondeldoosje zat ook een vuursteentje en me-
talen ring (vuurslag). De ring bestond uit koolstof houdend ijzer. Met de komst van de lucifers 
verdween het gebruik van de tondeldoos in het begin van de 20e eeuw. De tonderzwam komt 
voor op de berk, maar ook op de beuk en populier. 
De ijsmummie Ötzi leefde zo’n 5.000 jaar geleden in het Alpengebied en bij hem zijn zowel de 
tonderzwam als berkenzwam aangetroffen. 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/10/tondel-tonder-tondelzwam-tondeldoos/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2017/06/tonder4.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/10/tonderzwam.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feu-briquets-Collina.jpg
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Soorten tondel 
Tondel kan gemaakt worden van de tonderzwam, maar er zijn vele soorten van tondel: 
Droge dennennaalden, mossen, bladeren of gras; 
Berkenschors; 
Dode, staande guldenroede (1 seizoen oud); 
Doek, pluizen, gerafeld touw (plantaardig); 
Verkoold linnen of katoen; 
Katoenen ballen, watten, wattenstaafjes en tampons; 
Één of meer uitgeplozen sigarettenfilters; 
Papieren handdoeken, wc-papier, keukenrol, papieren zakdoekjes, pluisjes van linnen en ka-
toen (uit wasdroger bijvoorbeeld); 
Droog brood of knäckebröd en schoensmeer; 
Hout in het proces van rotten of verkoold hout; 
Dons van lisdodde, wilgenroosje, distel, paardenbloem; 
Haren van de onderkant van de bladeren van de bijvoetplant 
en het klein hoefblad; 
Zwammen: berkenweerschijnzwam (Inonotus obliquus), ber-
kenzwam (Piptoporus betulinus) en tondelzwam (Fomes fo-
mentarius); 
Kleine takjes; 
Tondelhout van grenen; 
Staalwol; 
En geschoren magnesium of andere aardalkalimetalen. 
 
 
Het bereiden van tondel van de tonderzwam 
 
Het bereiden van tondel van dons : 
De distel, paardenbloem, lisdodde of wilgenroosje ontpluizen en drogen; 
Klaar voor gebruik. 
Omdat wij op grote schaal tondel nodig hebben, werken wij alleen met verkoold linnen en 
katoen. De lisdodde staat op Nederlandse Rode Lijst (planten). Een bijkomend voordeel is dat 
dit de gemakkelijkste tondel is om te maken en te gebruiken. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fomes_fomentarius_2010_G2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinderbox.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typha_latifolia_02_bgiu.jpg
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Het bereiden van tondel van linnen: 
Je maakt rolletjes van linnen en stopt ze in container met 
een gaatje; 
Zet de container op het vuur en zorg ervoor dat de deksel 
er niet af kan springen; 
Door de hitte komt er gas vrij en dat gaat via het gat naar 
buiten; 
Het gas verbrandt in een prachtige vlam; 
Na minstens 10 minuten is het gas opgebrand (de vlam is 
weg); 
Haal de container van het vuur en laat het afkoelen; 
Het linnen is prachtig verkoold; 
Klaar voor gebruik. 
 
Vuur maken met vuursteen 
 https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-vuursteen-prehistorie-vuur-
en-vlam/0 
 
In de steentijd (en ook later) werd gebruik gemaakt van vuursteen om vuur te maken, de naam 
van deze steen geeft ook al aan dat deze uitermate geschikt is om vuur te maken. Er zijn drie 
manieren om vuur te slaan: 
Met markasiet of pyriet (vanaf de steentijd); 
Met een vuurslag (mogelijk vanaf de ijzertijd, zeker vanaf de Romeinse tijd); 
Met een firesteel (vanaf 1905). 
Hieronder zullen we de technieken een voor een bespreken. 
 
Vuur slaan met vuursteen met markasiet oftewel percussie 
Voor het vuur slaan met vuursteen heb je een aantal zaken nodig de vonk, de tondel en brand-
stof. Er zijn verschillende manieren van vuur maken met vuursteen. 
De oudste manier is vuur maken met markasiet en vuursteen. Door de stenen tegen elkaar 
aan te slaan, ontstaat een vonk. Deze techniek is zeker gebruikt tot aan de ijzertijd. Archeolo-
gische bewijzen voor deze techniek zijn er al vanaf de steentijd. Zo worden er in de hunebed-
den stukken markasiet gevonden naast stukken vuurstenen. De vuurstenen vertonen sporen 
van markasiet en de markasiet vertoont sporen van de vuursteen. Markasiet bestaat uit ijzer 
en zwavel en is hierdoor geschikt voor het maken van vuur. 
Je schraapt of slaat met de rand van de scherpe vuursteen langs de markasiet en er komen 
vonken vrij. Deze techniek is lastig, omdat het aantal vonken niet zo groot is. De vonken moet 

worden opgevangen in tondel (bijvoorbeeld verkoold linnen).  
De tondel gaat gloeien en soms roken. Pak het tondel in met 
riet, hooi of ander gemakkelijk brandbaar materiaal en blaas 
langzaam en rustig. Doe dit staand op neushoogte en op 
goede afstand tot je gezicht. Binnen de kortste keren vat het 
geheel vlam. 
Voor de veiligheid leg ik de tondel op leer of een stukje ber-
kenbast. Zo kan ik het tondel gemakkelijk oppakken en inpak-
ken in brandbaar materiaal. 
 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-vuursteen-prehistorie-vuur-en-vlam/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-vuursteen-prehistorie-vuur-en-vlam/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/06/vuur-maken-vuursteen-prehistorie-vuur-en-vlam/#respond
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinder.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/vuur2.jpg
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Vonken maken met behulp van markasiet en vuursteen 
Vuur slaan met vuursteen met vuurslag oftewel percussie 
Vanaf de ijzertijd kan de mens echte grote stukken ijzer gebruiken voor het maken van vuur. 
De mensen smeden zogeheten vuurslag om het maken van vonken gemakkelijk te maken 
doordat je het vuurslag in je hand kunt houden. Deze techniek is binnen een aantal keren 
onder de knie te krijgen. Sla met het vuurslag langs een scherpe rand van een vuursteen. Sla 
met het vuurslag onder verschillende hoeken tegen de vuursteen. Slaan is eigenlijk niet de 
goede benaming: het vuurslag schraapt langs de vuursteen. Er verschijnen vonken. De vonken 
moet worden opgevangen in tondel (bijvoorbeeld verkoold linnen). De tondel gaat gloeien en 
soms roken. Pak het tondel in met riet, hooi of ander gemakkelijk brandbaar materiaal en 
blaas langzaam en rustig. Doe dit staand op neushoogte en op goede afstand tot je gezicht. 
Binnen de kortste keren vat het geheel vlam. 
Voor de veiligheid leg ik het tondel op leer of een stukje berkenbast. Zo kan ik het tondel 
gemakkelijk oppakken en inpakken in brandbaar materiaal. 
Het maken van vuur gaat hetzelfde als bij markasiet, denk aan tondel, blazen en brandstof. Of 
in het noorden van Nederland het vuurslag in de ijzertijd al bekend was, lijkt niet erg waar-
schijnlijk (Historic Scotland 2014). 
Vuurslagen zijn gedurende langere periode gebruikt, maar de vorm van deze vuurslagen ver-
anderde per periode. Op de afbeelding zijn reproducties te zien van vuurslagen van Romeins 
tot en met de middeleeuwen. 

De vonken spatten af van het 
vuursteen waarlangs geslagen 
wordt met een vuurslag.   
Reproducties van vuurslagen van 
Romeins tot Middeleeuws. 
Vuur slaan met vuursteen met fi-
resteel oftewel percussie 
 
In de moderne tijd gebruiken veel 
mensen een firesteel (staafje 

magnesium) om vuur te maken. Deze firesteel (bestaat uit ferrocerium) bestaan uit ijzer en 
cerium en deze zijn ontdekt in het 1903 door Oostenrijkse heer von Welsbach (VAN WEERT, 
1995). Deze firesteel wordt vaak gebruikt bij survivaltechnieken en bushcraft. Met een vuur-
steen zijn hier mooie vonken te maken en is het dus weer gemakkelijker vonken te maken.  
Met de scherpe vuursteen schraap je langs de staaf naar beneden (naar het tondel). Er ver-
schijnen vonken. De vonken moet worden opgevangen in tondel (bijvoorbeeld verkoold lin-
nen). De tondel gaat gloeien en soms roken. Pak het tondel in met riet, hooi of ander gemak-
kelijk brandbaar materiaal en blaas langzaam en rustig. Doe dit staand op neushoogte en op 

goede afstand tot je gezicht. Binnen de kortste keren vat 
het geheel vlam. 
In het Oertijdpark gebruiken we deze techniek voor de 
jongere kinderen die motorisch nog niet overweg kunnen 
met de vuurslag. Voor de veiligheid leg ik het tondel op 
leer of een stukje berkenbast. Zo kan ik het tondel ge-
makkelijk oppakken en inpakken in brandbaar materiaal. 
Vonken maken met behulp van een firesteel en vuur-
steen. 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/vuur3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firesteels_assorted.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/vuur4.jpg
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Vuur maken met wrijving:  
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-met-behulp-van-wrijving-de-
prehistorie-in-vuur-en-vlam/ 
Door Sabine van Wijk 
 
Het maken van vuur kan door warmte op te wekken bij de wrijving van twee oppervlakken. 
Bij voldoende druk en beweging gaat het hout verkolen en zelfs gloeien. Dit gloeien is meteen 
het begin van vuur (je gebruikt geen tondel). Er zijn twee manieren: een handboor en een 
vuurboog. De methoden vuurzaag en vuurploeg zullen in dit artikel niet worden behandeld. 
Het is aan te raden eerst de vuurboog jezelf eigen te maken. Voor het gebruik van de handboor 
is meer techniek en eelt nodig! 
Bij het gebruik van wrijving moet de ene houtsoort zachter en droger zijn dan de andere. Het 
zachtere en drogere hout gaat gloeien en dan moet het tot een vlam worden aangeblazen. Je 
legt het gloeiende materiaal onder de houtstapel van kleine houtjes en blaast. Je kunt het vuur 
uitbouwen door steeds grotere stukken erop te leggen en te blazen. 
 
Handboor oftewel vuurboor oftewel vuurtol 
Met een handboor (een tak en een plank) kan vuur worden gemaakt. Deze manier van vuur 
maken is moeilijk en vereist een zekere techniek. De tak kan het beste gemaakt zijn van wilg, 
vlier, roos, teunisbloem, toorts (Verbascum, o.a. koningskaars: Verbascum thaptus) en de 
plank van berk, wilg of linde. De tak of handboor moet ongeveer 60 centimeter lang zijn en 
een 1 centimeter in doorsnede. Het materiaal moet goed gedroogd zijn. Maak de onderkant 
bolrond en aan de bovenkant een inkeping van een halve centimeter. Hang een touwtje door 

de inkeping met aan het uiteinde twee ogen voor de dui-
men. Het touw moet ongeveer de helft van de handboor 
beslaan. Het touw creëert extra druk op het boorplankje. 
Bij voldoende techniek kan je het touwtje weglaten. De 
plank moet al voorzien zijn van een goed gat op een halve 
centimeter van de rand en een inkeping waar het poeder 
van verkoold hout heen gaat. 
 

Om nu vuur te kunnen maken, moet je je voet op het plankje zetten en op de knie van je 
andere voet knielen. Leg onder de inkeping een leren lapje of berkenbast met of zonder tondel 
(met tondel gaat het sneller). Zet de stok in het gat, doe het touwtje in de inkeping, doe de 
duimen in de lussen aan het uiteinde van de touwtjes en hou de stok tussen de handpalmen. 
Start met het wrijven van je handpalmen tegen elkaar alsof je het koud hebt. Eerst langzaam 
dan sneller. Als het goed gaat, zie je al snel rook en er ontstaat zwart houtskoolpoeder. Als de 
rook uit het poeder verdwenen is heb je een kooltje: het begin van vuur. Pak het kooltje in 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-met-behulp-van-wrijving-de-prehistorie-in-vuur-en-vlam/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/vuur-maken-met-behulp-van-wrijving-de-prehistorie-in-vuur-en-vlam/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/author/sabine/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_2655.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_2657.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_2660.jpg
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met riet, hooi of ander gemakkelijk brandbaar 
materiaal en blaas langzaam en rustig. Doe dit 
staand op neushoogte en op goede afstand tot 
je gezicht. Binnen de kortste keren vat het ge-
heel vlam. 
 
Voor de veiligheid leg ik het tondel op leer of 
een stukje berkenbast. Zo kan ik het tondel ge-
makkelijk oppakken en inpakken in brandbaar 
materiaal. 
 

Vuurboog 
De vuurboog is een stap vooruit, omdat hogere snelheden kunnen worden bereikt. De vuur-
boog bestaat uit boor of spil van 1,5-3 cm doorsnede met een lengte van 15-30 cm, boog met 
koord (leer of huid), een plankje met gat of inkeping met dikte van 1,5 -2,5 cm en een lengte 
van minimaal 20 cm en handvat of dop waar de boor in draait. Veel houtsoorten kunnen wor-
den gebruikt, maar harde houtsoorten en houtsoorten met veel hars zijn minder geschikt. De 
boor moet aan de onderkant bol zijn en aan de bovenkant spits, zodat de wrijving aan de 
onderkant het grootst is. De dop kan worden gemaakt van bot of een hardere houtsoort. Vet 
kan gebruikt worden om de boor goed te laten draaien in de dop. 
Zet je voet op het plankje en doe de pees een keer om de boor. Zet de boor in het gat, leg 
tondel op berkenbast onder de inkeping van het plankje, kniel bij de boor, plaats je knie in de 
elleboog en druk met je gewicht op het handvat. “Zaag” langzaam met boog heen en weer. 
Ga steeds sneller “zagen” en voer meer druk uit met de dop. Als het goed gaat, zie je al snel 
rook en er ontstaat zwart houtskoolpoeder. Als de rook uit het poeder verdwenen is heb je 
een kooltje: het begin van vuur. Pak het kooltje in met riet, hooi of ander gemakkelijk brand-
baar materiaal en blaas langzaam en rustig. Doe dit staand 
op neushoogte en op goede afstand tot je gezicht. Binnen 
de kortste keren vat het geheel vlam. 
Voor de veiligheid leg ik het tondel op leer of een stukje 
berkenbast. Zo kan ik het tondel gemakkelijk oppakken en 
inpakken in brandbaar materiaal. 
 
Houtsoort vuurboog 
Voor de soorten hout zijn er veel mogelijkheden, op deze website is een overzicht te vinden 
met de resultaten van diverse houtsoorten: https://nl.scoutwiki.org/Vuurboog. Op diverse 
websites komen de volgende houtsoorten aan bod: klimop, kastanje, iep of olm, popu-
lier, linde, berk, goudenregen, hazelaar, liguster, roos, wilg, eik, els, es en walnoot. In veel 
bronnen wordt het advies gegeven de plank en de boor van hetzelfde materiaal te maken. 
Uiteraard kan de vuurboog worden gemaakt door de materialen te verzamelen in het bos, 
maar goede resultaten worden vooral behaald met droog materiaal. 
 
Experimenten tot nu toe 
Bij de experimenten tot nu toe geeft Yvonne Ording de volgende tips: 
spil niet zo rond mogelijk maken, maar juist vlakke kanten aanhouden om slippen te voorko-
men; 

https://nl.scoutwiki.org/Vuurboog
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/klimop-van-prehistorie-tot-heden/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/06/de-linde/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/09/de-berk/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/01/hazelaar/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/07/de-wilg/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/06/het-geheim-van-de-eik/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/04/els/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/12/es/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/12/walnoot/
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/plankje-met-vuurboor.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/P1020371.jpg
https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/vuurboog-met.jpg
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beetje vet in het gat van de dop smeren. Het vraagt dan een stuk minder energie om te 
draaien. Ik heb schapenvet gebruikt, maar met boter gaat het ook goed. Je moet dan wel uit-
kijken dat de ingevette punt niet een volgende keer in het gat van het plankje wordt gezet! 
spil moet niet te dik zijn. Het materiaal in het Hunebedcentrum is duidelijk afgestemd op man-
nen en niet op vrouwen. Op heel internet zie je vrijwel niet één vrouw vuur maken! Snap ik 
geloof ik wel met het voorhanden zijnde gereedschap. Mijn spindels 
zijn niet dikker dan ongeveer 1,7 cm. Ze hoeven helemaal niet zo dik 
(2,5 cm) te zijn. 
tondel in inkeping. Vrijwel niemand doet het, maar ik vind het heel 
makkelijk: tondel in/tegen de inkeping schuiven. Waarom moeizaam 
gloeiende as overbrengen als je prima tondel (verkoolde katoen) hebt 
die veel langer doorgloeit dan as? 
Mijn favoriete combinatie: spil van hazelaar (heeft mooie rechte tak-
ken) en plankje van linde, roos of klimop. 
 
 
Door: Sabine van Wijk, Yvonne Ording en Nadine Lemmers 
 

 
 
 
  

https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2016/12/detailfoto.jpg
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Tjonge wat is er veel gebeurd en wat hebben we veel 

overgebracht 
 
Zondag 7 augustus...  
We vertrokken op 7 mei naar Hongarije...  
Tjonge wat is er veel gebeurd en wat hebben we veel overgebracht en heen en weer gereisd. 

Kan er moe van worden als ik daar aan denk.         
Het waren geen saaie maanden, dat kan ik jullie verzekeren. Maar als je stap voor stap door-
gaat, ach... niet te veel beren op de weg bedenken en met het motto 'voor alles is een oplos-
sing' kom je een eind.  
Deze zondag ging de reis eerst naar Pécs nadat we buiten bij ons logeeradres hadden genoten 
van heerlijke meloen. Genoeg meloenen te koop, overal stalletjes en op elk verkooppunt waar 
men groente verkoopt tref je ze ook aan.  
Bij de markt aangekomen wisten we niet wat we zagen. Wat een mensen op de been en tege-
lijk met ons kwamen er nog velen, ondanks dat de markt tot 12.00 uur duurt.  
Wat verkoopt men?  
 

  

 

Ons ontbijtje: heerlijke meloen De markt in Pécs 

 

 

Kleding Diverse landenvlaggen 

  
Bloemen Zomerse heksenhoeden Groenten en fruit 
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Abrikozen Watermeloen en cantaloupes Een stevig bakkie koffie 

   
Pruimen en druiven Pepertjes Prachtige vleestomaten… en wat een 

smaak!!! 

   
‘Oude’ serviezen Allerlei maten kleden Overal worden de hooi- en strobalen 

binnen gehaald 

 
Van groente tot auto's, van kleding tot planten, van oude spullen tot honing, van honden, 
katten, kippen en andere dieren tot... je kunt het zo gek niet bedenken.  
We begonnen met een bekertje koffie. Heerlijk, echt de smaak was fantastisch. Gewoon es-
presso, staand en lekker genieten van wat voorbij loopt, van de groente en het fruit dat je ziet 
liggen, van het mooie weer en de heerlijke sfeer.  
Daarna een aantal paden gelopen. Gezwicht voor een leuk kleed voor op de grenen tafel onder 
de overkapping. Een kleed geweven van repen stof in de kleuren geel en zacht groen. Kost 
bijna niets. Dat ze het er voor kunnen maken. Vergeleken met Nederland kan dat ook niet. Het 
is hier anders. Veel is anders en terug in de tijd.  
Modern en terug in de tijd. Je gebruikt wel internet en dan is Google vertaal heel handig om 
te communiceren of om iets te vragen.  
Maar dan heb je het bijvoorbeeld over een oude gewoonte, een oud gebruik of traditie. Maar 
wel via de moderne manier. Dat is weleens grappig om te constateren.  

We liepen naar onze bus terug met het prachtige kleed       , groente om soep te koken, Hon-
gaarse worst en twee hibiscussen met grote bloemen, biologisch gekweekt. Top!  
Na ons bezoek aan de markt reden we naar de Praktiker, de bouwmarkt en tevens gericht op 
de tuin. Biologische grond voor de drie moestuinbakken stonden op ons lijstje. We namen 
eerst maar eens wat mee om te beginnen.  
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Bij ons huis aangekomen snel de routineklussen gedaan, tuinslang uitgelegd, verlengsnoeren 
uitgelegd, koffie gezet en genoten van ons eigen 'bakkie'.  
Daarna de bus gekeerd en achteruit de tuin in gereden naar de moestuinbakken. Wat een luxe 
zeg, gewoon je bus op eigen erf keren en een eind achteruit rijden. Alle drie de bakken een 
flinke laag grond gegeven en daar een aantal gieters water over gegoten zodat het kan inklin-
ken en zakken op het karton en natuurlijke materialen, snoeiafval, etc.  
Voor de aarde erop ging al eerder nog een laag karton aangebracht.  
We gaan we weer halen en dan kunnen we planten. Laat alles eerst maar even lekker zakken.  
 

   
Tijd voor koffie De eerste drie kweekbakken Ons mais drooghok 

  

 

Hibiscussen, gekocht op de markt, gaan mee naar onze tuin 

  
Nieuwe aanwinsten: twee grootbloemige hibiscussen Bij buurvrouw de kefir gezeefd 

   
Zelfgebakken cake/brood van de bu-
ren 

De oogst: drie flessen Even genieten 
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De twee hibiscussen verplant, wat wel nodig was. Een flinke maat groter qua pot, nieuwe bi-
ologische grond onder de 'voetjes', rondom de 'voetjes' en bovenop de 'voetjes'. Ze gaan wel 
in de volle grond maar voorlopig kunnen ze genieten van de grotere pot met nieuwe aarde.  
M'n handen waren na al dat gestudder met pikzwarte aarde behoorlijk vies. Eerst de bus maar 
even aangepakt, de cabine even simpel aangepakt, de laadruimte uitgeveegd en de ramen aan 
de buitenkant met stoffer en boender aan bezemsteel geschrobd.  
 

   
Onze kefir gezeefd Wonderbloem Kunstwerkje voor de 

wonderbloem 
 

Daarna waren m'n handen weer toonbaar en kon ik naar de buurvrouw om de waterkefir die 
op vrijdag gestart was te zeven. Dat doe je niet met aarderesten die de nodige sporen nalaten. 

       Met lege flessen en m'n bak met alle spullen om waterkefir te zeven en weer op te starten 
ging ik naar de buren. Het resultaat was fantastisch, een flinke groei van de korrels en drie 

flessen waterkefir. En wij kregen brood/cake met kersen en chocola. Heerlijk!   Zelf gebak-
ken door buurvrouw.  
Frank zocht al zijn gereedschap, schroeven en ander werkmateriaal uit. Schoon schip! Onze 
kefir ook gezeefd. Een leuke dag, een productieve dag en een goed gevoel. 
 
Maandag 8 augustus... Op jacht naar een deur. Al diverse malen gekeken bij de Praktiker en 
Obi in Pécs maar ondanks de royale sortering waren we niet enthousiast. Ons huis heeft twee 
deuren, eentje naar het toekomstige houthok en eentje in de woonkeuken die dus eigenlijk 
voor- èn achterdeur is. Aan de voorkant bij de weg alleen twee ramen, verder niets.  
Omdat die deur nu onder onze nieuwe overkapping vervangen moet worden willen we geen 
zware voordeur, dat past helemaal niet. Ook moet er glas in zitten. Onze wens is een houten 
deur, deze beitsen in dezelfde kleur als de panelen, kozijnen en het werkblad. De adressen die 
we in Siklós eerder doorkregen via de gastvrouw waar we logeren hadden we wel bezocht 
maar er was geen keus wat dat betreft. Toch... mobiel mee om vanuit het Nederlands te ver-
talen in het Hongaars en er op af. Niet geschoten is altijd mis, dus weer op jacht, maar in Siklós. 
De zaak die volgens zeggen prijsvriendelijker werd eerst bezocht en tjonge... niet echt over-
zichtelijk en weinig deuren.  
Maar... de mobiel erbij en lang verhaal kort, uiteindelijk moesten we mee naar een loods, 
ladders aan de kant en daar stond een partij houten deuren met bijbehorende kozijnen en 
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acht raampjes waar nog glas in moest. Maar de prijs... we keken elkaar aan en vroegen ons af 
of dit echt was. Omgerekend zo’n € 68,68 voor de deur met kozijn en sleutels. Toppie!  
We kregen een adres waar we heen moesten om te vragen of de man er glas in kan zetten. 
Ook dat geregeld, alleen die man sloot zijn winkel om 12.00 uur tot 13.30 uur.  
Wij wilden die tijd niet overbruggen, dus aangegeven dinsdag de deur te brengen. Wij weer 
terug naar het bedrijf waar de deuren staan, betaald en zij zorgen dat dinsdag de deur klaar-
staat.  
We reden opgewekt naar ons huis, begonnen de dag wat later met al dat 'geheen en weer' en 

vertalen van Hollands in Hongaars en omgekeerd, maar... dan heb je ook wat! Een deur!         
 

   
Chinese vernisboom kleurt Chocolade- kersenbrood En natuurlijk: koffie! 

   
Dit is genieten De eerste lampionnetjes De man met de zeis kwam langs 

   
Zeisles gehad Zo houd je ‘m vast – losjes werken De soepgroenten 

 
Snel koffie gezet, onszelf getrakteerd op het heerlijke, wij noemen het ‘brood’, van buurvrouw 
gekregen, wat een feestje. En... daarna, de man met de zeis kwam langs. In de goede zin van 

het woord.         
Buurman kwam met zijn zeis, hij had kennelijk gezien???, dat Frank aan het martelen was om 
onze nieuwe zeis in elkaar te zetten. Deze ochtend waren we met de zeis nog even langs de 
zaak gegaan waar we deze hadden gekocht. Maar toch... Buurman zijn zeis zat ook handiger 
in elkaar, zonder schroeven, maar buurman hielp en gaf meteen een rondje zeis-les. Dit was 
leuk.  
Het was een klussig dagje. We waren in ons nopjes met de deur, we gaan daar ook de kozijnen 
voor de twee kamers aan de voorkant regelen.  
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Soep-in-wording Keltisch zeezout en uitjes erbij De pot Keltisch zeezout 

   
 En toen kwam de ijscoman weer  

   
  Melde gewassen en fijn gesneden 

  

 

  

  
 De zeis in een juten zak Citroenen op Keltisch zeezout 
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In de voetsporen van onze opa’s Soep in een pannetje Restaurant Bleeker 

 

Frank zocht zijn gereedschap verder uit, ging het toekomstige houthok opmeten en tijdens 
het werken kwam, jawel de ijscoman weer met zijn muziekje het dorp in. Ta da... tijd voor een 
kleine pauze.  
De soep die ik aan het koken was kon even zachtjes verder garen. Soep met de gekochte 
groente van de markt, zondag in Pécs, aangevuld met melde uit de tuin en een stukje citroen 
nog in Friesland op water en Keltisch zeezout gezet.  
En ja hoor ook nog een jutezak zonder er naar te zoeken gevonden. Want Frank had benoemd 
dat er een jute zak om het zeisblad moest, net zoals zijn en mijn opa dat deden.  
We aten soep uit een pannetje, een Hongaars sfeertje. Wat men in een restaurant doet kun-

nen wij ook!         
Nog drie potten gevuld voor andere dagen want ik kan nooit weinig soep koken. Altijd een pan 

vol! We doen het niet voor minder!        
We reden tevreden terug naar Harkány, ondanks de klusjes wel veel gedaan samen en de blik 
op volgende werkzaamheden. De eerste voorbereidingen zijn gemaakt, het toekomstige hout-

hok aanpakken. Dat gaat nog een verhaal worden.        En... als het glas in de nieuwe deur zit 
deze plaatsen en dan kan ik verder met opruimen onder de overkapping. Tenminste, als we 
nog twee kasten hebben weten te scoren. De flow zit er weer lekker in! De Chinese vernis-
boom begint langzaamaan te verkleuren, sommigen zijn al verder, de lampionnetjes beginnen 
te kleuren. Over lampionnetjes gesproken, ander soort, een bakje gescoord van een plant 
meegenomen uit onze vorige tuin. 
 
Dinsdag 9 augustus...  
Somber weer, regen en lagere temperatuur. Het regende tot ver in de middag, niet hard maar 
wel lekker voor de natuur. Onze drie moestuinbakken genoten mee, de aarde die er al in lag 
kon lekker inklinken op de laag snoeihout, ander natuurlijk afval en karton.  
Deze dag gingen we eerst naar Siklós om de buitendeur bij het bouwmaterialenbedrijf op te 
halen en deze naar de man te brengen die de acht ruitjes zal plaatsen. Dubbel glas, aan de 
buitenkant met een werkje en aan de binnenkant gewoon doorzichtig glas. Donderdagoch-
tend kunnen we de deur alweer ophalen.  
En dan... volgende uitdaging: plaatsen. We hebben meteen materiaal besteld om op te halen 
zodat ook het hok wat houthok en opbergruimte voor gereedschap gaat worden kan worden 
opgeknapt. De bus moest eerst geleegd worden met de nodige spullen die er standaard in 
liggen en we moesten de deur wegbrengen, dus we gaan gewoon weer naar Siklós, dit mooie 
stadje ligt vlakbij Harkány dus geen enkel punt om daar een aantal keren iets op te halen voor 
we naar ons huis rijden.  
Natuurlijk begonnen we deze dag met een eigen gezet 'bakkie'.  
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Koffie met… Uitzicht vanaf het terras Geraniums doen het goed 

 

  
Soepje voor tussen de middag 

  

 

 

Wonderboom 

  
Schitterende dahlia’s bij de buren. Ook zij houden van kleur in de tuin 
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Hibiscus  Mooie eitjes van de buurkipjes 

   
Tijd voor een koud pilsje Stoofpeertjes aan de boom Blauwe druiven in de tuin 

  

 
Nee, het is niet eentonig! 

 
 Zo vrij als een vlinder Steeds ‘wilde’ groenten verwerkt 

   
Ons avondmaal Stevig gevulde groentenomelet 

 
Maar wel onder de overkapping en daar zat het ook heerlijk. Frank ging daarna het hok uitra-
gen en zuigen wat aangepakt moet worden. Maar niet eerder dan dat we samen alle spullen 
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die er stonden eruit hadden gehaald. Met verhuizen moesten we veel stallen, dus ook in dat 
hok stond het nodige waarvan inmiddels al veel door onze handen is gegaan. Diverse zwaluw-
nestjes werden opgeruimd, eentje was duidelijk verlaten en de anderen waren leeg. De zwa-
luwen mogen volgend jaar nog wel gebruik maken van de zolder maar kunnen dan niet meer 
in deze ruimte terecht. Ja die zolder... Diepe zucht! Van Frank mag ik er niet meer naar kijken. 
We moeten maar redeneren dat we een huis hebben met daarboven een grote vogelkooi an-
nex insectenhotel. Niet aan te beginnen om de zolder aan te pakken. En als je dat wel zou 
ondernemen dan nog neemt de natuur het weer over gezien de gaten die bewust in de muren 
zijn gemaakt ter hoogte van de zolder. Vogels en ander vliegend 'gespuis' wachten gewoon 
tot jij weer naar beneden bent om er vervolgens weer gebruik van te maken. Frank zijn devies 
is de ruimte waar wij houthok en bergruimte voor gereedschap van gaan maken te betimme-
ren, muren en plafond en een luik te maken zodat je in tijden van nood altijd nog op zolder 
kunt komen. Tja... Volgens mij kan ik niet anders dan in dit geval dit alles maar los te laten. 

Wie mij kent begrijpt dat dit een 'dingetje' met hoofdletters is.                   
De zolders in voorgaande woningen werden altijd keurig onderhouden. Tja... soms moet een 

mens gewoon 180 graden omdenken.         
Nou vooruit, als het houthok een feit is zal ik niets meer kunnen zien van wat daarboven huist. 
Het is ook te dol om een gevecht aan te gaan met invloeden waar je toch geen vat op hebt. 

Ja, ja, ik leer snel. Na jaren.        
Na diverse klussen gedaan te hebben een pot soep samen met een pak gekochte soep opge-
warmd. De buurvrouw had de waterkefir al gezeefd en heeft inmiddels een voorraad korrels 
waar je U tegen zegt. Kreeg van haar 12 eieren van hun eigen kippen. Wat is dat toch leuk. 
Dan ga je blij naar huis. Wel nog even genoten van mooie planten in haar tuin, de dahlia's 
lachten me toe. Volgend jaar hebben wij die ook weer. En bij onszelf stond alles er ook fris bij 
na uren regen. De Oost-Indische kers zien we elke dag groeien. Ben benieuwd wat het nog 
gaat doen. Het is hier al echt herfst als je naar de natuur kijkt. Alles was in het voorjaar vroeger 
maar die tendens zie je de seizoenen door. Nadat Frank zich behoorlijk had uitgesloofd in ons 

toekomstige houthok had hij wel een pilsje verdiend. Op een blad met zwaluwen.        Na het 
verwijderen van een aantal nestjes was dit wel een leuke. Even in stijl! 
Onze stoeltjes bleven buiten ingeklapt staan. Dat was een ander gezicht toen ik even een 
rondje tuin liep. We aten gebakken ei gemengd met gedroogde daslook. Daslook uit Wijckel 
(Friesland) op ons bord in Hongarije. Gedroogd in de droogoven. Gelukkig allemaal meegeno-

men.   
 
Woensdag 10 augustus...  
We reden eerst naar Siklós om OSB-platen op te halen die we een dag eerder hadden besteld. 
Meteen nog wat rachels erbij, 4 meter lang, hup op het dak.  
 

   
Rachels op de imperiaal Stevig vastbinden De grote loods  
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Allelei bouwmaterialen De OSB-platen passen precies Kantoor en winkel 

   
Net buiten de poort: echte rozen Op naar de glaszetter In Siklós, een mooi en gezellig stadje 

 
Het verkooppunt in Siklós komt niet direct gesorteerd over maar men is hulpvaardig en de 
prijzen zijn ten opzichte van de 'grote jongens' aantrekkelijker. Het heeft wel iets om met je 
bus naar de loods te rijden die achter het pand aan de weg staat waar vervolgens een tweetal 
mannen de platen inlaadden. We hadden het van te voren opgemeten, 125 cm breed moest 
exact tussen de wielbakken passen.  
En ja hoor, dat klopte op de millimeter. De hele stapel kon mooi liggen. Nog een paar bood-
schappen gedaan en daarna togen we naar ons huis. Onderweg nog wel een paar natuurlijke 
kiekjes gemaakt. Want ook al zijn en voelen we ons 'halve bouwvakkers', de blik blijft ook op 
de natuur gericht. Wat deden we het eerst bij aankomst? Inderdaad, je mag nooit meer raden. 
De eerste nodige handelingen verricht en daarna de koffiepot een por gegeven. We dachten 
onder de overkapping te blijven maar de temperatuur lokte ons toch de tuin in.  
Daarna de bus geleegd. Dertig platen samen de trap van het terras op naar het toekomstige 
houthok gebracht, zo ook dertig keer trap af naar de bus. Platen van 125 bij 250, flinke lappen 
hout. De rachels laten zakken, bandjes losgesneden en de rachels per paar verplaatst. Waarom 
zware pakken van vier meter tillen? En daarna lossnijden. Onlogisch. Na dit gesjouw hadden 
we een kommetje soep verdiend. Champignonsoep, aangevuld met los geplukte bloempjes 
van het duizendblad, munt en een madeliefje.  
 

   
De niet bruikbare vlier – giftig Mooi stukje natuur onderweg En dan is er koffie… 
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Dertig OCB-platen in de schuur Soepje tussen de middag 

  
Twee sfeerplaatjes Herfstkleuren doen hun intrede 

 
We zien aan de natuur dat het najaar echt zijn intrede heeft gedaan. De bomen kleuren in rap 
tempo en het is zichtbaar aan heel veel gewassen. Het heeft ook wel weer zijn charme. En 
daar kwam de ijscoman. Beetje munt en een bloempje van kaasjeskruid toegevoegd.  
 

  

 

Weer even afkoelen Op de plaats… rust 

  
Kleine druifjes  De blauwe druiven oogsten 

 
Daarna ging Frank weer verder met rachels en gereedschap en ik pakte mijn snoeischaar, een 
trapje en ging naar de druiven een eind naar achteren in de tuin die in de bamboe vergroeid 
waren. Meteen eens even flink rechtdag gehouden rond die plek en er ligt nu een flinke bult 
wat weer in volgende moestuinbakken gegooid kan worden.  
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Een enorme lange bamboestengel van zijtakken ontdaan, enkele kleinere idem en samen met 

de druiven meegenomen naar het terras. Frank, je hebt een pilsje verdiend. En ik ook.                
 

   
We maken weer het ‘Klazien-recept Een ‘verdwaald’ zwaluwnest in de 

schuur 
Ons avondmaal 

  

 

Eten bij kaarslicht Een jong katje van de buren  

 
De druiven stonden ondertussen in een bak water en konden daarna uitlekken. Twee glazen 
potten gepakt en rietsuiker. Laag suiker, laag druiven, laag suiker, laag druiven, etc. Dit doen 
we al enkele jaren van eigen kleine blauwe druiven en wat leuk dat we op dit nieuwe adres 
hetzelfde kunnen doen. Drie maanden laten staan, 10 november zeggen we; 'Proost'! Een re-
cept dat we al jaren delen en dat door wijlen Klazien uit Zalk de wereld ingegooid is. Een ge-
zondheidsdrankje. Af en toe even roeren met een houten pollepel en opletten dat de boel er 
niet 'over kookt' door het gisten.  
De lange bamboestok kreeg een plekje aan de palen van de overkapping. Voor het oog een 
naar ons idee leuke aanvulling. Wellicht komt er nog eentje bij, bamboe genoeg in de tuin en 
lengtes die ik in een tuincentrum nog nooit heb zien staan. 
 
M'n goede voornemens ten aanzien van de maaltijd liepen in het honderd maar dat was niet 
erg. De buren hielden ons aan de praat. Aan de praat is proberen te begrijpen wat ze zeggen 
en met Google vertalen elkaar duidelijk maken wat je bedoelt. Ze waren positief nieuwsgierig 
naar onze vorderingen en wonen sinds februari in het dorpje. Zij komen uit de stad, als we het 
goed hebben Budapest, dus zijn hier ook niet bekend. Het zijn mensen met een zelfde blik op 
natuurlijke zaken en je gezondheid. We hadden nog eieren genoeg nadat ik de dag ervoor van 
buurrouw had gekregen dus de champignons konden mooi samen met melde in een gebakken 
ei. Onder het eten klaar maken nog even bij Frank gekeken en geholpen met een rachel.  
He, kijk daar nog een verdwaald zwaluwnestje.  
We vonden het ei eigenlijk wel succesvol na deze dag.  
Een klein rood katje bezweek ons niet, leek te solliciteren naar aandacht. Je bent schattig maar 
je gaat maar naar je eigen baasje! Katjes hebben een hoog aaibaarheidsgehalte en er komt 

een moment... dan bezwijken we.        Maar nog even verstandig zijn. We zijn te druk en moe-
ten eerst permanent in ons huis blijven. 
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Donderdag 11 augustus...  
Het begint gewoonte te worden, eerst naar Siklós gereden. De vierde ochtend op rij. Nog meer 
rachelhout gehaald en daarna de deur opgehaald die we dinsdag naar de man brachten om er 
dubbel glas in te laten zetten. Siklós komt heel gezellig over, hier gaan we beslist eens even 
een rondje lopen en een bakje koffie op een terrasje nemen om van de sfeer te genieten.  
 

   
Eerst weer naar Siklós De glaszetter – deur ophalen De bus voor de deur 

 

De focus staat nu op 'aan de bak', dus we reden na het inladen van de deur naar ons huis. We 
waren zeer in ons nopjes met de deur, de man had het heel netjes gedaan.  
En ja, eerst de dagelijkse rituelen die we heel snel aan kant hebben. Ondertussen is de koffie 
dan klaar en deze keer daar meteen een broodje bij genomen. Onderweg even in een klein 
plaatsje groente, Hongaarse worst en een paar broodjes gescoord. Picknicken op eigen erf. 
 

   
Voorbereiding voor de brunch 

  

 

Romantisch tafelen Alles krijgt een plekje  

 
Mandje mee naar het tafeltje en even genoten in de schaduw van de bomen. Een potje kap-
pertjes kwam heerlijk van pas. Kappertjes in het voorjaar van 2021 gemaakt van de kiemen 
van de beuken uit het Rijsterbos. Gaasterlandse invloed op een Hongaars broodje, aangevuld 
met de bloempjes van duizendblad en madeliefjes uit de tuin.  
Daarna was er geen pardon meer, Frank ging het 'houthok/de schuur' in en toen ik diverse 
klussen aan de kant had en Frank zover was om platen tegen de muur te plaatsen moest ik 
daar wel bij helpen. Wat een lappen, 125 cm bij 250 cm. Als je er mee aan de slag gaat is dat 
toch anders dan uit de bus laden en naar binnen brengen. Maar het ging 'strijk en zet' samen 
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bedachten we oplossingen voor bepaalde lastige punten en we waren wel tevreden over ons-

zelf.         
Zonder gekheid, we redden het tot heden prima en ons motto is; 'Als wij er maar blij mee zijn, 
wij moeten in het huis wonen en het moet netjes maar mag geen maanden tijd vergen'. We 
zijn kritisch, wat we doen moet zo goed mogelijk maar we gaan wel voor simpele aanpassin-
gen, oplossingen en weten nu al dat we in verhouding veel meer op buiten gericht zullen zijn. 
Sfeervol kan ook met simpele materialen die veel beter bij het huis en de omgeving passen. 
We willen er voor waken dat we enorm uit de toon vallen. Bovendien vraagt het huis om basic 
materialen, om simpele maar wel gezellige oplossingen en wij zien het als een uitdaging hierop 
te anticiperen. 
Frank, pilsje verdiend. Niet te geloven, we dronken nooit een pilsje, dat was maar sporadisch 
maar hier, tijdens het werken en dan in de loop van de middag een lekker koud en ook nog 
biologisch pilsje... Hm en deze keer met een ook al biologisch knabbeltje. Paprika hartjes.  
We moeten onszelf af en toe maar verwennen want we zijn er nog niet en het moet wel leuk 
blijven.  
 

   
Lekker koud pilsje – eind middag En een bio knabbeltje erbij Wanden plaatsen in de schuur 

  
Het streven is zo snel mogelijk het huis aan kant te hebben maar door onszelf ook met gezel-
lige dingen te voeden werkt het een stuk lichter.  
In een muur van leem kon Frank geen plug erin krijgen, ze stortten er dan meteen weer uit. 
Voor alles is een oplossing, in vroegere tijden maakten men ook pluggen van hout. Het werkte 
voortreffelijk. Frank was begonnen aan een volgende wand om rachels te bevestigen en daar 
hoef ik niet naast te staan dus kon ik mooi buiten kokkerellen. Op het blad van een pallet op 
twee schragen, tuinslang erbij als 'waterleiding' en een verlengsnoer voor de stroom. Hoppa! 
Wie doet je wat?  
 

   
Tijd voor de avondmaaltijd Lekker buiten koken Onze maaltijd - genieten 

 
Bulgur met diverse groenten en Hongaarse worst. Met uiteraard 'wilde' groenten uit de tuin, 
melde en postelein en een paar bladeren van de maggiplant die we meenamen en een paar 
takjes munt. Heerlijk, ik gebruikte eigenlijk nooit munt in gerechten maar zag dat ook een 
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aantal malen in filmpjes uit Azerbeidzjaan. Past wel bij de sfeer in Hongarije, maar zonder 
gekheid, het is eigenlijk heel lekker. Heerlijk onder de overkapping gegeten, nog een bakje 
koffie erna en opgeruimd. Het raggelhout moest nog van het autodak en de nieuwe deur uit 
de auto naar binnen.  
 

  

 
Waar gewone pluggen niet werken 

 
De deur inclusief ruitjes Houten plug maken Werkt een houten plug wel 

 
We reden tevreden terug naar ons appartementje. Het houthok heeft al diverse extra invul-
lingen erbij gekregen. We zien het hok als een verlengstuk van onze buitenkeuken onder de 
overkapping. In plaats van dat we de pannen hier ook in de buitenkeuken gaan stallen komen 
deze achter de deuren. En zo zijn er nog diverse dingen die niet onder de overkapping hoeven 
te staan. Alles begint zich steeds meer te ontvouwen. Zo ook het aanpakken van de andere 
vertrekken in huis. Als eerst het hok klaar is, de buitendeur vervangen naar de woonkeuken 
dan beginnen we 'te praten'. Ja, het begint zich steeds meer te ontvouwen.  
 
Vrijdag 12 augustus...  
Prachtig weer. Deze keer reden we direct naar ons huis, met wel een aantal tussenstops. We 
ontdekten een winkel waar we deze niet hadden verwacht. De zonnebloemen lokten me even 
om te fotograferen want ze staan er nu heel anders bij dan enkele weken eerder. 
De natuur geeft echt al een herfstig beeld. Al lopend naar de zonnebloemen zag ik zakken die 
leken op zakken potgrond. Het zou te mooi zijn als ze daar biologische grond verkochten. Bus 
erbij en inladen, dat was wat anders dan een kar vullen bij de Praktiker. Maar inderdaad, het 
was te mooi bedacht, het waren houtsnippers en andere decoratieve materialen. Maar zo 
ontdekten we wel dat er veel meer te koop was en er ook een supermarkt was. Voor bepaalde 
dingen kan dat handig zijn. Verse levensmiddelen waren er niet echt op zakjes zuurkool na.  
Elders nog wat groente gescoord. Daar was het brood niet meer vers, wat er lag was niet meer 
voor de verkoop. Een aantal dorpen verder een paar bolletjes weten te bemachtigen. Dat 
heeft wel zijn charme, je kunt niet overal alles krijgen en soms is het gewoon op.  
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Prachtige kaardebollen Cichoreibloempjes Zonnebloemen op hun retour 

   
Wachten op de oogst Voor zonnebloemolie De ‘andere’ vlier - giftig 

 

  

Wel heel mooi om te zien 

 
Phlox Wel eetbaar… Prachtige pruimen 
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Bij ons huis aangekomen... Inderdaad, de koffiepot werd zo snel als mogelijk was commando 
gegeven. In de tuin, in de schaduw even zitten genieten. De blik gaat steeds op de tuin, maar... 
eerst verder in huis.  
 

 

 

 
Tijd voor een ‘bakkie’ Karmozijnbes – ook niet eetbaar. 

Werd wel gebruikt als kleurstof 

 

 
Onze witte druiven – nog knap zuur Ingrediënten voor onze salade  

  
Drogen voor in een theemengsel HJeerlijke salade  

   
Lekker buiten eten Met de meterbakken op de 

achtergrond 
Laat het je smaken 

 
We konden samen OSB platen tegen een wand zetten. Deze klus moet je samen doen en sa-
men kom je tot oplossingen bij lastige punten. Maar de platen zijn veel te zwaar om in je eentje 
te tillen en op hun plaats te zetten. Alles moet strak aansluiten en bij de meeste platen moet 
er bovenaan een deel weggezaagd worden omdat we met balken te maken hebben. De platen 
moeten daar netjes omheen. Wanneer de platen geplaatst zijn gaat Frank weer verder met 
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het plaatsen van rachels en kan ik andere bezigheden beetpakken. De munt groeit bij één 
soort de pot uit dus maar even wat opgehangen om te drogen. Een lunch gemaakt. Deze keer 
een maaltijdsalade in combinatie met een bolletje en gekookte eitjes. De salade bestond uit 
bruine boontjes (biologisch in een glazen potje uit Nederland meegenomen), tomaten in stuk-
jes gesneden, een stukje komkommer fijn gesneden, uitje, paar takjes munt fijn gesneden en 
handje paardenbloembladeren eveneens klein gesneden. Als dressing mayonaise met appel-
azijn en chilipoeder. Deze dressing door de salade gemengd. Paar madeliefjes voor het 'oog 
wil ook wat' en onder een acacia was het goed uit te houden. Servetje had een print passend 
bij tuinieren en we keken toevallig, dit was echt toeval, op de nieuwe moestuinbakken die 

staan te wachten op meer aarde. Het inspireerde wel.         
We genieten van de wat ze wel 'wonderbloem' noemen in onze tuin. Prachtige kleur, heerlijk 
geurend, rijk bloeiend. De druiven zijn nog niet rijp maar we houden ze in de gaten en de 
karmozijnbes is ook opvallend aanwezig en begint bessen te vormen. Na de lunch, we waren 
laat, lieten we de ijscoman maar doorgaan want er 'benne grenzen'.  
Er moet ook nog gewerkt worden en er komt een herkansing. Driemaal in de week, maandag, 
woensdag en vrijdag komt de man met zijn inmiddels overbekende riedel. Er komen diverse 
'riedels' in het dorp, allemaal verschillende handelswaren.  
Frank maakte een 'bok' van rachels waar we de grote OSB platen makkelijker op kunnen leg-
gen. Dat werkt beter dan op de grond met aan één kant een doosje eronder zodat het deel 
waar wat uit gezaagd moet worden verhoogd ligt.  

Dat heb je met amateurs...        De ideeën komen gaandeweg en als alles achter de rug is kun 
je aan anderen nog betere tips geven dan je bij jezelf hebt uitgevoerd.  
Na het 'martelen' met een paar grote platen was het tijd voor een koud pilsje. Maar... wel 
tussen de bedrijven door, deze keer gingen we niet even in de tuin zitten. Wel ben ik er even 
tussenuit geglipt om de platanen in de straat te fotograferen. Diverse bomen stonden al in 
volledige herfstsfeer en een ander was nog mooi groen. Prachtige bomen die we veelvuldig 
zien. De gastvrouw van ons appartement maakt ook tinctuur van stukjes schors van platanen. 
Deze tinctuur is volgens haar goed om kankercellen geen kans te geven.  

We sloten de dag af met een restant van de vorige dag. Beiden een pannetje.        
 
Zaterdag 13 augustus...  
Regen? Ja hoor, we stonden op en het regende in Harkány. We reden mooi op tijd naar ons 
huis met een tussenstop voor een paar tomaten en bolletjes brood. In zo'n klein winkeltje 
waar je emmers, brood, drank, beetje groente, beetje van dit en een beetje van dat kunt ko-
pen.  
 

   
Bakkie onder de overkapping Het regent flink Levert mooie plaatjes op 
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De regenton loopt over Agave in de regen 

  
Ingrediënten voor de lunch Basis voor een salade  

   
  Hor tegen de vliegen 

   
  Rachelen 

 
Bij ons huis aangekomen zagen we de regenton met 300 liter water overstromen. Top! Een 
week eerder was mijn wens dat de ton zich snel zou vullen met regenwater.  
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Dus ook daar kwam het water met bakken naar beneden. Koffie drinken in de tuin was er niet 
bij maar wat zijn we blij dat we als eerste klus de overkapping hebben gemaakt. Drie plekjes 
waar het water tussendoor komt, niet erg maar moeten we wel even verhelpen. Wellicht een 
paar extra zadeltjes plaatsen, we gaan het zien. Heeft geen haast maar... vergeten gaan we 

het ook niet.         
Perfectie is het uitgangspunt en dan hebben we ons best gedaan zeggen we. Het zat gezellig 
onder de overkapping. Een aantal planten die binnen staan omdat het buiten steeds te warm 
was ook lekker in de regen gezet. Voor de natuur was deze bui die toch wel enkele uren duurde 
perfect, het water kwam loodrecht naar beneden. En wanneer het was begonnen met rege-
nen, geen idee, de plassen stonden op de weg toen we vertrokken vanuit Harkány.  
Het toekomstige houthok, annex schuur moet af. We zijn streng en hebben wel steeds een 
deadline. Als we deze niet halen passen we ons aan, want we gaan de klussen niet afraffelen, 
maar we zetten wel steeds een tijdslimiet voor onszelf neer.  

Enne... de lat ligt steeds iets te hoog.        We zijn ook maar amateurs niet waar! Als lunch een 
salade zoals de dag ervoor maar nu met kidneyboontjes en geen paardenbloemblad.  
Er waren nog een paar eitjes eerder in de week van de buren gekregen en alles met elkaar 
waren we van mening dat dit voor deze dag de hoofdmaaltijd was. Heerlijke verse bolletjes 

erbij, zittend onder de overkapping met uitzicht op ons 'landgoed'        zoals we het af en toe 
noemen.  
Na het huis genoeg in de tuin te doen. Daar kunnen we ons op verheugen. 
Op de foto's zie je steeds bomen op de achtergrond maar dan ben je ongeveer halverwege de 
tuin.  
 

   
En met OSB-platen dicht maken  ‘Hersen’-likeur 

 
Frank ging verder met meten, zagen en schroeven en tijdens een aantal momenten moesten 
we het samen klaren. En ik moet zeggen... ik zie wel hoe rachels en hout samen tot mooie 
dingen kunnen komen, zonder op te scheppen... Dit bloemenmeisje (zoals Simon Rozendaal 

mij omschreef in Elsevier in 2009 en wij deze titel als geuzennaam hanteren        Lol) kan ook 
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wel helpen bij een klusbedrijf. Zorgt ze ook nog voor de maaltijden. Met... 'wilde' groenten, 

kruiden en eetbare bloemen. Geintje...                    
Deze zaterdag werd goed besteed. Alles was met OSB platen bekleed op het stuk na waar de 
deur naar de woonkeuken zit. Deze deur kan weggewerkt worden als we de buitendeur heb-
ben vervangen en deze van buitenaf op slot kan. De deur die wij aantroffen als buitendeur kan 
alleen van binnenuit op slot. Dus zijn we verplicht via de deur in de ruimte waar we bezig zijn 
naar buiten te gaan en de 'tent' af te sluiten.  
Toen we naar het appartementje terug gingen hadden we alles al een keer afgestoft met een 
borstel, gezogen, borstels schoongemaakt in sop; je moet de dag erna opgeruimd en met 

schoon materiaal beginnen. Vinden wij!         
Frank, zin in een borreltje? O ja, er is nog wat hersenlikeur.  
WAT? Hersenlikeur?  

O, je bedoelt de kruipolie. Pfffffffffffffffff                    
Ja, daar staat o.a. op; 'Maakt stroef lopende hersenen weer gangbaar'.  
Nou daar hadden we geen last van, van stroef lopende hersenen. Want er zijn nog meer klus-
sen gedaan dan beschreven en we hebben samen diverse heikele punten mooi recht gekregen 
met OSB plaat. Deze 'bouwvakkers' genoten ook nog even van de wonderbloem in de tuin, 
van de munt die het prachtig doet en de gezaaide 'Oost-Indische kers zal voor de vorst nog 

wel een paar bloemen geven.    
In de loop van de middag was het weer droog, toch vielen er nog weer wat spetters en het 
leek zelfs nog even te hagelen. De voorspellingen zijn tot en met woensdag niet slecht. Zon en 
wolken en zon. Voor zondag stond het maken een luik naar zolder op het programma. Zolder, 
wat voor zolder. Pfffffffffffffff vogelkooi, insectenhotel. Ja, ja... Loslaten! 
 
Zondag 14 augustus...  
Mooi weer, we reden onder zonnige omstandigheden naar ons huis. Even een stop gemaakt 
in een plaats met een supermarkt van een redelijk formaat, waar ze ook op zondag een aantal 
uren open zijn.  
 

   
Beginnen met een bakkie Onze witte druiven  

   
Een lage malva soort Trappengat naar de zolder Het frame voor het luik 
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Paar boodschapjes en snel richting koffiepot.  
Nadat we de dagelijkse eerste rituelen hadden uitgevoerd genoten we van diverse begroeiing 
in de tuin, we lopen gewoon over de postelein. Er komen ook alweer vele jonge planten op, 
je kunt nergens lopen zonder dit gewas te zien.  
De karmozijnbes zien we bessen vormen, ons meegenomen zevenblad doet het uitstekend, 
zo ook de schijnaardbeitjes.  
Tijdens het drinken van de koffie werden we getrakteerd op een zwaluwen spektakel. Het 
waren er veel en je kon ze met je ogen niet bijhouden. Volgens mij zijn ze blij dat we de zolder 

houden zoals deze is.                      

Een grote vogelkooi/insectenhotel.  
 

  

 

Watermeloen Koel erg lekker tegen de dorst  

 

  
 Frame waar het luik tussen past 

  
Maar dat is waterkefir ook Het past ook nog  Luik dicht 

 
Ja, ja, dat onderwerp is toch nog steeds mijn 'ding' maar nadat ik nog een keer op de grote 
trap had gestaan, een blik over de zoldervloer had geworpen, daar geen foto's van heb geno-
men, pffffffffffffffffff moest ik wederom Frank gelijk geven.  
Geen beginnen aan, bovendien is een deel al afgesloten zo te zien. Zolders hebben hier een 
andere functie dan wij gewend waren. Wil je op deze zolder ook maar iets gaan opslaan dan 
moet je werkelijk het complete dak van binnen aanpakken, alle gaten in de muren op 
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zolderniveau dicht maken en de natuur letterlijk een halt toeroepen. Een paar jaar geleden 
heeft men er wel een nieuw pannendak op geplaatst en zo te zien tot heden is alles water-
dicht.  
Oké, de zolder is voor de vogels en ander vliegend gespuis. Dichtmaken die handel. En ik? ik 

heb mij er bij neergelegd. Soms wel, soms niet.        
Dicht maken! Maar wel met een luik voor noodsituaties. Een luik wat van ons dicht mag blij-

ven.         
Deze zondag stond in het teken van een luik, dubbelwandig met rachels aan de zijkant en 
passend in een frame aan de balken bevestigd. De zwaluwen waren deze dag duidelijk blij dat 
wij hen geen strobreed in de weg zullen leggen. We ontzeggen ze alleen de toegang tot ons 
houthok, annex opbergruimte.  
De twee balken die we zichtbaar laten heb ik afgeboend. Dat gaf al een ander resultaat. Ook 
handig om twee balken te integreren, daar kan wat aan hangen, wellicht een lijntje spannen 
om wat te drogen, het creëert mogelijkheden.  
Als lunch deze keer heerlijke watermeloen gegeten. Beetje citroenmelisse en een paar made-
liefjes erop voor het zomerse gevoel passend bij deze zondag. We zitten nog lang niet achter 
de geraniums maar genoten wel van hun prachtige bloemen terwijl we waterkefir dronken. 
Heerlijk bij warm weer, supergoed gelukt ook weer deze zending. Het luik kwam niet zomaar 
tot stand, het kostte 'spul en moeite', maar uiteindelijk is het gelukt.  
Met passen en meten... Juist! Wordt de meeste tijd versleten!  
Maar we zien hoe we weer verder gaan, maandag een uitdaging plafondplaten te plaatsen. In 
het donker, kaarsje aan en looplamp erbij soepje gegeten met een broodje.  
We vonden het wel genoeg zo op deze best wel warme dag met de nodige uitdagingen. Op 

naar volgende 'perikelen'.         
Maar... in gedachten zie ik al veel opgeruimd en diverse mogelijkheden die zich ontvouwen 
qua indeling op het terras onder de overkapping. Als de ruimte klaar is waar we bezig zijn, de 
nieuwe deur geplaatst is dan... dan... zie ik mijn koren bloeien en kan ik meters maken. Dan 
ruimt het binnen wat weer gunstig is voor de volgende stappen daar aan te pakken.  

We zijn nog wel even zoet, eigenlijk gaat het toch wel snel.         
Woensdag haalden we de OSB platen op, donderdag de nieuwe deur, zondag de 14e stond de 
deur al bij de te vervangen deur in huis, waren we bezig met het plafond in het houthok en is 
het luik geplaatst. Jut en Juul klusteam!  

De tuin lonkt hoor! Maar de focus blijft op het huis!       
Terug naar ons appartementje aangehouden door politie die achter ons aankwam. Stoppen. 
Paspoort, alleen ik moest deze geven, Frank bleef gevrijwaard.  
Deur van de bus aan de achterkant openen, maar helaas... allemaal voor niets! Voor hen dan. 

       Tja, wat heb je aan vuilnis wat we meenemen om bij het appartement in de vuilnisbak te 
doen? Wat heb je aan lege flessen en potjes? Wat heb je aan… gewoon spullen die de meesten 
in de auto hebben. Paraplu’s, bedenk het…  
Ze konden ook echt niets vinden via m’n paspoort ook al duurde het wel even. Alsof ze echt 
wat wilden vinden. 
Dat hadden we zo wel kunnen zeggen. Waar we heen gingen, waar we vandaan kwamen... 
Wat ging hun dat eigenlijk aan?  
Toen we in Harkány aankwamen konden we de bus niet parkeren op een aantal plaatsen bij 
het appartement wat anders wel lukt. Dus reed ik de bus verder weg, stukje om de hoek naar 
een groot parkeerterrein. 

Stonden daar dezelfde agenten weer. Deze keer lieten ze me rijden en daarna lopen.        
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Maandag 15 augustus...  
Prachtig weer, hup naar ons huis en aan het werk.  
We stopten even bij een klein winkeltje waar we inmiddels diverse keren zijn geweest. Bij ons 
huis aangekomen snel de eerste rituelen uitgevoerd en nog sneller zaten we in de tuin met 
ons kopje en de koffiepot.  
 

  
Het eerste bakkie smaakt het lekkerst  

 
De zwaluwen vlogen weer hevig rond, zo mooi om te zien. Zoveel mezen, roodborstjes en vele 
andere vogels we in Friesland om ons heen hadden zoveel zwaluwen zijn dat er in Hongarije. 
Tot op de zolder aan toe, door een gat naast het luik wat deze dag is dichtgemaakt zag ik een 
vogel vliegen. Ja hoor, de zolder is een grote vogelkooi en een insectenhotel. Inmiddels heb ik 
daar wel vrede mee ook al is het apart. Heel apart en wat een uitdaging voor mij. Maar… een 
mens is nooit te oud om te leren en te veranderen. 
We zij n zeer grensverleggend bezig. Zeker ten aanzien van de werkzaamheden. 
 

  
En dan weer aan de slag Plafondrachels aanbrengen 

  
Blij met de accuschroevendraarier En zo vordert het gestaag 
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Wie mij maanden eerder had verteld dat ik zou helpen met het renoveren van een huis en dan 
ook nog in zuidelijk Hongarije had ik vast aangekeken alsof ik water zag branden. En m’n ge-
dachten waren dan vast om niet te herhalen. Nog verbazingwekkender is het dat je er zelfs lol 
in kunt hebben en nog een stap verder, het geeft zelfs voldoening!  
Na de koffie gingen we verder met het plafond in het houthok/de schuur. Frank maakte twee 
stempels, eerst eentje maar tijdens het omhoog brengen van de eerste OSB plaat van 250 bij 
125 kwamen we er al direct achter dat twee handiger is. Al doende leren we, alleen met een 
zware plaat boven je macht moet je wel heel snel leren!  
 

Dus ik bleef aan de ene kant staan, de andere kant lag op de stempel tegen de muur en als 

Frank een beetje kon opschieten        hield ik dat wel even vol. Dit was ook zo’n moment om 
te bedenken dat als iemand mij had verteld dat… Ja, ja, grensverleggend bezig zijn. Werkelijk, 
als je er over nadenkt bizar. De wereld staat in brand, gek is nog niet gek genoeg en Nederland 
doet daar aardig in mee, althans bekeken vanuit de 'hogere legerleiding'.  
Wij hadden op een goed moment echt geen zin meer te wachten op wat zich gaat ontvouwen 
en besloten het roer 180 graden om te gooien. Hieraan denkend terwijl je met zware platen 
loopt te sjouwen is wel bizar en bijzonder. Maar een feit is het wel dat wij de hele dag nergens 
iets van merken, er geen gekkigheid in de wereld is totdat... Totdat we in de avond in het 
appartement waarin we verblijven onze laptops opstarten. Ja dan ben je weer terug in de 
wereld waar we juist uit wilden.  
 

 

  
Anneke werkt in de tuin De oprit 

  
Geraniums gedijen goed Ingrediënten voor de maaltijd Hongaars worstje en groenten 

   
In de pan, eitjes erbij Laten garen En op het bord 
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We zijn echt geen struisvogels, maar dan zie je de contrasten. Wij zien nog oude trekkers rij-
den, 'oud' voor Hollandse begrippen. Er komen veel verkopers in het dorp, zoals vroeger de 
bakker, de melkboer, de kolenboer en anderen bij ons in Nederland kwamen. Ja de man met 
gasflessen komt ook op gezette tijden, dat deed ons aan de kolenboer denken.  
We maakten een sprong achterwaarts in de tijd maar wel met alle gemakken van tegenwoor-
dig want ook hier zijn mobieltjes lang niet vreemd en communiceren wij daar gemakkelijk 
mee. Tik in wat je wilt, weten wilt, afspreken wilt of wat dan ook in het Nederlands en even 
laten vertalen naar het Hongaars. Ideaal om zo je buren te begrijpen, in een winkel jezelf dui-
delijk te maken, etc.  
Deze maandag groeide het plafond flink, ging ik tussendoor het pad vanaf het hek bij de ingang 
grof opknappen, er kwam een volledig pad onder het groen vandaan en we reden elke dag 
over hoge 'wilde' groenten en alle andere gewassen dus dit alles gekortwiekt  
Een paar flinke bakken vol gestort op een plek waar we compostbakken gaan maken.  
Warm weer, hard aan het werk, dan heb je zin in iets hartigs. Een Hongaars worstje gebakken 
samen met brandnetel en melde. De groente iets later toegevoegd en de eitjes als laatste om 
van dit alles een gebakken ei te maken.  
 

   
En toen kwam de ijscoman Postelein langs de muur Nog meer mooie planten  

   
Waterkefir – heerlijk fris Nog weer een kijkje in de schuur  

  

 

Kopje koffie Schaaltje watermeloen  

 
We zaten even heerlijk in de tuin. en toen de ijscoman met zijn 'riedel' kwam aangereden 
lieten we hem deze keer niet zomaar voorbij gaan.  
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Alles verliep deze dag beter, ondanks de nodige uitdagingen, dan zondag. Het plafond kost 
gewoon tijd met al 'dat gemeet' want niets is gelijk.  
Het pad zag toonbaar, de postelein die op een paar plaatsen groeit mag blijven staan, dat 
breekt wel leuk. We kijken elke dag met plezier naar de diverse muntsoorten. De appelmunt, 
ook wel wollige munt genoemd heeft toch grote gave bladeren. Alle munt is gaaf, geen blauwe 
kevertjes zoals we al enige jaren in Nederland meemaakten. Deze keer hadden we zin in nog-
maals een 'bakkie' koffie. Niet in de tuin maar onder de overkapping. We gingen samen nog 
geruime tijd door met het plafond, alle gaten in het originele plafond zijn ook dicht, er kan 
geen vogel meer door naar onze vertrekken.  We eindigden met meloen en stukjes kaas. 
 
Dinsdag 16 augustus...  

Wat reden we een opgeruimd pad op.         
Heerlijk, toen we bij ons huis aankwamen was het een fantastisch gevoel om te zien dat er 
zoveel 'zooi' verdwenen was.  
 

   
Een opgeruimd pad  Klaar voor de afwerking 

   
Het wordt steeds beter Traditie geworden – een bakkie  

 

Een dag later geniet je na gedane arbeid vaak nog meer als je met een frisse blik opnieuw kijkt. 
Zo keken we ook naar de zoldering die nog bekleed moet worden in ons toekomstige hout-
hok/ruimte bij de 'buitenkeuken'.  
Hmmm... nog een drietal plekken waar even een plaatje hout tegenaan moet om het plafond 
naar zolder echt dicht te hebben gemaakt voor de laatste platen er tegenaan gaan.  
 

   
 De aanhanger groeit weg Alle naden en kieren wegwerken 
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Detail aan een balk Tijd voor een soepje Munt fijnsnijden 

 
Deze plekken waren de avond ervoor 
niet meer te zien want op zolder was 
het donker en zonder daglicht zie je dan 
de openingen niet meer die in eerste in-
stantie niet direct zichtbaar zijn. De kof-
fiepot commando gegeven een 'lekker 
bakkie' te zetten en ondertussen even 
genoten van een aantal sfeertjes die 
ons positief voeden.  
Er valt zoveel met de tuin te doen en we 
worden getrakteerd op enorm veel 'wil-
de' groenten, kruiden en eetbare bloe-
men.  
Zwaluwen, die zijn er genoeg maar 

roodborstjes, mezen en andere vogels zagen we tot heden nog niet. Geen roodborstje dat 
dagelijks rond fladdert of bij je hipt als je in de tuin bent.  
 

 

  
Amateur broddelwerk Chinese vernisboom kleurt 

  
Dit kozijn moet er uit De’lampionnetjes’ met zaden Prachtige kleuren 
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Enkele zaaddozen geplukt Mierikswortel wordt verplant  

   
Opa’s aardbeitjes met stekken Tomaatjes gekregen van de buren Goedgevulde tomatensoep 

 
Na het dichtmaken van de laatste 'gaten' in het oude plafond 
naar zolder trakteerden we onszelf eerst op een kom soep met 
vers gesneden munt. En daarna was er geen uitstel meer moge-
lijk. De deur naar de woonkeuken moest eruit.  
We kunnen in het houthok niet eerder verder want de deur tus-
sen het houthok en de woonkeuken gaat dicht achter een wand 
en dat kan pas als we een goed werkende deur in de woonkeu-
ken hebben. We stonden er echt naar te kijken, te overleggen, 
te relativeren, hopend op mazzel, 
maar er moest echt wat energie in 
gestoken worden om de kunststof 
zooi te verwijderen.  
Een vreselijke deur met een barst in 
het glas, wat natuurlijk verholpen 
kan worden door er nieuw dubbel 
glas in te laten plaatsen, maar dan 
nog... de deur sleept binnen over de 
tegels, deze  deur gaat als buitendeur 
naar binnen open, er mankeert van 
alles aan en ziet er slordig uit. Weg-

wezen!   
Ja, ja, wegwezen, maar niet eerder dan dat wij dat aanpakten.  
Het glas uit het smalle gedeelte kregen we eruit en komt in een 
nieuw frame naast de nieuwe deur. Toeval? Het werkje in het glas 
is hetzelfde als wat wij voor de deur kozen. Eerst zijn we gaan slo-
pen, daarna een plaat hout voor het weg gesloopte deel gezet zo-
dat we naar Pécs konden om bij de Praktiker hout te halen.  
Deze materialen aanschaffen konden we pas nadat we zeker wis-
ten of we alles eruit konden krijgen.  

In de vierkantemeterbak 

Het kozijn is verwijderd 
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Want hoe het kozijn vast zat was niet in één oogopslag te traceren. Weggewerkt in cement. 
Met het geboekte resultaat konden we verder, we wisten op dat moment dat alles verwijderd 
kon worden, ook de kozijnen ook al moest er wel een flinke ijzerzaag aan te pas komen. Tja… 
deze hadden we eerder aan zoonlief gegeven, want wij hadden deze toch niet meer nodig. 

       
Hetzelfde hout dat we al onder de overkapping gebruikt hadden moest er voor deze klus ook 
komen. Hout, nog enkele boodschappen die nodig zijn bij deze werkzaamheden, zoals dus ook 
een ijzerzaag om het kozijn door te zagen.  
Teruggekomen snel uitgeladen en de biologische grond die we ook meenamen een stuk naar 
achteren gereden bij de drie eerste moestuinbakken. Onderweg, op de terugweg vanuit Pécs 
wel even genoten van de Chinese vernisboom die op vele plekken de lampionnetjes al doet 
laten verkleuren, droogt en waarbij de zaden zichtbaar worden.  
De zaden kun je roosteren. Even een paar takjes 'gepikt'.  
Ik denk dat we de zaden maar planten. Fruit zien we overal, appeltjes, pruimen, maar o.a. ook 
walnoten. Overal in de vrije natuur.  
Frank sloopte de deur er verder uit, wat echt niet zomaar ging en ik stortte mij even op de 
eerste drie moestuinbakken. Twee gevuld. Voor nummer drie moet er weer aarde gehaald 
worden. 
De mierikswortel, aardbeitjes en moederkruid zijn geplant. Van buurvrouw kreeg ik 'over de 
heg' een bakje tomaten uit hun eigen tuin. Wat een feestje. Volgend jaar hebben wij ook eigen 

tomaten.        
Het gat waar de deur moet komen maakten we provisorisch dicht en als maaltijd... Zin om te 
koken? Pfffffffffff eigenlijk niet. Hongaarse worst met sperzieboontjes en kidneyboontjes sa-
men met twee grote tomaten van buurvrouw in een pan gedaan. Scheutje water erbij en even 
laten sudderen. Biologische tomatensoep, kant en klaar kan soms handig zijn, erbij gegoten 
en we moeten zeggen dat we een heerlijke heksenketel met soep hadden. Soep? Maaltijd-

soep. Het huis willen we basic opknappen en de maaltijden passen zich aan. Geintje...        
Maar we hadden absoluut geen ontevreden gevoel na deze werkdag.  
Nog een paar dagen aanpoten en zaterdag even naar Nederland, We willen onze kinderen 
graag weer even live zien en spreken. Dus dan hebben we even bouwvakvakantie. Maar niet 

te lang hoor        Paar dagen reizen, paar dagen in Friesland, natuurlijk in Friesland     , dan 
weer terug. Weer verder met ons huis, met onze klus, met onze uitdagingen! 
 
Woensdag 17 augustus...  
Stralend weer en we reden weer blij naar ons huis om verder te gaan waar we gestopt waren. 
Grappig om te ervaren dat we elke dag echt zin hebben om weer aan de slag te gaan ook al 
lopen we ook wel te emmeren. Want alles is schots en scheef en als je ziet wat voor zooi ze 
erin hebben ‘gedonderd’ om het voor de verkoop leuk te doen lijken… Daar prikten we al 
eerder doorheen maar dat zien en zelf opknappen zijn toch twee werelden. 
Even gestopt bij het kleine winkeltje waar we inmiddels al vaker wat groente, een Hongaars 
worstje en broodje scoorden.  
Brood, we willen het liefst weer zelf bakken maar dan moeten we even verder zijn en dat de 
broodbakmachine zijn plek heeft gekregen.  
Dergelijke dingen staan nu nog hermetisch afgesloten in huis in een kast, in bakken of dozen 
maar dan ook dusdanig dat er niets bij kan komen.  

Geen stofbende in alle spullen. We hebben al rommel genoeg om onze benen.         
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Prachtige rozen Pui gesloopt, nu weer opbouwen 

 

 
  

  
Hibiscus De koffie roept vanaf de side table Vierkantemeterbakken 

 
De rozen bloeiden weer fantastisch in dat mooie plaatsje waar we naar het kleine winkeltje 
gingen. Je kunt zien dat men er iets mee op heeft want er lopen bijna altijd personen die actief 
zijn om alles netjes te houden. Uitgebloeide bloemen verwijderden zij en dat zorgt voor een 
extra cadeautje, weer bloeiende rozen.  

Bij ons huis aangekomen zagen we dat al-
les er nog netjes bijstond. De platen en 
vuilniszak die de plek vulden waar de 
nieuwe deur moet komen zaten nog keu-
rig op hun plek. Een side table die we 
gaan opknappen stond tegen alles aan en 
daar kon meteen de koffiepot op staan 
want... we beginnen nooit zonder eerst 
ons 'bakkie' koffie te hebben gedronken. 
Ehhhh... twee 'bakkies', Frank drie 'bak-

kies'...          
Rondje langs onze planten en nu ook de 
moestuinbakken hoort bij het ritueel 
voor we starten.  
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Frank ging zich met het plaatsen van de nieuwe deur bezighouden en omdat ik vanaf een af-
stand mee kon denken en kijken als dat nodig was plukte ik postelein uit de tuin. Kleine weck-
potten gepakt, alle azijn die we hadden erbij gezet en de postelein klein gesneden, in de 
schone potjes gedaan en aangevuld met azijn. Postelein met als officiële naam Portulaca Ole-
racea (zoek eens op).  
De gastvrouw van het appartementje waar we verblijven vertelde dat zij dit ook wel doet. De 
postelein heeft een hoog Omega gehalte en is supergezond. De azijn doortrokken met deze 
postelein kun je in salades gebruiken of waar je maar azijn in wenst en de groente zelf is heer-
lijk als 'zuurtje'. Nu wij hele andere gewassen zien, in eigen tuin hebben, inspireert dit natuur-
lijk wel om er iets mee te ondernemen. Dus... als we naar Nederland gaan zal ik hier en daar 

een potje 'gezondheid' uitdelen.       
 

   
Nieuw klusje De oogst aan postelein Postelein op azijn zetten 

 

De gastvrouw van ons appartementje weet ook heel veel over ‘wilde’ groenten en we begrij-
pen elkaar elke keer als we het over een gewas hebben. Zij wil ook duidelijk contact houden 
dus we kunnen in de komende tijden vast nog wel meer onderling delen.  
Na deze expeditie stond normaal eten koken op de agenda. Met de pasta eerder van buur-
vrouw gekregen, de tomaatjes van buurvrouw gekregen aangevuld met van alles van onszelf 
en gekocht in het winkeltje op weg naar ons huis lukte het een smakelijke maaltijd op tafel te 
toveren.  
Gedroogde paddenstoeltjes even laten weken voor gebruik.  
 

 

  
Beetje passen en meten om alles 
waterpas te krijgen… gelukt! 

Annkes resultaten: postelein op zuur 

  
De deur op zijn nieuwe plaats Ingrediënten voor de maaltijd Verse groenten 
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Wilde groenten Eiermie erdoorheen Goed dooreen mengen 

  

 

Het toetje wordt gebracht 😊 Een lekker ijsje  

 
De deur paste 'op de hond zijn kont' zoals wij dan zeggen. Werkelijk geen millimeter te weinig 
of te veel. Dit konden we niet eerder zien omdat de oude bizar in cement was weggewerkt. 
Maar... het is verbeterd al zeggen we het zelf. Toen de ijscoman met zijn 'riedel' kwam aange-
reden 'offerden' we ons weer eens op. Het was warm, eigenlijk te warm voor de werkzaam-
heden die we deden. Dus... geoorloofd!  
De lavendel die we de laatste keer uit Nederland hadden meegenomen was qua wortelstelsel 
enorm gegroeid in zijn grotere pot. De lavendel verdween, via mijn handen, in de moestuinbak 
bij de aardbeien en het moederkruid.  
 

   
De planten in de bakken doen het 
goed 

Een lekker koud pilsje Gaten boren voor slagpluggen om 
het kozijn te verankeren 
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En ja hoor Frank, deze middag hebben 
we ons bio-pilsje ook weer verdiend. 
Even een extra momentje 'rust' zittend 
bij de moestuinbakken. We sloten af 
met een 'Kleikluuters slokkie'. Dit heer-
lijke borreltje kreeg ik in het pakket 
voor we naar Hongarije vertrokken van 
de groep in Friesland waar we elke 
maand mee bij elkaar kwamen. Zij nog 

steeds        en we hebben en houden 
contact.  
Zij krijgen van mij een pot met poste-
lein op azijn, kunnen ze presenteren bij 
de maaltijd waar ze de middag mee af-

sluiten. Hoe? Als we in Friesland zijn geef ik deze pot aan één van hen mee. En... zal zaden van 
de Chinese vernisboom voor hen meenemen. Kijken of deze daar willen groeien. 
 
Donderdag 18 augustus...  
 

   
Eerst koffie Karmozijnbes Bamboe 

   
Mooie grassoorten Brandnetelzaden De deur staat, nu het raam ernaast  

 

De deur! Het thema van deze dag, maar het lukte!         
De deur stond er een dag eerder al in, keurig op zijn plaats, deur en sponning. Maar dan ben 
je er nog niet. Aan het werk!  

Uiteraard...        begonnen we met... juist! Koffie! Heerlijk op ons inmiddels vaste 'stekkie' ach-
ter de kippenschuur van de buren kijkend op ons drooghok. Buurman komt negen van de tien 
keer met zijn hoofd 'om de hoek' om ons te begroeten. Jó napot, met daar achteraan een 'heel 
verhaal' wat we redelijk begrijpen door zijn gebaren en manier van vertellen. Het komt er dan 
op neer dat het mooi weer is en de zon schijnt. Het voelt ook niet als 'indringen' deze dage-
lijkse begroeting, dit is leuk en het voelt wel gezellig.  
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Vlierbessen Nieuwsgierige geiten 

  
Het kozijn voor het raam is ook af Winde  Ze houden alles in de gaten 

 

  
  

 

 

We drinken waterkefir Een soepje met verse groentjes 

  
En er worden kruiden gedroogd Handig aan een wasrekje Even het ruit fixeren 
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Ook even een rondje 'landgoed' gelopen. Ja, ja, zo'n tuin voelt als ons landgoed.              
Helemaal achterin kwamen de geiten bij de erfafscheiding buurten. Geiten staan bekend om 
hun nieuwsgierigheid, nou ik kan je vertellen dat deze buren op vier poten heel nieuwsgierig 
zijn. Maar ook dat voelt als gezellig.  
De tuin is een wildernis maar wat is het leuk om steeds weer iets te ontdekken en om bepaalde 
gewassen te volgen. De tuin komt later in beeld, we kunnen wel al kleine projecten onderne-
men maar de focus blijft qua grote aanpak op het huis gericht totdat het klaar is. De kachels 
moeten er voor de winter in en branden. 
 

 

  

Beetje trots mag wel 

 
Alles goed gelukt Wel nog verder afwerken Vieren met een glas waterkefir 

   
Wonderbloem Onze smakelijke maaltijd 

 
De deur... Ja, ja, in de loop van de dag kwam dit allemaal goed.  
Tussendoor dronken we waterkefir en later dronken we nogmaals waterkefir. Gezond en wat 
tijdens de temperaturen deze dagen nog belangrijker is, is dat het heerlijk dorstlessend is. 

Maar ook water en aten we allebei een heksenketel pompoensoep leeg.      Pompoensoep, 
biologisch kant-en-klaar wat in dit geval heel handig was. Maar wel aangevuld met iets van 
eigen oogst, in dit geval fijn gesneden munt.   
Terwijl Frank aan het meten, passen, boren en schroeven was plukte ik flink wat munt om te 
drogen. De bosjes opgehangen aan een droogrekje in een kamertje wat nog aangepakt moet 
worden maar waar ook een aantal planten staan. De muntplanten kunnen opnieuw uitgroeien 
terwijl wij in Nederland zijn. Zaterdag de 20ste weer op reis, de 27ste weer terug, maandag de 
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29ste arriveren we dan weer in Harkány waar we nog een aantal weken in een appartementje 
zullen verblijven totdat we normaal kunnen slapen en douchen in ons eigen huis. En… we in-
ternet hebben, maar daar hebben we een oplossing voor om zelf te regelen. Dan zijn we niet 
afhankelijk van wat de buurt krijgt, onze ervaring met de buren is, is dat dit niet optimaal werkt 
en daar hebben wij niets aan. Dan kunnen we voor Project7-blad niet veel ondernemen als we 
denken aan nieuwsbrieven verzenden, ‘Cursus het Wilde Genieten’ elk weekend verzenden, 
dat gaat dan een ergernis worden.  
Een eigen dongel via T-mobiel. Deze manier werkte in Gaasterland ook prima en we weten 
dat we in Pécs deze mogelijkheid kunnen regelen. In Gaasterland maakten we hetzelfde mee. 
Internet voor alle chaletbewoners was voor ons absoluut niet geschikt. We kennen de route 
al. 
Onze buren krijgen als we er een tijdje niet zijn de sleutel van het slot van het hek, de regenton 
bevat 300 liter water, de gieters zullen we ook vullen zodat zij de potten met planten water 
kunnen geven. Leuke buren, zij zoeken ook duidelijk contact, zij wonen sinds februari op deze 
locatie. Met Google vertaal, handen en voeten kom je een eind.  
En... als je zegt... Ta da... bij wat je hebt uitgevoerd dan begrijpen ze je per direct.  
En antwoorden zij met... Mooi!  
Want dat hadden zij opgezocht via Google vertaal en delen dat geregeld met ons. Ze kunnen 

duidelijk waarderen wat we tot heden hebben gedaan. Een goede buur...         
Deze dag aten we even gemakkelijk. Als avondmaaltijd het restantje wat over was van een dag 
eerder verwerkt in een gebakken ei. Klaar! Op sommige momenten moet het gewoon simpel. 
De wonderbloem heeft al wat keren onze aandacht gekregen. Heerlijk ruikend en zo mooi! 
Sterker nog... we zijn gek op deze bloemen. Elke dag staan we hierbij even stil... 
 
Vrijdag 19 augustus...  
Op weg naar ons huis zaden van de Chinese vernisboom gescoord. Deze gaan naar een groep 
die elke maand bij elkaar komt in Friesland en waar ik op afstand nog mee verbonden ben.  
In de lampionnetjes tref je drie zaden aan, tot heden heb ik dat waargenomen.  
 

   
Zaden van de Chinese vernisboom Start van de dag De bus wordt ingeruild 

  

 

De aanhanger blijft 300 liter regenwater in de ton  
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Het weer was beduidend anders, qua temperatuur voor ons lekkerder om te werken en er 
hing duidelijk iets in de lucht. Regen op komst. Maar we genoten van ons 'bakkie' in de tuin, 
even vanuit een andere positie dan we gewend zijn. Zicht op de bus en aanhanger.  
De aanhanger zullen we uit het groen halen en meenemen naar Nederland. Met gemengde 
gevoelens, omdat we bij de kringloop wederom een paar kasten willen scoren, nogmaals voor 
onder de overkapping maar ook voor in 'het houthok/de schuur' hebben we de aanhanger 
nodig. Je zult je vast afvragen waarom met gemengde gevoelens? Nou ja, zucht... we hebben 
besloten dat de bus anderen mogen dienen en we willen hem inruilen voor een personenwa-
gen met trekhaak.  
Laten we wel nuchter blijven, wij rijden niet economisch in een bus als er een nieuwe aanhan-
ger in de tuin staat en stiekem verdwijnt tussen de melde en andere planten. Wanneer we 
materiaal moeten halen kan dat ook in de aanhanger. Deze willen we zeker houden dus kun-
nen we een volgende fase ingaan. Maar ja, diepe zucht want de bus rijdt perfect en je zit lekker 
hoog zodat je alles snel kunt overzien. Bovendien zitten we in een zeer ruime cabine. Maar 
nogmaals, je moet nuchter blijven!  
Frank ging aan de slag in het 'houthok/de schuur' en pakte eerst het plafond aan rond het luik 
om daar rachels te plaatsen. Nadat ik verschillende klussen had uitgevoerd, o.a. de cabine van 
de bus weer reisvaardig maken door hem uit te lappen.  
 

   
Verse aanvulling van de soep  In de champignonsoep 

   
Even verkoeling En uiteraard waterkefir De geraniums doen het goed 

 

  

Het eikje ook   
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Daarna was het tijd voor een soepje. Champignonsoep aangevuld met fijn gesneden munt en 
bloemblaadjes en kleine blaadjes van het afrikaantje.  
We werkten deze dag gestaag door en namen nog lekker even een keer ijs toen de ijscoman 
het dorp kwam ingereden.  
We moeten dit een hele week ontberen als we onderweg en in Nederland zijn. Een ruime 

week zelfs.         
We gingen daarna weer gestaag door, er moest van alles gedaan worden.  
Alle zeven gieters gevuld met water en de regenton heeft zichzelf gevuld door de regen, 300 
liter. De buren kregen de sleutel van ons nieuwe hangslot aan het hek en zullen zich ontfermen 
over de planten in potten, baskets en moestuinbakken.  
 

  

 

Hibiscus Wonderbloem  Stilleven met schroeven 

   
Ons avondmaal Lekker Op een broodje 

 
We aten even 'snel', potje witte boontjes in tomatensaus, de laatste eieren en bloemen en 
blaadjes van afrikaantjes. Afrikaantjes zijn heerlijk kruidig en fantastisch te gebruiken, mits 
onbespoten. Een paar gescoord in de buurt van de Chinese vernisbomen op algemene grond. 

Snoeien doet groeien!         
We lieten een zeer opgeruimde overkapping achter; alles stond schoon in het houthok/de 
schuur.  
Bob en Miep de Bouwer, verzinsel van Frank, gaan even naar o.a. de kinders in Nederland. 

Bouwvakvakantie met de aanhanger achter de bus. Wie verzint het!         
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Maar we reden tevreden naar Harkány, de lat ligt altijd te hoog maar we hebben veel gedaan 
in de afgelopen weken.  
En veel zie je niet meer, rachels plaatsen is niet zomaar gedaan op scheve muren en plafonds 
maar ze verdwijnen wel achter de platen die je plaatst. Veel arbeid die verborgen is en ver-
borgen zal blijven!  
Als we in dit tempo doorgaan... komt alles goed!  
De kamers binnen is een ander verhaal dan wat we tot nu toe gedaan hebben, hoewel er ook 
daar de nodige uitdagingen zijn, maar toch... en we gaan dubbel glas bestellen voor de twee 
kozijnen aan de voorkant. Drie ramen per kozijn en ook daar zal Frank deze inbouwen zoals 
hij met het glas naast de nieuwe deur heeft gedaan. Dat scheelt gesjouw met zware kozijnen 
die je dan ook nog op hun plek moet zien te krijgen.  

Frank? Bob de Bouwer.                   
Op naar Tsjechië, de eerste overnachting... Twee en een halve dag zeker reizen voor we in 
Friesland zijn, met aanhanger wellicht drie volle dagen. We gaan via de Sauerlandroute; dat 
beviel de vorige keer heen heel goed. Minder wegwerkzaamheden en rustiger op de weg. 
 
Zaterdag 20 augustus van Harkány naar Trhový Štěpánov (Tsjechië)...  
Een aparte zaterdag.  
De reis verliep wel goed maar niet soepeltjes.  
We namen afscheid van onze gastvrouw. Tot maandagavond de 29ste, dan zijn we er weer. 
Ons eerste 'bakkie' dronken we onderweg richting Budapest.  
 

  

 

Bij een tankstation Ons eerste bakkie 

  
Was drogen in de bus - perfect Stop voor waterkefir Beertje gescoord 

 
Dat was wat anders dan zitten in eigen tuin bij ons huis maar het smaakte goed. We hadden 
helemaal nog niets gegeten, waren zo snel mogelijk vertrokken na alles opgeruimd te hebben. 
Een warm kaasbroodje uit de oven lokte eigenlijk wel, daar gaven we gemakkelijk aan toe. Het 
weer was niet daverend dan heb je ook sneller zin in iets warms.  
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Een klein beertje van 10 cm riep me. Dit kleine barrel lag tussen diverse pluche dieren in de 
winkel bij het tankstation waar we koffie bestelden en wilde mee op reis. Vooruit, geadop-
teerd.  
Na verloop van tijd een stop gemaakt voor de waterkefir die we overal mee naar toe 'slepen'. 
Deze keer aardig wat gevulde flessen mee en waterkefirkorrels in de grote weckpot op suiker-
water. Opstarten met gedroogd fruit kan te allen tijde.  
De rekjes met wasgoed bleven fantastisch hangen en staan. In het appartement mogen we de 
wasmachine gebruiken die men voor het wasgoed van de appartementen gebruikt. Dat was 
heerlijk. De laatste was op vrijdagavond weggewerkt was zaterdagochtend niet droog maar 
voor alles is een oplossing.  
Rekje opgehangen en vastgebonden. Staand rek aan beide kanten vastgebonden.  
Voilà. Als we stoppen kijk ik standaard wat er groeit en bloeit.  
 

   
Postelein groeit voor je voeten Amaranthus ook  

 

Postelein. Nee dit soort hadden we nog niet genoeg gezien over de afgelopen weken.        Het 
groeit werkelijk overal voor je voeten. De Amaranthus lachte ons ook weer toe, evenals var-
kensgras waar je als je niet oppast over struikelt in onze tuin.  
 

 

  
Richting Brno (Tsjechië) Mooie dennen 

  

Even tanken En een bakkie met een broodje Beertje zit droog – wij ook 
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Het is en blijft het benoemen waard, niemand hoeft honger te lijden, er groeit genoeg wat we 
kunnen verwerken. En nee, ik oogst ook niet op plaatsen langs snelwegen maar feit is wel dat 
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen volop aanwezig zijn.  
We vervolgden onze weg. Het was druk, ongelofelijk druk en toen we besloten om te tanken 
stonden we in de rij. Een auto voor ons had lang werk. Voor men weer in de auto zat, daar nog 
van alles deed behalve wegrijden, om je groen en geel te ergeren. Start dan en ga op het 
parkeerterrein uitgebreid je koffie instaleren. Bij alle pompen stond een rij van heb ik jou daar. 

Enfin, je hebt mensen en mensen!                 

Rekening houden met anderen kan lastig zijn. Diepe zucht!        
Koffie! Tijd voor koffie!  
Deze bouwvakkers keken tevreden terug op de afgelopen weken. Als je afstand neemt, alles 
netjes hebt opgeruimd en daardoor tevreden vertrekt dan kijk en denk je ook weer anders. 
We benoemden wat er allemaal gedaan was na ons vorige bezoek aan Nederland. Onwijs veel! 
Op 18 juli waren we verder gegaan nadat we de avond ervoor weer in Harkány aangekomen 
waren. Als we nog een keer zoveel weken flink doorgaan dan zijn we binnen ook een heel 
eind. En door alles even vanaf een afstand te 'bekijken' door er over te spreken zonder aan 
het werk te zijn kom je ook weer tot andere inzichten, ideeën en wijzigingen. Maar koffie. We 

waren toch best wel een beetje gaar.         
Vooruit, iets erbij, we hadden de laatste dagen onszelf niet overladen met voedsel, reisdagen 
voelen dan weer heel anders en lokken uit tot iets extra's. Inmiddels waren we in Slowakije 
waar we een tweede 'bakkie' dronken.  
 

   
Veel regen onderweg Hoeveel water wil je hebben? Veel opspattend water 

   
En druk op de weg Op naar Praag De grens met Slowakije 

 
En druk op de wegen plus de regen want we hebben beste buien over ons heen gekregen. Dan 
is het oppassen geblazen. Toen ik op een oprit reed om een andere autoweg op te gaan voelde 
ik de bus en aanhanger glijden.  
Oei... Gelukkig reed ik niet hard maar het is niet voor niets dat men waarschuwt voor gladde 
wegen met regen. De vele vuiligheid op de weg maakt het spekglad als het regent, dan moet 
het eerst even goed doorregenen zodat het verdwijnt.  
Ja verdwijnt, pfffffffffff...  
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We wilden naar het hotel waar we de laatste keer op de heenweg verbleven maar de dame 
die Frank aan de telefoon had sprak alleen Tsjechisch en verbrak de verbinding.  
Dan maar naar een ander onderkomen in dezelfde omgeving, 60 kilometer voor Praag. Prima 
locatie. 
 

 

  

Even een droge periode 

 
   

  

 

Treintje op het stationnetje van 
Trhový Štěpánov 

En het rijdt ook! Lokaal vervoer 

  
Een lekkere maaltijd En goede koffie toe  Een lekker wijntje bij het eten 

 
 
 
In de volgende nieuwsbrief lees je het vervolg op de reis naar Nederland en weer terug.  
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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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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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53 Melde 54 Kerrieplant 55 Biefstukzwam 56 Goudsbloem 
    
57 x 58 x 59 x 60 x 
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