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En we worden nog steeds verwend met mooi weer  
 

 

Het is heerlijk nazomerweer.  
Genieten geblazen zolang het kan! 
Al zijn er zo nu en dan wat buien en harde wind, terwijl ik 
dit voorwoord typ is het droog, de zon schijnt en het waait 
amper.  
 
Vanmiddag met mijn hond, Beitske naar het strand van 
Lemmer geweest, ik kan haar geen groter plezier doen 
dan ergens naar toe gaan waar ze los mag, lekker draven 
en gek kan doen en spelen met andere honden.  
Ze is een kruising van een Friese wetterhoun met een 
Friese stabij, wetter is water, daar gaat ze wel in, zolang 
ze maar grond onder de pootjes voelt is het goed. Zwem-

men?? Alleen als ze per ongeluk in het diepe komt    . 
En zelf vind ik het heerlijk om even lekker uit te waaien, 
alle muizenissen uit het hoofd en zolang mogelijk genie-
ten van de zon op het gezicht. Gezonde energie snuiven. 
 
De vorige keer heb ik in mijn voorwoord een serie foto’s 
uit het Heempark gedeeld en ik laat jullie nu weer meege-
nieten. Het is er zo mooi. Bijna elke ochtend gaat mijn 
wandeling door het Heempark, tot het te nat wordt, dan 
wandelen we naar het Heegermeer. 
 
De Lindenlaan in de herfst. De Lindenlaan is in alle jaarge-
tijden mooi en geeft bijna elke dag weer een ander beeld. 
En als de zon dan schijnt . . . . 
En het is zwammentijd. 
Zwammen die parasiteren op ‘dode’ wilgenbomen zoals 
de tonderzwam en de sombere honingzwam.  
 
De twee foto’s van de honingzwam op de volgende pagina 
zijn drie dagen na elkaar gemaakt. Het verschil, het gaat 
zo ongelooflijk snel. 
Ook een prachtige vliegenzwam, behoorlijk groot van for-
maat is in het Heempark te vinden. 
 
En er groeit nog het nodige wat eetbaar is in het Heem-
park.  
Paar weken terug nog heel veel jonge brandnetels geplukt 
en gedroogd, wetende dat het stuk waar ze staan al heel 
snel zou worden gemaaid. Ik was vorig jaar een dag te laat 
en dacht dat gebeurt mij niet weer.  



 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mooi brandnetels gedroogd voor mezelf voor de winter 
en voor thee voor de verkoop op de dorpstuin. 
Maar ook groeit er onder andere nog volop weegbree, zu-
ring, fluitenkruid en in eigen tuin ook jonge brandnetels, 
goudsbloemen, kaasjeskruid, rozenbottels, longkruid en 

heel veel hondsdraf    . Hondsdraf is lekker door sla maar 
ook in een kruidenboter of een eiersalade. Ook droog ik 
hondsdraf voor theemengsels. 
 
Ook in deze tijd van het jaar kun je nog prima een omelet 
bakken met de nog jonge brandnetels of maak een heer-
lijk soepje. Zie hier een leuk recept en informatie. 
https://www.youtube.com/watch?v=KbTn_IjmUFc 
(dank aan een van de leden van de telegramgroep) 
 
Intussen heb ik bij mezelf in de tuin de moestuinbakken 
maar eens leeggehaald en jonge uitlopers van aardbeien-
planten geplant, knoflook ertussen gezet en ik wil er nog 
uien bij planten voor de winter. Alvast een goed begin van 
de moestuinplannen voor komend voorjaar. 
 
Deze nieuwsbrief is weer leuk gevuld met diverse bijdra-
gen. 
Marja vertelt weer over haar ervaring met de drum, 
prachtig hoe Pluk haar hond op de drum reageert. Dat heb 
ik ook al ervaren tijdens een paar drummiddagen met 
Marja. Ook deelt Marja een bijdrage over de grove den. 
Piteke is naar een excursie bij de Hemmemastate ge-
weest. Marjo, een van de deelneemsters van de weke-
lijkse cursus het wilde genieten ontdekte dat de natuur 
haar geeft wat ze nodig heeft. 
En er is een last minute workshop van Philip Forrer over 
tuinieren zonder spitten. De workshop is niet goedkoop, 
maar het is voor twee dagen inclusief vegetarische maal-
tijden en overnachting. Kijk nog maar eens naar het film-
pje, de link staat in de uitnodiging. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier en tot de volgende 
maand. 
 

 groet, 
 
Barbera 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KbTn_IjmUFc
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Workshop en lezing Philip Forrer: Tuinieren zonder 

spitten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerder hebben we een filmpje gedeeld waarin Philip Forrer uitlegt hoe je een tuin kunt creëren 
met verhoogde tuinbedden die je vrijwel het hele jaar van voedsel voorziet.  
Ook in de winter oogst hij nog groente uit zijn tuin. Een bijzonder inspirerende man.  
FILMPJE van amper 20 minuten…  
Overvloed Van Planten ( Philip Forrer - verhoogde tuinbedden ), het bekijken waard! 
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI 
 
De Uelenspieghel in Uffelte (Drenthe) haalt Philip naar Nederland om zijn kennis met ons te 
delen!  

Een last minute en een unieke kans     
 
‘In overleg met Phillip is besloten er een 2  daagse workshop van te maken  
‘We starten donderdag 3 november 2022 om 10.00 uur (9.30 koffie) en we sluiten af rond 
17.00 uur op vrijdag 4 november 2022 
De prijs is € 300,00 (voor kleine beurzen goedkoper) 
 
Wij bieden gratis overnachting en vegetarische maaltijden aan.  
Eventueel woensdagavond aankomen is mogelijk.  
Kom je alleen donderdag dan betaal je € 175,00 en dit is inclusief de lezing ‘s avonds rond het 
haardvuur. Wees welkom!’ 
 
“Wil je de wereld verbeteren? Begin met je tuin!”, zegt Philip.  
Dankzij een boek uit 1955 van Ruth Stout en dankzij de natuur die hem laat zien hoe ze werkt, 
veranderde Philip zijn Franse ‘Jardin du Graal’ in een paradijs.  
Dit stukje grond produceert verhoudingsgewijs veel meer dan grootschalige landbouw en voor-
ziet het hele jaar door in voeding. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI
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‘De mens heeft het spitten uitgevonden’.  
Dat is een oorlogsverklaring aan de aarde. De kern van zijn gedachtegoed is veel meer dan 
alleen ‘voedsel verbouwen’. Het gaat over het verbinden en samenwerken met de natuur en 
bewustwording over wat ons voedt.  
Philip biedt je een unieke kans om te zien hoe hij in de tuin werkt met de energie van de Aarde 
en de lichtenergie uit de Kosmos. Philip: 'Met zo’n tuin creëren we een energetisch veld die een 
enorme impact heeft op het herstel van harmonie in onze omgeving en in onszelf.' 
 
Meer informatie en opgeven bij: 
 
Annette Langerhorst 
annette@uelenspieghel.nl 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:annette@uelenspieghel.nl
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Zevenblad, een verhaal apart 

 
Zevenblad, een SUPERFOOD, een aanrader om vaak in je gerechten te verwerken. 
Maar... 
Wie mij langer kent weet dat er achter het meenemen van zevenblad naar Baranya te Honga-
rije een verhaal schuilt. 
Ooit, lang geleden, toen ik nog workshops gaf op het gebied van 'huis- en tuindecoraties', heb 
ik een tuin laten afgraven om van zevenblad verlost te raken. 
Een tuin bij een stolpboerderij waar een bloementuin moest komen waartussen de getoonde 
voorbeelden van onderwerpen die men kon maken leuk moesten uitkomen. 
De tuin was vergeven van zevenblad. 

Niet dat ik een hekel aan de plant had om te zien maar geen zevenblad in mijn tuin!        
De tuin dus laten afgraven, nieuwe grond erop en na verloop van tijd zag je wel blaadjes tussen 
de beschoeiing bij de sloot komen en soms hier en daar eens eentje maar daar bleef het bij. 
We hielden het bij en waren er dus aardig van verlost. 
Totdat... 
Totdat ik enkele jaren later mij helemaal ging storten op dat wat eetbaar is en voor onze voe-
ten groeit. 
De Romeinen hebben geholpen zevenblad te verspreiden en tegenwoordig bedank ik hen als-
nog. 
Toen wij vanuit Bergen in 2015 naar Gaasterland verhuisden nam ik dan ook een pluk zeven-
blad mee en dat ging in de tuin. Dit deed ik om het symbolisch goed te maken met het zeven-
blad in het algemeen en natuurlijk om het zelf binnen handbereik te hebben. 
Het groeide goed en we hadden na verloop van tijd genoeg. 
Afgelopen 7 mei vertrokken we naar Hongarije met onbekende bestemming. Het huis hadden 
we op het oog maar dat was dan ook alles. 
 

 

 

 
  
 
Op 15 april een pluk zevenblad uit de 
tuin in een plastic pot gezet (boven) 
 
Op 27 april verplant in een terracotta 
pot (midden) 
 
Op 7 mei ging de pot in een emmer 
mee (rechtsboven)   

Onderweg af en toe even ‘luchten’ 
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Toch moest er een pot zevenblad mee.      
Tradities zijn er om in ere te houden en vanuit Bergen naar Oudemirdum om daarna ook mee 
te nemen naar Hongarije leek me geen slecht plan. 
 
Op 15 april een pluk uit de tuin in een plastic pot gezet. Op 27 april verplant in een terracotta 
pot. 
Op 7 mei ging de pot in een emmer mee. 
Onderweg kreeg het op zijn tijd een slok water en de emmer stond voorin de bus bij onze 
voeten. 
Op 14 mei gingen we de eerste ronde lossen in het huis dat toen nog steeds niet ons huis was 
maar wie onze verslagen heeft gelezen kent het verhaal, wie dat niet heeft gedaan maar wel 
nieuwsgierig is kan alles teruglezen. 
 
We moesten nog even wachten op zaken die vanuit de verkopende partij geregeld moest wor-
den maar wij bedongen dat we wel de bus en aanhanger wilden lossen zodat we weer rechts-
omkeert konden maken, terug naar Nederland voor de volgende ronde. 
Men werkte mee, wat eigenlijk ook niet anders kon.  
We kregen de sleutel, hoe leuk?  
De sleutel van een huis dat in het buitenland (nog) niet je eigendom is maar toch konden we 
deze meenemen. 
 
En ja het zevenblad... 

Gewoon geplant.             

 

   
Overnachten in de vensterbank van 
Hotel Korona in Harkány 

Begeleid door ‘de wijsheid uit Ou-
demirdum’ 

Geplant onder een acaciaboom in de 
tuin 
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De boom geeft wat schaduw Een liter water en wat goede aarde, daar moest de plant het mee doen 

 
Een plek gezocht in de schaduw omdat het al aardig warm was qua temperatuur en de plant 
het wel op eigen kracht moest redden. Onder een acaciaboom leek me geen gek idee. 
Een meegenomen fles water erbij gegoten. 
De laatste twee foto’s zijn van 26 oktober.  
De omvang van het zevenblad is al heel wat groter, breder dan de maat die in de pot stond. 
 
Zevenblad tiert goed, ziet gezond en we hebben er al een paar keer wat van genomen. 
Vandaag, 27 oktober wat meer, een flink bosje samen met brandnetel en paardenbloembla-
deren in een zelfgemaakte soep verwerkt. 
 

We hebben nu een flinke tuin maar er was geen blaadje zevenblad… tot wij kwamen.             
Het zevenblad mag groeien, zal ook een keer een stukje afsteken en op een andere plek plan-
ten, wellicht op twee andere plekken. 
 
Na deze actie heb ik het toch wel ruimschoots goedgemaakt met mijn dwaling ooit een tuin 
te laten afgraven. Toch? 
 
Anneke   
 
 

  
Het zevenblad mag groeien, en dat doet het ook 
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Ons verblijf in ‘Het Gevoel’ 
 
Eerder dit jaar was ik de gelukkige die twee overnachtingen mocht winnen in vakantiehuis Het 
Gevoel in Nederweert.  
Begin oktober zijn we geweest, en hebben genoten van het heerlijke weer, de landelijke om-
geving en het mooie huisje!  
 
We werden hartelijk ontvangen door Petra.  
Tijdens het uitpakken van de tassen vonden we een lekkere verrassing in de koelkast, die heel 
welkom was.  
Een leuk detail was de mooi gevouwen en gestempelde rol wc-papier.  
Ik had zoiets nog nooit gezien, het heeft een grappige symboliek om zo het huis te “ontsluiten” 
voor ons verblijf.  
 

Als voormalige ruiters voelden wij ons meteen thuis in de voormalige paardenstal     .  
De mooie eerlijke materialen die zijn toegepast zijn prachtig om te zien en geven op zichzelf 
al een luxe uitstraling.  
De oude perenboom geeft geborgenheid aan de tuin.  
En ook al was het per ongeluk, wij vonden de rustig in de tuin rondscharrelende haan prachtig 
en rustgevend om naar te kijken.  
 
Petra en Jo, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie prettige gastvrijheid! 
 
Ingrid 
 

   
 
Entree van ‘Het Gevoel’ 
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Aandacht voor details 

 
Gezellig interieur  ‘De’ haan 
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Pohon Dewa: het bekijken waard, het in huis hebben 

nog meer!  
 

 
 
Een andere naam voor deze plant is 'Plant van God'. 
Er zijn veel supergezonde planten, planten die een meerwaarde hebben om in je bezit te heb-
ben. 
Plant van God, de Pohon Dewa is zo’n plant.  
Een aantal jaren geleden maakte ik er kennis mee. Een plant, gemakkelijk om te onderhouden 
met een helend vermogen voor de mens. 
 

   
Op voorhand klachten en kwalen voor zijn… 

 
Maar wij verwerken het blad en de stengels niet vanuit het effect om te genezen maar op 
voorhand om klachten en kwalen voor te zijn, zoals je, als het goed is, bij al je maaltijden de 
intentie hebt.  
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Wanneer je ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen toevoegt dan geef je het geheel 
een extra portie energie en vitaminen.  
Pohon Dewa groeit bij ons niet in de vrije natuur maar elders wel. Je oogst deze heerlijke 
groente het beste uit een pot, want een vaste plek in de tuin is leuk voor de zomermaanden 
maar kouder dan een graad of 15 is niet gewenst. 
Daarom is een pot handig zodat de plant met gemak in de koude maanden in huis kan staan. 
En dan kun je ook oogsten, ook al zal de groei niet zo hevig zijn als in de maanden vanaf het 
voorjaar tot het najaar. 
Pohon Dewa, wie de plant heeft zal beamen dat het een heerlijke groente is. 
Een plant die thuishoort in de ‘Natuurlijke apotheek’. 
Een aanrader! 
 
Deze tropische plant kom je tegen in Aziatische landen als China, Indonesië, Maleisië, Thailand 
en Vietnam. In Indonesië wordt deze plant Daun Dewa genoemd, wat letterlijk ‘Plant van God’ 
betekent of Daun Sambung. In Maleisië heeft Pohon Dewa de naam Sambung Nyawa, wat 
‘verlenging van het leven’ betekent, of ‘eeuwig leven’. In Indonesië heeft de plant een voor-
aanstaande positie binnen de plantenwereld.  
Vanwege zijn geneeskrachtige werking staat de plant heel hoog aangeschreven. Deze kruiden-
plant helpt o.a. bij diabetes, hoge bloeddruk en zelfs tegen kanker. Dat de plant het genezen 
van wonden bespoedigt, lijdt geen twijfel. En er zijn ook rapporten van een gunstige werking 
op het glucosepeil van het bloed bij diabetes.  
 

De smaak van het blad is 
fris en gaat richting boon-
tjes. Ze worden zowel 
rauw als (kort) gekookt 
verwerkt. Jonge bladeren 
worden meestal rauw in 
salades verwerkt en soms 
net als spinazie bereid.  
In sommige streken wor-
den oudere, hardere bla-
den gedroogd en er wordt 
thee van gezet. Wie deze 
plant kan waarderen en 
ruimte heeft kan meer-
dere potten vullen.  
Omdat de plant heel ge-
makkelijk te stekken is kun 
je beginnen met één plant 
en daarvan stengels van 

rond de tien centimeter in goede potgrond steken. Zorg dat de aarde niet uitdroogt. Het zal 
niet heel lang duren voor je de eerste bladpuntjes ziet verschijnen.  
Als je meerdere potten hebt dan kun je de winter door toch blijven oogsten. Via internet kun 
je kijken waar je planten kunt bemachtigen. Leuk is het als je met een paar bekenden allemaal 
een aantal planten hebt zodat je elkaar onderling kunt blijven voorzien. 
 

 

 

Gemakkelijk te stekken 

 
 Gebruik goede (bio) grond 
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Supergezond, lekker en gemakkelijk te verwerken in vele maaltijdtijden, zowel rauw als mee 
verwerkt. Wie in huis of andere mogelijkheden ruimte heeft voor een aantal planten, deze 
dan ook gebruikt zal versteld staan hoe leuk het is om zelf een aantal planten op te kweken 
en daar lekker van te gebruiken. Leuk toch als je haast hebt en op het idee komt een paar 
eieren te bakken om dan even ‘snel’ in huis wat groenvoer te oogsten! Wanneer de planten 
in de warmere maanden buiten staan zul je zien dat ze steviger worden, zich dus aanpassen 
aan het buiten zijn.  
Helaas kunnen ze niet tegen de kou en vorst maar anders kon je hele grote potten vullen of 
een moestuinbak. Konden ze wel tegen de kou dan was het snel bedacht… in de tuin in de 
volle grond en laat maar gaan.  
Helaas kan dat niet maar tel je zegeningen, we zijn al blij dat we deze prachtige gezonde plant 
toch tot onze beschikking kunnen hebben. Pohon Dewa, Plant van God. Past in de titel ‘Apo-
theek van God’. Jaren geleden circuleerde er onder die noemer al een filmpje met allemaal 
geneeskrachtige planten.  
In die rij zou Pohon Dewa absoluut geen slecht figuur slaan. 
 

  
Pohon dewa Madeliefjes  

   
   

 
Recent namen wij enkele blaadjes de Pohon Dewa en legden deze op een belegd broodje, 
aangevuld met madeliefjes. 
 
Anneke   
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En weer een fantastisch mooie middag 
 
Genieten geblazen. Met een stel waarmee we op regelmatige basis bij elkaar komen zuurkool 
gemaakt. Twee jaar eerder gedaan met deels dezelfde groep mensen. 
 
Iedereen vindt het leuk om dit gezamenlijk te doen, dus hoppa.  
 
Eerst een ‘praat’uur en dan aan de slag. We hebben eerst gesproken over hoe we in het 
vervolg het eerste deel van de middag in willen vullen en zijn tot mooie afspraken gekomen. 
Verbinding met elkaar, met gelijkgestemden, want daar komen we voor. Uitwisselen van wat 
we zoal tegenkomen en op elkaar terug kunnen vallen. Volgende keer beginnen we met een 
meditatie en nemen we onze drums en klankschalen mee en elke keer spreken we af wie de 
volgende middag het voortouw neemt. 
 

 
 

Na de pauze aan het werk, de snijplanken komen op tafel, 
groentemes, kool, glazen potten, afwasteil. Eerst je 
afwasteil wegen zodat je de gesneden kool kunt wegen en 
weet hoeveel zout er dan in moet. 
 
Kool mooi fijnsnijden, zout erop, goed kneden, in de 
brandschone pot doen als er voldoende vocht uit komt, 
afdekken met een koolblad en een glaasje.  
Het is zo simpel en zo lekker om eigengemaakte zuurkool 
te eten. 
 
Een echte aanrader om het zelf te maken. 
 
Natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie en thee, aan het 
eind van de middag genieten we van een kop soep, een 
broodje met lekkers en een salade met kweeappel.  
Ook een van de hapjes bij de koffie/thee is gemaakt van 
kweeappel.  
 
Altijd een gezellige afsluiter van de middag en je hoeft thuis 
niet meer te koken. 
 
Een heerlijk watertje met een smaakje, deze keer appel, 
brandnetel, fluitenkruid, gousbloem en komkommerkruid. 
De gastvrouw loopt door haar tuin en kijkt wat er 
voorhanden is, wat bloeit, welk blad is nu mooi en zo is er 
elke keer weer wat anders in de kraantjeskan.  
 
Het was weer een super gezellige, dankbaar dat iedereen 
die komt deze middagen zo waardeert. 
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Volgende maand gaan we een krans maken.  
 
Anneke heeft een hele stapel kransen achtergelaten voor 
de groep, die wilde ze niet mee verhuizen naar Hongarije.  
 
November is een prima tijd om hier wat moois van te 
maken.  
Het kan dan eventueel al in kerstsfeer, of een herfstkrans 
en dan een paar weken later nog wat kerstballen eraan.  
 
We hebben weer iets om naar uit te kijken, 
 

    groet, 
 
Barbera 
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Vogelmuur als sla 
 
Vogelmuur, mals, lekker en nog volop te scoren. 
In deze tijd zien we vele gewassen weer opkomen alsof het voorjaar is. 
Vogelmuur is ook zo’n gewas en supergezond. Het bevat o.a. een hoog vitamine C gehalte. 
Vogelmuur kun je verwerken als sla, gewoon rauw bij een maaltijd of door een salade ge-
mengd. 
Wij namen vogelmuur als sla op een broodje bij een mok broccolisoep. Een heerlijke lunch. 
 
Anneke   
 

  
Vogelmuur Je komt het overal tegen 

 

 

Een lekkere lunch 
Verse vogelmuur, net geplukt 

 
Prachtige kwaliteit Bio broodbeleg 
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Tomaat/quinoa smeersel bio/vegan Mok soep erbij 

 

 
 
 

Vertellingen van mijn drum 
 
Vanmorgen heb ik brood gebakken, lekker zuurdesem. Gister-
avond in de vorm te rijzen gezet en vanmorgen konden ze gebak-
ken worden. Vier zuurdesem broden, dat past precies in mijn 
oven☺ 
 
Terwijl ik zo aan het studderen ben ’s morgens vroeg ligt mijn 
‘prinses op de erwt’ Pluk nog heerlijk te slapen in haar mandje bo-
ven. Oké broden in de oven, tijd om Pluk te wekken en een rondje 
te wandelen.  
Zo gezegd zo gedaan, tja, en dan is het etenstijd.  
Pluk weet precies waar de pot met brokken staat en wijst me elke 
ochtend weer met haar ogen de weg. Twee reebruine ogen haha, 
ik mag het niet meer zeggen van mijn kleinzoon want ik heb er 
voor hem ooit het liedje van ‘de Selvera’s’ aan gekoppeld.  
Dus twee reebruine ogen zorgt er altijd voor dat wij in een lachbui schieten en onderhand 
neeeeejjj roepen.  
 
Afijn, Pluk had haar ontbijtje op, ging in haar mandje liggen maar keek een beetje benauwd. 
Van het mandje naar buiten en direct weer terug, het gebeurt vaker, buikpijn of misselijk.  
Één van de twee of beide en dan wil ze op zoek naar gras. Dus weer een klein stukje aan de 
wandel maar Pluk kon niet het geschikte gras vinden.  
Weer thuis dacht ik, ik ga drummen voor healing voor Pluk. Ik ging zitten in mijn behandelka-
mer/praktijkruimte of hoe je het maar noemen wilt. Maakt allemaal niet uit ik zit daar met 
mijn drum en wie komt daar aan, Pluk.  
Ze gaat liggen op het kleed bij mijn voeten, nog een beetje ongemakkelijk ze voelde zich dui-
delijk nog steeds niet lekker.  
Ik heb mijn intentie neergezet, deze luidde: ‘ik vraag om een kanaal te zijn van licht en liefde 
zodat healing kan doorstromen naar Pluk en naar mezelf.’   
Ik begin te drummen en als vanzelf borrelen klanken, ik noem het liever liederen, omhoog en 
ik zing.  
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Eerst best ritmisch, korte klanken, lage tonen steeds een 
beetje herhalend en dan vanzelf verandert het, de to-
nen worden anders, halve noten ertussendoor, langere 
tonen.  
Nou ja eigenlijk niet na te vertellen en ook niet te her-
halen want het rolt ter plekke naar buiten.  
Zo zingend voel ik de energie stromen en veranderen. 
Na een poos ik vermoed ongeveer een kwartier, kijk ik 
naar Pluk.  
Ze ligt er relaxed bij, ze voelt zich duidelijk beter. Mijn 
gezang trekt zich terug en ik rond de sessie af met dank-
baarheid naar al mijn spirithelpers. 
Zo mooi en bijzonder weer dit en zo simpel. Even de tijd 
nemen, verbinding maken vanuit je hart en in vertrou-
wen dat er komt wat komen mag en dan soms zoals van-
daag gebeurt er ineens een wondertje. 
 
Hartegroet,  
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl 
 

 
 

Groentebouillon 
 
Via verschillende groepen vallend onder Project7-blad maakten we in het verleden groente-
bouillon. In deze tijd gebeurt dat met deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' en tegen-
woordig met deelnemers van de 'Tweewekelijkse recepten'. 
 
Groentebouillon is heerlijk om, uiteraard in soepen te verwerken maar ook in veel andere 
gerechten. In een gebakken ei, in stoofpotjes, in… bedenk het maar. 
 
Maar een beetje op een broodje is ook niet te versmaden.  
Wij genoten ervan op een broodje met een beetje roomboter en aangevuld met vogelmuur, 
ereprijs en madeliefjes. 
 
Anneke   
 

   
Vogelmuur Ereprijs Madeliefjes 

http://www.marjafrederiks.nl/
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Inmaken 
 

 
Keulse potten, vaatjes, touwtjes, 

Vleeskuip naar de eis gepikt; 
Nu is 't hoogtijd voor de vrouwtjes, 
't Rookt in huis, dat je er van stikt! 

 
Zuurkool naar de eis gesneden, 

Molenstenen in de ton, 
Stank van boven tot beneden; 

Vrouw steeds in haar nachtjapon. 
Zuinig Aaltje is catechismus: 
Wie zag immer zuinigheid, 

("k Ben niet voor het pessimismus) 
Lezers, bij een keukenmeid?- 
Duizenden Princessebonen, 
Groene bonen bij 't millioen, 

Tonnen, waar men in kan wonen, 
Als Diogenes mocht doen. 

 
Kelderflessen, blazen, kurken, 
Uitjes, sambal, peultjes, peen, 

Bloemkool, erwtjes, biet, augurken, 
Canteloupen, fijn gesneên! 

 
Fenkel, foelie, lauwerblaren, 
Thijm, Cardemon, Marjolijn, 

Spaanse peper niet te sparen! 
 

Ankers wijn-en bier-azijn, 
Kies vooral de slapste niet! 

 
't Zelfde voor de spersie-koppen, 

Eer men er d'azijn op giet. 
 

Appels schillen, boren, drogen, 
Kindren aan de diarrhée. 
Bruine suiker afgewogen: 

Ach, 't wordt in je beurs zo wee! 
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Reine-claudes, mirabellen, 
Brandewijn, kaneel, kandij, 
Perzik, abrikoos, morellen, 

Naaglen, naar de smaak er bij! 
 

't Geurig sap van de alebessen, 
Wél gerist, gekookt, geschuimd, 

't Spoelen, 't zwaavlen van de flessen: 
Was de boel maar opgeruimd! 

 
Al die vruchten en geleien, 

zoet en al dat zuur, 
Al die vreemde lekkernijen 

Maken juist de inmaak duur. 
 

Vrouwtjes, zo gij ons wilt tonen, 
Dat gij d'inmaak goed bevat, 

Ziet niet op een duizend bonen, 
En een witte kool of wat! 

 
Wilt voor de overmaat niet schromen, 

Deelt daarvan met wijs bestel, 
Weet gij er niet dóór te komen, 
De arme luidjes weten 't wel! 

 
 

A. van der Hoop Juniorsz  1827 - 1863 
Uit: De Nederlandse Poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 

duizend en enige gedichten. Gerrit Komrij. 
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 

 
 
 

Ingezonden door Saskia van Velzen 
n.a.v. het receptenboek dat zij ontving omdat zij meedoet aan de tweeweke-

lijkse recept 
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Op excursie door het Hemmemapark in Berlikum 

Friesland’ 
 

Samen met mijn vriendin die ook al jaren betrokken is bij Project7blad ging ik op excursie in 
het Hemmemapark. 
Het park werd in 2003 aangelegd op kleinschalig tuinbouwgebied en deels op de plaats van 
de voormalige Hemmemastate. Het is ontworpen door Matthé van Hout. 
Het wordt beheerd door Stichting Hemmemastate en wordt geheel onderhouden op kosten 
van het dorp. 
In het park is een grote groep vrijwilligers actief. Het hele jaar door zijn ze bezig met snoeien, 
haagknippen, paden schoonhouden, bomen planten, greppels uitdiepen en fruit plukken. 
 
In het park is er door de inrichting aandacht voor de geschiedenis van voormalig Hemme-
mastate en voor de ligging in het Bildt. 
De biodiversiteit wordt bevorderd en het is een aantrekkelijk recreatiegebied. 
Een voorbeeld van natuurlijk beheer is het maaibeleid, waardoor grassen en bloemen in bloei 
komen en zich kunnen uitzaaien. 
Ook wordt het snoeihout gestapeld zodat er allerlei diertjes een plek kunnen vinden. In het 
voorjaar kunnen insecten zich te goed doen aan de nectar van de stinzenflora. 
Voor de recreatie wordt er gemaaid langs de paden en in de verblijfsgebieden. 
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Van de oude state Hemmema is nu alleen nog de poort over die later verbouwd is tot woon-
gelegenheid en nu in gebruik is als cafetaria en lunchroom. 
Op YouTube staan filmpjes over dit park. 
Er worden vaker excursies gegeven. De excursie waar wij aan meededen was gericht op pad-
denstoelen. We waren met 10 belangstellenden en de gids heeft ons verschillende padden-
stoelen laten zien. 
In anderhalf uur zijn we het park door geweest en ik heb paddenstoelen gezien waarvan ik het 
bestaan niet wist. Dus weer iets erbij geleerd. 
 
In het park staan heel veel fruitbomen allemaal met bordjes erbij. Ook leuk voor mensen die 
in fruitbomen geïnteresseerd zijn. Het park is vrij toegankelijk en altijd open. 
 
Ik heb twee foto’s gekozen van eetbare paddenstoelen. De paarse schijnridderzwam en judas-
oren. 
 

  
Kom je eens in Friesland of woon je in de buurt? 
Dan raad ik je aan om eens een bezoekje te brengen aan dit mooie park. 
In alle seizoenen is er veel te zien! 
 
Piteke van der Meulen 
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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…  
 
 

zaterdag 
 
 
 

WEEK 41 

 
 

15 
oktober 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 

Neem blijmoedig 
afscheid van het leven, 

zoals een rijpe olijf valt, 
die de natuur zegent en 

dankbaar is jegens de boom 
waaraan zij groeide. 

Marcus Aurelius, 
Romeins keizer  

(121 – 180) 
 

DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
Halverwege de maand oktober vlamt nog eenmaal de natuur op. Kleuren van bladeren 
en paddenstoelen zijn opvallend tussen de afstervende en steeds meer bruin kleurende 
planten en grassen. Het is een mooie tijd om te wandelen met uitzichten over bomen-
rijen, waarbij je verschillende schakeringen geel, oranje, bruin en rood kunt opmerken. 
 
Deze tijd stemt tot dankbaarheid, omzien in wat je gegeven is dit jaar. Een rijke oogst en 
momenten die je deden groeien, een tijd om je zegeningen te tellen. Het is een tijd om af 
te sluiten, het jaar is om, de natuur trekt zich ook steeds meer terug en laat alles los wat 
niet meer dient. Zo kun jij ook meer naar binnen keren, je reis is rond. Het nieuwe jaar 
wacht en ligt besloten in elke zaadkorrel, in elke kiem en elke knop. 
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Grove Den – Pinus Sylvestris 
 
Laatst liep ik door de duinen met mijn hondje 
Pluk en viel het me op hoeveel verschillende 
dennensoorten je in het duin tegen komt.  Het 
leek me leuk om eens een paar dennensoorten 
te bekijken.  
Stiekem dacht ik eigenlijk dat er veel meer soor-
ten dennen stonden, maar door weer en wind en 
standplaats gaan ze er heel verschillend uit zien. 
Dan denk je een andere soort tegen te komen, 
blijkt het gewoon dezelfde te zijn in een andere 
vorm. 

 
De Grove Den - Pinus Sylvestris, behoort tot de 
‘Pinaceae’ oftewel de dennenfamilie. De boom 
wordt ook wel pijnboom of Dennenboom ge-
noemd. Een jonge Grove Den die op natuurlijke 
wijze door de boom is uitgezaaid wordt een Vlieg-
den genoemd. Vroeger heette deze bomen ook wel 
‘mastbomen’, ik kan me voorstellen dat dit kwam 
omdat ze voor dat doel gebruikt werden. 
 
De Grove Den is een boom die wel 25 tot 45 meter 
hoog kan worden met een rechte stam. Aan de top 
vormt hij elk jaar een nieuwe krans takken en hij 
ziet er naar boven toe spits toelopend uit. De bast 
is geschubd, bruin en roodachtig maar naar boven 
toe kleurt hij wat gelig. Hij heeft een diepe penwor-
tel met lange zijwortels, zodat hij goed verankert 
staat. De Grove Den heeft mannelijke en vrouwe-
lijke bloemen.   

 
De mannetjes in de vorm van meeldraadkatjes 
aan de voet van de jonge takken in mei en juni, 
en de vrouwelijke bloemen in kegels aan het 
einde van de takken met de punt omlaag. Deze 
kegels zijn de dennenappels, bij de Grove Den 
blijven ze vrij klein, ze zijn na 3 jaar pas rijp en 
bevatten kleine zaden met een grote vleugel. 
Kunnen ze goed vliegen om zo een vliegden te 
worden ☺ 
 
Zijn bladeren zijn de naalden van ongeveer 4 tot 6 cm lang die met z’n tweetjes in een hulsje 
bij elkaar zitten. En daar staan wij dan met kerst te zingen bij onze Sparreboom ‘Oh Dennen-
boom oh Dennenboom wat zijn je takken wonderschoon’ . . .   
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Ze zijn van dezelfde familie dat wel, maar een Spar 
is toch wel heel anders dan een Den. Een handig-
heidje om te weten om wie het gaat is het volgende; 
bij een Spar staan alle naaldjes alleen – Solo (met de 
S van Spar) in hun hulsje. 
Bij de Den staan ze met twee bij elkaar– Duo (met 
de D van Den). 
 
En dan is er nog een naaldboom de Larix, bij deze 
staan de naalden in een bosje bij elkaar– Legio, dat 
betekent veel (met de L van Larix). 
 
In het duin staan ook veel Zeedennen.  
De Zeeden behoort ook tot de Dennenfamilie – 
Pinaceae. Deze boom komt oorspronkelijk uit het 
Middellandse zeegebied en werd/wordt bij ons 
aangeplant als beschutting of om het zand in de dui-
nen vast te houden.  
Deze boom wordt ongeveer 30 meter hoog. De 
kroon of boomtop is piramidevormig en bij oudere 
bomen zie je een lange kale en bochtige stam. Aan 
de top staan de takken meer gespreid.  
De schors heeft een grijze tot roodachtige kleur met 
diepe groeven. Later wordt de schors donkerder. De 

takken zijn roze roodachtig van kleur en de knoppen zijn helder roodbruin, ze zijn niet hars-
achtig en hebben franje aan de schubben. 
 
De Zeeden heeft stevige leerachtige naalden van 15 tot 25 cm lang. Behoorlijk veel langer dus 
dan die van de Grove Den. De kegels of dennenappels zijn ook beduidend groter ze kunnen 
wel tot 22 cm lang worden. Wauw, die zijn mooi om te zoeken en er met kerst een leuke 
versiering van te maken.  
 
Als je Dennenappels zoekt raap ze dan van de grond, leg ze in huis te drogen dan gaan ze mooi 
open en kan je er creatief mee aan de slag. 
 
Van de Grove Den wordt ook nog een geneeskrachtige werking beschreven. Er wordt tinctuur 
gemaakt van de knoppen en etherische olie gewonnen uit de naalden. Je hebt 500 tot 1000 
kilo naalden nodig voor 1 liter etherische olie. 
 
Er wordt siroop van de grove Den gemaakt die goed is bij verkoudheid en bronchitis, het ver-
zacht en beschermt de slijmvliezen. 
Maar je kunt van de naalden ook lekkere thee zetten, even kneuzen en een paar naalden in 
heet water doen. In het voorjaar zijn de verse naalden het lekkerst. 
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Marja Frederiks 
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De natuur geeft ons wat we nodig hebben  
 

 

 
 
 
 
 

 
De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben: voedsel, 
medicijn, water …… 
Bij ons kwam spontaan een Oost-Indische kers in de tuin. 
 
Met de les van Project7-blad in gedachten nam ik af en 
toe eens een blaadje om te proeven en/of een bloem.  
Een heerlijke frisse smaak. Een beetje radijsachtig? Een 
keer een blaadje en een bloem op een broodje. Echt lek-
ker !!  
 
En toch, dacht ik, komt die plant niet voor niks spontaan 
bij ons in de tuin. Daar ‘moet‘-‘wil‘ ik wat meer mee.  
Ik heb de les van Project7-blad er eens op nageslagen.  
Wauw. Een tinctuur maken die zo gezond is:  
antibiotisch, desinfecterend enz. 
 
En zo geschiedde.  
Inmiddels tijdens een verkoudheid de tinctuur gebruikt! 
TOP!!! 
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Dank voor alle waardevolle lessen. 
Liefs Marjo 
 

 
 

Touw maken 
 
Ook deze maand weer een bijdrage van Rudy Vercauteren.  
Wie weet komt deze informatie, net als wat we kunnen eten wat voor onze voeten groeit nog 
eens van pas. 
Hoe kan je touw maken van bijvoorbeeld brandnetels? 
Brandnetels hebben sterke stelen die erg vezelrijk zijn. Deze vezels kunnen samengevoegd 
een sterk touw vormen. 

  

Zoek lange brandnetels, die bij voorkeur een rode steel hebben. Deze hebben sterkere vezels. 
Snij ze zo dicht mogelijk boven de grond af. Verwijder alle bladeren van de stengel. 
Daarna plet je de stengel met bijvoorbeeld een ronde steen. Gebruik geen scherp voorwerp 
want dan snij je de vezels door. 
De vezels komen nu los te zitten van het merg. Haal de vezels voorzichtig in de lengterichting 
los. 
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De vezels zijn nu geschikt om iets mee vast te maken. Wil je er echter een touw van maken 
dan moeten de vezels voor verdere verwerking een aantal dagen gedroogd worden. 
Neem een aantal vezels en vouw ze doormidden zodat ze sterker worden. 

  

Draai de vezels nu in elkaar door ze een richting op te draaien. Voeg steeds nieuwe vezels toe 
zodat het touw steeds langer wordt. 
Wanneer je een dikker touw nodig hebt, kan je enkele strengen samen vlechten. 
Deze manier van touw vervaardigen is wel intensief. Er zijn echter nog wel wat alternatieven 
die sneller voorhanden zijn. 
Zo zijn de wortels van de Spar, Den, Els en Berk geschikt om te gebruiken als bindmateriaal. 
De beste wortels zijn meestal aan de oppervlakte te vinden. Graaf de wortels voorzichtig uit. 
Ontbloot de wortel in zijn geheel voor hem te verwijderen. Gebruik slechts enkele wortels van 
een boom. Het beste is om de buitenste schors van de wortels te verwijderen. 
Ook schors kan gebruikt worden als bindmateriaal. De beste schors hiervoor is afkomstig van 
dunne takken. Vooral schors van Iep, Populier, Esdoorn, Wilg en Linde zijn goed bruikbaar. 
Snij van een dunne tak repen in de lengterichting van de bast en stroop de bast dan van het 
hout af. Deze bastrepen kunnen ook gevlochten worden. 
Ook dunne takken en twijgen kunnen gebruikt worden als touw. Speciaal de dunne uitlopers 
van Berken en Hazelaars zijn hier heel geschikt voor. 
 
Louise van de Oever (Uit Wikipedia) 
 

Kies het materiaal. Touw kan worden gemaakt 
van een groot aantal verschillende materialen, 
waarvan je er misschien veel in huis, op het erf 
of op de camping hebt liggen. Afhankelijk van 
wat je tot je beschikking hebt, kun je touw ma-
ken van: 

• Plantenvezels zoals gras, hennep, vlas,    
stro, schors, brandnetels, yucca, en alle andere 
vezelige of wijnstokachtige planten.[1] 

• Bindgaren, snoer, draad, of zelfs flosdraad. 

• Plastic of papieren zakken, in reepjes ge-
knipt. 

https://nl.wikihow.com/Touw-maken#_note-1
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Knip of verzamel de draden. Dit kunnen grassprieten zijn, of touwtjes, of repen schors, afhan-
kelijk van waar je touw van maakt. Zorg ervoor dat alle draden ongeveer even lang en dik zijn. 
Voor een dikker touw heb je meer draden nodig; voor een dunner touw begin je met ongeveer 
zes stukjes draad. 
Als je werkt met een materiaal als draden, waarbij je lengtes afsnijdt, bedenk dan dat je touw 
korter wordt naarmate je het in elkaar draait. 
 
Met materialen als gras en andere plantenvezels kun je later gemakkelijk meer lengtes draad 
aansluiten om het touw langer te maken. 
Bind de draden aan elkaar. Leg de draden zo 
bij elkaar dat ze allemaal op een rij liggen, en 
maak een knoop aan een uiteinde om ze bij el-
kaar te houden.  
Verdeel de bundel vervolgens in twee gelijke 
delen. 
Als je de secties verdeeld hebt, dan komt de 
bundel in een V-vorm te liggen, die aan de 
knoop vastzit. 

Draai de twee secties in elkaar. Pak in elke 
hand een sectie en begin alle draden strak en 
gelijkmatig in dezelfde richting te draaien.[2] 

Het maakt niet uit of je met de klok mee of 
tegen de klok in gaat, als het maar steeds in 
dezelfde richting is.[3] 
 
Naarmate je verder draait, beginnen de twee 
draden zich om elkaar heen te wikkelen om 
zo een touw te vormen. 

Sluit er extra draden bij aan om een langer 
touw te maken. Bij touwen van plantenvezels 
of gras is het bijzonder gemakkelijk om meer 
lengtes vezel aan te sluiten en zo een langer 
touw te maken. 
 
Wanneer je bij het einde van de eerste bun-
del komt, pak je nog twee stukken draad die 
even dik zijn als de oorspronkelijke twee. 
Overlap de staarten van de oorspronkelijke 
draadsecties met de koppen van de nieuwe 
secties, en zorg ervoor dat de toppen van de 
koppen werkelijk verder komen dan de staar-
ten, zodat de nieuwe draden op hun plaats worden verankerd. 

https://nl.wikihow.com/Touw-maken#_note-2
https://nl.wikihow.com/Touw-maken#_note-3
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Ga door met draaien. Uiteindelijk zal het draaien de nieuwe en de oude delen om elkaar wik-
kelen, waardoor je extra lengte aan het touw krijgt. 
 
Knoop het touw af. Als je klaar bent met het in elkaar draaien van de draden en een touw van 
geschikte lengte hebt, leg je nog een knoop in het uiteinde om te voorkomen dat het touw 
gaat rafelen.[4] 
Werk je met nylon of iets dergelijks, dan kun je de uiteinden branden om ze samen te smelten 
en zo te voorkomen dat ze uit elkaar vallen. 
 
Knip het overtollige weg. Knip, vooral bij grassen en plantenvezels, het overtollige weg dat uit 
het touw steekt, vooral waar je andere stukken op hebt aangesloten. 
Om een nog sterker touw te maken herhaal je dit proces, en draai je dan die twee touwen 
volgens dezelfde methode in elkaar om een nog dikker touw te maken.[5] 
 

 
 

Stug doorgaan! 
Genieten van wat ontstaan is! 
Plannen voor het komende tuinjaar! 
 
Stug doorgaan, deze woorden hanteren we dag in dag uit sinds we 7 mei uit Friesland zijn 
vertrokken naar Baranya in Hongarije. 
Stug doorgaan in positieve zin. Uiteraard met de nodige uitdagingen maar die ondervinden 
we allemaal overal ter wereld. 
We genieten zeker van wat al is gedaan. 

Intern is het huis nog niet klaar. We hebben allebei maar één paar handen.        Maar we zijn 
‘opeens’ wel in de tuin veel verder dan eerder bedacht. 
Dit is ontstaan in een positieve flow van ergens aan beginnen en doorgaan. 
Alles begon met het vrijmaken van een hoek met ‘wilde’ groenten die wel heel ernstig de boel 
overnamen. 
Heerlijke groenten, waaronder melde, maar ook bij ons ‘benne’ d’r grenzen. 
De aanhanger groeide weg achter ‘het struikgewas’ (melde) en ingrijpen was hard nodig. 
Als je eenmaal begonnen bent dan ga je verder. Dit nog even, dat nog even en voor ik er zelf 
erg in had was ik toch handmatig begonnen van alles te verwijderen. 

https://nl.wikihow.com/Touw-maken#_note-4
https://nl.wikihow.com/Touw-maken#_note-5
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Handmatig, waar zelfs de zeis die we inmiddels hadden aangeschaft ook geen weg meer mee 
wist. 
Grote taaie stelen, lange stelen, diepe wortels, het ene ging er gemakkelijk uit het andere 
vroeg een hardere aanpak met de snoeischaar erbij. 
En zo raakte het hele veld bij en voor het oude maisdrooghok vrij. 
We pakten de ‘zooi’ in het maisdrooghok aan en ervoor kwam beton vrij dat meteen als terras 
een heel ander leven heeft gekregen. 
De eerste zending houtblokken verdween voor een groot deel onder in het maisdrooghok en 
wij noemen dit prachtige authentieke hok al langer houthok. 
Er kwamen grote plantenpotten, meegenomen planten kregen een plek in een pot of in de 
tuin. 
De tuin is toegankelijker dan toen we in de zomer hadden waargenomen. 
Dankzij regenbuien kun je vrij redelijk in de grond komen, behalve daar waar puin ligt. 
Dat wil nogal eens gebeuren, je zet de schep in de grond en je stuit op puin. 
Funderingen, weggeslingerde bakstenen en dakpannen, hoe dat allemaal zo is gekomen, daar  
kunnen wij slechts naar raden. 
Wel zijn veel dingen opeens helderder nu we via onze buren weten dat er ooit een brand heeft 
gewoed en het deel van de boerderij tussen het woonhuis en het maisdrooghok is verwoest. 
De brand is ontstaan net als hooibroei maar dan in luzerne. 
Dit gewas was te vers opgeslagen en tja… toen ging het fout. Wanneer dit is gebeurd komen 
we nog wel achter want we gaan beslist nog wat vragen stellen. 
Met deze buren hebben we leuk contact, ze zijn van onze leeftijd, buurman groet elke dag (Jó 
napot!), we kregen al diverse lekkernijen en stekken, duidelijk dat er over en weer een klik is. 
Dus dat gaat goedkomen en ‘Google vertaal’ is op deze momenten onze beste vriend. 
Overigens is het heel grappig om te ervaren hoe je elkaar toch begrijpt ondanks dat wij het 
Hongaars niet machtig zijn en zij weinig Engels of Duits spreken, maar toch komen er ook bij 
hen gaandeweg meer woorden en zinnen in die talen naar boven. 

We houden elkaar scherp.        
Via deze buren zullen we wel verder komen, buurman is daar opgegroeid en in zijn studenten-
tijd naar Budapest getogen. 
Sinds afgelopen februari wonen zij in het huis naast ons wat dus oorspronkelijk in zijn jeugd 
ook zijn stek was. Zij bleven met het dorpje verbonden alleen hun werkzame leven woonden 
zij in Budapest. 
Buurvrouw is gek op planten, houdt van kokkerellen, we hadden dus al snel gezamenlijke stof 
tot gesprek en op een goede dag ging ik met mijn bak met ingrediënten voor waterkefir naar 
haar toe. Ze wilde dat ook wel beleven. 
Zoiets ontstaat uit nieuwsgierigheid, ik was er mee bezig toen ze een keer even kwam aanlo-
pen en dat zijn de momenten om dit soort dingen te delen. 
We overlopen elkaar niet, maar buurman zal elke dag voor of achter ‘over de heg’ ons begroe-
ten. 
En dan komt er zomaar een bessenstruik van buurvrouw ‘over de heg’ om in de tuin te planten. 
Dat zijn de leuke dingen die het leven zo gezellig maken, ongecompliceerd genieten van na-
tuurlijke dingen. 
En dan die keer dat ik met mijn fototoestel moest komen. Want dat hadden ze al snel door 
dat ik foto’s maak.  
Weidechampignons in hun weiland moesten bewonderd worden, hier schreef ik de vorige 
keer al over, maar dat zijn van de momenten die je blij maken. 
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Champignons bewonderen, fotograferen en meekrijgen voor de maaltijd. 
Volgend jaar kan ik hen wellicht blij maken met stekken en zaailingen. 
Want dan gaan we er ook vol in! 
Vol in de tuin! 
Want deze is dus al een stuk verder dan eerder bedacht, wat al gedaan is zag ik in januari pas 
aan bod komen. 
Grote delen met karton afgedekt om à la Permacultuur de grond gereed te maken. 
Laat de wormen maar het spitwerk doen. 
 

   
Heel veel licht en ruimte gecreëerd  Veel jonge acacia’s afgezaagd Ze verspreiden zich als ‘onkruid’  

   
Rechts: het droog-/houthok, links er-
van het acacia vlechtscherm 

De tuin loopt een heel stuk door. Na 
heel veel snoeiwerk weer te zien 

Ruimte ontstaan door het verwijderen 
van de acacia ‘stekken’ 

   
Achterin lekker de ruimte voor een 
zitje 

De vierkantemeter bakken zijn weer 
zichtbaar 

Twee bakken zijn beplant, de derde 
volgt 
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Ene nadere geranium, ook onder de 
overkapping 

 
Nog een verloren trosje druiven De geranium onder de overkapping, 

naast de deur 
Westerse karmozijnbes. Wat is hij 
prachtig 

 
Frank heeft heel veel acacia’s omgezaagd. Geen dikke bomen maar wel dikke takken en stam-
metjes, plus een paar redelijke stammen. Acacia’s verspreiden zich via de wortels van de ou-
dere bomen en duiken overal op (vaak als een ‘heksenkring’ om de oude stam).  
Met de dunne exemplaren vlocht hij een erfafscheiding die voor een groot deel stuk was. Deze 
moest wel gemaakt worden omdat er anders van alles aan dieren zo kan doorlopen. 
En daar kwam buurman weer ‘over de heg’ aan de andere kant van ons. Handschoenen. 
Frank droeg goede werkhandschoenen maar volgens buurman moest hij die van hem maar 
eens gebruiken want acacia’s… ja inderdaad, dat zijn geen lekkertjes want de doorns zijn af en 
toe bizar groot en zeer scherp. 
Bovendien komt er gif uit deze doorns dus was het geen gek idee van buurman. 
Het voelt op een bepaalde manier wel beschermend dat zij net op het juiste moment even 
wat aanreiken, geven of delen. 
 
Laatst op een zondagochtend kwamen ze geheel onverwachts gebak brengen, door buur-
vrouw gebakken, met een bosje dahlia’s uit de tuin en een flinke pol huislook. 
Feestje! Zo voelt dat dan. 
Ze dronken even een ‘bakkie’ en verdwijnen dan ook weer. Gewoon even wat brengen en niet 
uren blijven.  
 
Heel verrassend wat we zo al met hem meemaakten. 
Wij zijn van oorsprong helemaal geen buurtlopers maar het contact met hen voelt heel bij-
zonder. 
En Frank is Frank en ik heet voor hen Anniko. 
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Hanging basket met viooltjes Vele tinten blauw 

  
Decoratie in een plantenpot De oude vertrouwde rode snoeischaar Acacia’s in herfstkleuren 

   
Het is nu echt herfst in de tuin 9,5 kilo pompoen Ze doen het zo mooi 

   
Lampionnetjes Sierlijke pluimen van siergras Tja… 

   
Spreekt boekdelen Alle Amaranthus is verdwenen Karton op de grond. Laat de wormen 

het spitwerk doen 
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Vooruit, als het beestje maar een naam heeft.        
De tuin heeft inmiddels al een heel ander aanzien. Lucht en ruimte en stiekem is er in de af-
gelopen dagen weer heel veel gedaan. 
Vandaag, 26 oktober kwam de tweede zending houtblokken voor de kachel. 
 

   
Het hout kwam (2 kuub) Een flinke hoop 2,5 tas hout 

 

De kachel die we de dag ervoor kochten en aangesloten kan worden. 
Ondertussen gaan we in huis verder maar buiten we het prachtige weer toch even goed uit 
want we willen volgend voorjaar wel beginnen met eigen groente te planten en zaaien naast 
dat we veel ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen kunnen scoren en deze voorraad 
zeker zal groeien. 
Het is een heerlijke tuin waarvan de energie al duidelijk is veranderd door er lucht en ruimte 
in aan te brengen. Wie wil kan ons volgen op Telegram ‘Het Wilde Genieten’. 
Dagelijks plaats ik daar onze belevenissen, vorderingen en handreikingen wat we zelf aan 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen uit eigen tuin nuttigen. 
We zullen ook moestuinbakken ‘moeten’ maken op plekken waar wij het op kunnen brengen 
de puin uit de grond te halen. Dan is dat maar zo, voor alles is een oplossing. 
Andere plekken gaan we beplanten, daar waar nu karton ligt moet gewoon moestuin gecom-
bineerd met wel en niet eetbare gewassen worden. 
Want het oog wil ook wat. Mooi hè, de karmozijnbes? 
 

  
Mooi hè, de karmozijnbes? 
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Eerlijk gezegd kan ik er geen genoeg van krijgen en sta er elke dag bij te kijken en van te ge-
nieten. 
We hebben verschillende planten door de tuin heen en zij mogen blijven. 
Wat een schoonheden. 
Niet eetbaar maar… het oog wil ook wat en dan komt ‘het bloemenmeisje’ weer in mij naar 
boven! Ja Simon Rozendaal, dat heb je in 2009 mooi bedacht. Het bloemenmeisje. 

Dank voor deze eretitel!        
 
Want we houden ook van mooie boeketten en arrangementen dus er is meer welkom dan 
alleen dat wat je kunt eten. Wij kunnen ons uitleven en genieten van een totaal andere men-
taliteit, andere natuur, puur natuur! 
 
Grappig is ook dat je zelf heel anders gaat denken en met veel minder luxe je veel beter voelt. 
Minder luxe wil niet zeggen minder goed. Minder luxe is voor ons ‘het gaat niet over de top’. 
We passen dingen aan, onszelf aan, aan het huis, aan de omgeving, aan het land. 
Aan het landelijke. Want wanneer je in Hongarije in een stad woont is de energie ook anders 
dan in een puur landelijke omgeving. 
 
Bovendien passen bepaalde dingen niet bij het huis, de tuin, bij de energie. 
En wat ook zo leuk is, je kijkt nog veel meer naar mogelijkheden wat je met eigen oogst kunt 
doen. 
Neem de enorme bamboehaag. Schitterend, in toom houden zodat deze niet breed aan de 
wandel gaat maar de enorme stokken zijn schitterend om te gebruiken en zo groot heb ik ze 
nog nooit in de handel gezien. Het zijn dunne palen.  
Dat noemen wij genieten! 
 
We maken plannen voor de tuin, doen ons ding in huis en gaan… stug door! We genieten van 
wat gedaan is en plannen verder! 
 
Anneke 
 
26 oktober ’22 / Baranya-Hongarije 
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De soep wordt nooit zo heet gegeten... Of toch wel?  
 
De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend! 
Een gezegde, maar inmiddels zeg ik… Of toch wel? 
 
Al jaren, echt al jaren, fluister ik, roep ik, rammel ik met potten en pannen, schreeuw ik het 
nog net niet van de daken maar gevoelsmatig heb ik dat al honderden keren gedaan! 
Wat dan? 
Dat de groente voor je voeten groeit!!!!! 
Ja ook voor jouw voeten! Ja jij, jij die dit leest! 
 

Zo! 
Dat is maar weer gezegd! 
We bedenken van alles, bedachten ook van alles, hebben wandelingen georganiseerd om, ter-
wijl we in een gebied kuierden overal te stoppen bij wat maar eetbaar is en er wat over te 
vertellen. 
Lezingen gegeven, ontelbare keren door Nederland en in België mijn verhaal gedeeld met heel 
veel foto’s van de planten met receptvoorbeelden, steeds ook weer voor een deel aangepast 
aan de tijd van het jaar. 
We deelden complete presentaties. 

Boeken geschreven, A-5 Ansichtkaartensets gemaakt. Terugdenkend… pfffffffffff 😉 😊 😊  
‘Cursus het Wilde Genieten’ in juli 2021 bedacht en we begonnen meteen te draaien. 
Elk weekend een plant, boom, struik of kruid in de schijnwerpers en per mail gezonden naar 
de deelnemers. 
Dit verzorgen we nu een jaar en een kwartaal. We gaan hiermee door tot eind juli 2023. 
Wie wil kan nog steeds instappen tegen gereduceerd tarief en wie wil kan alle voorgaande 
lessen ook aanschaffen tegen eveneens een gereduceerd tarief. 
Kort geleden weer iets anders bedacht. 
Het tweewekelijks recept.  
Elke twee weken een voorbeeld om je te laten inspireren zelf in de keuken ook ‘wilde’ groen-
ten te verwerken. 
De wekelijkse cursus en het tweewekelijkse recept hebben nog een extra dimensie: Verbin-
ding! 
Deelnemers mogen aangeven wat ze graag met anderen willen ondernemen, wij delen dat 
onder de deelnemers en zo kunnen er contacten, nieuwe vriendschappen ontstaan. 
Samen wandelen, koffie/thee drinken, samen kokkerellen, zuurkool maken, iets anders inma-
ken, niets maken en over van alles en nog wat spreken, zaden en stekken ruilen, bedenk het 
allemaal maar. 
Verbinding is in deze tijd heel belangrijk. 
 

Maar…  
Ja maar! 
Ondertussen weten we ook dat velen enthousiast zijn maar dat wat ze krijgen aangereikt lek-
ker bewaren voor tijden van ‘stel dat’. 
Stel wat? 
Eten, gewoon eten die handel! 
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Vogelmuur is supergezond, hoog vitamine C-gehalte. 
Brandnetel, ik roep al jaren dat we kunnen overleven op brandnetels en water. Is dat leuk? 
Nee! Maar wel goed om te weten en dit moet je genuanceerd opvatten want naast brandnetel 
is er zoveel meer. 
Veel ‘wilde’ groenten hebben familieleden die we braaf kopen. 
Dat is wel normaal. 
Maar wat we kunnen plukken uit de vrije natuur en/of eigen tuin wat zomaar aan komt waaien 
is gek. 
Gek? 
Het is veel gekker om groenten niet biologisch te kopen waar tig keer de gifspuit overheen is 
gegaan en daar betaalt men grif voor. 
Dat is pas gek! 
Te gek! 
Ongelofelijk. 
En we hoeven niet te omzeilen dat we in bijzondere, noem het bizarre tijden leven. 
Onverwacht? 
Welnee, ook dat deelden we al jaren lang.  
We lieten sprekers spreken die exact vertelden hoe de hazen lopen en hoe lijnen lopen van 
bedrijven die overal belangen hebben. 
En ook dat daar weer figuren boven staan die aan de touwtjes trekken. 
Maar dan waren we te ‘wappieachtig’, zo zou het nu heten.  
Dat geloof je toch zelf niet? 
O nee? Volg de geldstromen, kijk wie met elkaar in verbinding staan, geef je ogen de kost en 
inmiddels hebben we veel zien uitkomen wat toen al benoemd is. 
En nee, niet tot in details, maar dat er gekke dingen stonden te gebeuren is al jaren bekend. 

 
Wat te denken van alle prijzen die de pan 
uitrijzen? 
Tja… vogelmuur is heel gezond en gratis te 
scoren! 
Vogelmuur samen met heel veel andere 
‘wilde’ groenten. 
Vogelmuur als sla, vogelmuursoep, vogel-
muur op het laatst aan een warme maal-
tijd toegevoegd, vogelmuurstamppot, vo-
gelmuur in… bedenk het. 
Want als we zuurkool, andijvie of spruitjes 
opnoemen komen er ook allerlei recepten 
naar boven wanneer je er samen over 
spreekt. 
En naast vogelmuur, ik noemde dat al, is 

er zoveel meer en allemaal gratis en voor niets geschonken door Moeder Natuur. 
 
Oké, wie er de noodzaak dan nu eindelijk van inziet en er 25 euro op jaarbasis voor over heeft 
mag mij mailen: anneke@project7-blad.nl  
Wat krijg je daarvoor? 
Eens in de twee weken een recept ter inspiratie. 

Vogelmuur en paardenbloemblad verdwenen in een groen-
tesaus 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Alles wat deelnemers met anderen willen ondernemen mag aan mij doorgegeven worden en 
dat deel ik uitsluitend met de deelnemers. 
Een middag groentebouillon maken staat bijvoorbeeld op het lijstje te Swifterbant. 
En een dagdeel bij elkaar komen op een zaterdag in november staat op het lijstje. Te Heerde 
in Gelderland. 
De gegevens delen we dus uitsluitend met hen die meedoen. 
Wij bemoeien ons niet met deze dagdelen of dagen, opgeven gebeurt ook bij de persoon die 
iets wil regelen. 
Eventuele onkosten regelt men samen. 
Op de site van Project7-blad kun je zien wat we al hebben kunnen ondernemen qua onder-
steunen van projecten. 
Daar gaan wij mee door dankzij allen die instappen. 
Leuk toch? 
Voor 25 euro een heel pakket aan leuke dingen en jij krijgt de kans anderen te ontmoeten. 
Want dat recept ter inspiratie eens in de twee weken kun je ook zien als een soort van ver-
voermiddel om ook die verbinding mogelijk te maken. 
 
En dan nog wat: 
Niet bewaren voor ‘stel dat’. 
Neem dat recept en ga naar buiten en kijk of je kunt vinden wat we delen. 
We combineren ‘wilde’ groenten altijd met bekende soorten die je in de moestuin hebt of 
koopt op de voor jou bekende punten. 
Je kunt er mee spelen zoveel je wilt. 
De recepten kunnen nagemaakt worden maar ook ter inspiratie jou op een ander idee bren-
gen. 
Leuker kunnen we het niet maken! 
Dit is het laatste wat ik heb bedacht om zo breed uit te rollen. 
Het tweewekelijkse recept met verbinding als logisch gevolg. 
 
Wie nu nog steeds van mening is dat het niet van belang is dat we ons richten op de natuur, 
op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen die wens ik veel succes in de komende tijden 
met alles wat zich aan het ontvouwen is. 
Echt! Leuker en zachter kan ik het niet meer benoemen. 
Wij redden ons wel. We eten ons ongans in geplukt groenvoer en we gaan nog meer toelaten 
in onze nieuwe tuin in Baranya, zuidelijk Hongarije. 
Bijna dagelijks gaat er wel iets op of door een maaltijd.  
 
Anneke, hoe komt het dat jullie zoveel energie hebben? 
Hoe kunnen jullie doorgaan met alles waar je mee bezig bent? 
Moet ik echt antwoorden? 

We eten ‘wilde’ groenten. 😉 
Deze groenten hebben een hoge Boviswaarde, energiewaarde. Ze zijn niet bespoten of op 
andere wijze beïnvloed. 
Want we benoemen ook altijd dat je niet zomaar overal moet plukken, maar er zijn genoeg 
plekken waar dat wel kan. 
En wie er de waarde van inziet en over een tuin beschikt laat ‘wilde’ groenten toe. 
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Wie niet bij machte is dit zelf te ondernemen kan wellicht met een stel uit de straat of omge-
ving wat organiseren, een gezamenlijke tuin, allemaal inbreng naar kunnen.  
Mogelijkheden genoeg. 
 
Enfin, wij blijven genieten van alles wat zomaar voor onze voeten groeit. 
Wie dit ook wil… 
Welkom voor 25 euro, over te maken op Stichting Project7-blad, je krijgt de gegevens na aan-
melden en vervolgens mag jij je laten inspireren. 
 
Soep…  
 

 
 
Ja de soep wordt wel zo heet gegeten als opgediend want we leven in bizarre tijden.  
De soep hier afgebeeld. 
Kook een soep zoals jij gewend bent.  
Hier is dit een tomaten-groentesoep. 
Maar wel aangevuld met fijngesneden brandneteltoppen, paardenbloembladeren en zeven-
blad.  
Zevenblad meegenomen uit onze tuin in Friesland. 

Top! 😉 
 
Een soep met drie ‘wilde’ groenten, hoge energiewaarde, voedzaam en supergezond! 
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Brandnetel Paardenbloemblad 

 

 

Zevenblad 

 
Onze soeppan (uit Georgië) De groenten bij elkaar 

 
Doe jij mee? 
De eerste twee recepten krijg je alsnog en je krijgt een ‘receptenboek’ met o.a. hoe je zuurkool 
maakt, groentebouillon en meer.  
Om thuis zelf te ondernemen of… met andere deelnemers. Wat jij wilt.  
 
Dat ‘receptenboek’ krijgt iedereen die met de 25 euro actie meedoet, een Pdf via de mail waar 
je wat aan kunt hebben. Juist in deze tijden. 
 
Onze voorouders konden vroeger niet naar een winkel, zij zochten alles in de natuur! 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Alle verschenen lessen tot nu toe 
 

    
1 Oost-Indische kers 2 Brandnetel 3 Azerbeidzjaantje 4 Springbalsemien 

    
5 Zonnebloem 6 Dahlia 7 Hibiscus 8 Hemelsleutel 

    
9 Tulp 10 Vogelmuur 11 Druif 12 Veldkers 

    
13 Bergthee 14 Rozemarijn 15 Laurier 16 Moerasanemoon 
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17 Pastinaak 18 Tijm 19 Den 20 Jeneverbes 

    
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 
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33 Geel nagelkruid 34 Chinees klokje 35 Tulp 36 Gulden sleutelbloem 

    
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 
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49 Boerenwormkruid 50 Citroengeranium 51 Lavendel 52 Anjer 

    
53 Melde 54 Kerrieplant 55 Biefstukplant 56 Goudsbloem 

    
57 Pohon Dewa 58 Teunisbloem 59 Madeliefje 60 Varkensgras 

    
61Walnoot 62 Chrysant 63 Porseleinzwam 64 Echte lampionplant 
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65 Duizendblad 66  67  68  
    
    
    
    

Kies ACHT titels voor € 10.00! 
 
Mail Anneke om ze te bestellen: anneke@project7-blad.nl  
Je krijgt dan de betalingsinformatie per kerende mail. 
 
Na ontvangst van de overboeking worden de cursusbrieven naar je toegezonden. 
 

 
   

mailto:anneke@project7-blad.nl
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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 een 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


 
51 

 

 

 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Marja Frederiks, Ingrid, Saskia van Velzen, Piteke van 

der Meulen, Marjo, Rudy Vercauteren 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Saskia van Velzen, Piteke van der Meulen, Marjo, Rudy Vercauteren 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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