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Verbinding… 
 

Verbinding, dat is waar Project7-blad al ja-
ren voor staat. 
Contacten leggen, mensen met elkaar in 
verbinding brengen, eerder via lezingen, 
studiegroepen, wandelingen en wat maar 
mogelijk was. 
Tegenwoordig via ‘Cursus het Wilde Genie-
ten’ en vanaf heden via het tweewekelijkse 
recept. 
Je kreeg het eerste recept in de bijlage ca-
deau om je een indruk te geven hoe we dit 
beetpakken. 
Deelnemers die hieraan meedoen krijgen de 
gelegenheid wat te bedenken om samen 
met anderen te ondernemen of om zelf in te 
haken op wat een deelnemer of deelneem-
ster bedenkt. 
Die informatie delen we uitsluitend met de 
deelnemers van dit nieuwe concept. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. 
Verbinding is belangrijk! 
Gelijkgestemden ontmoeten en spreken, el-
kaar inspireren, wellicht zaden en/of stek-
ken ruilen, genoeg wat mogelijk is. 
 
Verbinding is superbelangrijk en zeker in 
deze hele bijzondere tijden waarin we onze 
energie hoog dienen te houden. 
Wanneer we onszelf positief voeden kunnen 

we veel meer aan dan wanneer we ons terugtrekken, zwaar denken, wellicht moedeloos zijn 
omdat er zoveel onbegrip heerst onder de mensen. 
Niet uit verkeerde opzet maar meestal voortkomend uit een verschillend denkpatroon, ver-
schillend geïnformeerd zijn of niet goed geïnformeerd zijn. 
Wie zich over de afgelopen jaren heeft ingelezen zal veel herkennen van wat zich afspeelt 
maar zo zijn er ook velen die dat niet hebben gedaan en liever niet zien wat er gaande is. 
Dat liever niet willen zien is voor hen ook weer een soort van zelfbescherming maar het kan 
wel voor botsingen zorgen. 
Botsingen binnen gezinnen, binnen families, binnen vriendengroepen. 
Daar tegen in opstand komen heeft geen zin maar het kan wel heel fijn zijn als je eens een 
paar uur met gelijkgestemden op pad kunt. 
Zijn deze beter? 
 
Het gaat om begrip en om begrepen worden, om samen normaal een gesprek te kunnen voe-
ren zonder dat je ziet dat men je niet begrijpt. 
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Daarom is verbinding heel belangrijk en via de natuur, via onze voeding laten wij die verbin-
ding ontstaan, vandaar via de twee wekelijkse recepten. 
Want laat voeding uw medicijn zijn! 
Door goede voeding tot je te nemen ben je preventief bezig, ben je helend bezig en dat is 
anders dan klachten en kwalen willen oplossen die ontstaan door onbalans. 
Er moet balans in ons leven zijn! 
Daarom is het meer dan goed om in verbinding te komen met personen die je kunnen inspi-
reren en die jij op jou beurt kunt inspireren en dat kan soms al met één enkele zin, met het 
aangeven dat je hem of haar begrijpt. 
Dat kan tijdens een wandeling, tijdens samen thee drinken, tijdens samen kokkerellen, tijdens 
samen… bedenk het 
maar. 
Lees er over in deze 
nieuwsbrief. 
 
Lees ook wat diverse 
personen met je wil-
len delen. 
De druif staat deze 
keer heel centraal 
via Marijke die de 
druif als plant heeft 
aangedragen en via 
Erna die haar recep-
ten graag met ons 
wilde delen. 
Geniet ervan! 
Want we zijn weer 
blij met wat door 
verschillende personen is aangeleverd om te delen. 
Lees ook wat mogelijk is als je met anderen in verbinding komt zoals het maken van een vo-
gelkooitje van riet. 
Een groep in Friesland heeft deze middag beleefd maar daardoor gaat er ook een groep deel-
nemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ naar An om hetzelfde te ondernemen. 
Sterker nog, deze actie kwam voort uit een ochtend groentebouillon maken, de informatie 
werd gedeeld en bingo! De groep was al vol voor ik het met alle deelnemers kon delen. 
Over verbinding gesproken en daar kun jij aan meedoen als jij graag die verbondenheid wilt 
ervaren, de mogelijkheid wil krijgen leuke uurtjes te beleven. 
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 
 
Baranya – Hongarije 
14 oktober 2022 
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Fries team blij met donatie van Project7-blad 
 

Dat mens en natuur last ondervindt van straling is al langer bekend. Dat sommige mensen erg 
ziek van straling worden is weten we ook. Sinds veel zendmasten overgezet zijn naar 5G, is de 
frequentie van de straling voor mens en dier hoog. Gelukkig kun je hier wat aan doen, bijvoor-
beeld zorgen dat je huis zoveel mogelijk stralingsvrij wordt. 
 
Op grotere schaal is het lastiger om invloed op negatieve staling uit te oefenen, want overal 
in het land staan zendmasten. Zendmasten, vooral 5G, kunnen schade aanbrengen aan al wat 
leeft. Organite kan echter een bijdrage leveren om straling van zendmasten om te zetten naar 
een meer positieve frequentie. Wie hier meer over wil weten kan verder lezen op: 
https://www.orgonisenederland.nl/ 
 
Er zijn in Nederland al veel zendmasten met organite behandeld. Ook in Friesland is een team 
ontstaan van mensen die zich inzetten om de masten te behandelen. Zij hebben de afgelopen 
periode veel in Friesland, de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden kunnen doen. 
Friesland met daar omheen een arm vanuit de eilanden en de kop van Noord-Holland, levert 
hiermee een belangrijke bijdrage om de stralingsfrequenties minder belastend voor mens en 
natuur te laten zijn.   
 

De benodigdheden hiervoor noemt men Cloudbus-
ters en Towerbusters. Het maken hiervan kost veel 
materiaal. Dat materiaal betaalt het team uit eigen 
portemonnee. Daarom is het fijn dat Project 7-blad 
met een bijdrage dit project ondersteunt.  
 
Laten we met deze bijdrage en door het werk van het 
team in Friesland de wereld steeds verder in het licht-
zetten. Zodat mens, dier, plant, lucht water en aarde 
kunnen leven zoals de schepper het bedoeld heeft; in 
licht en liefde. 
 
Meer informatie voor waarheidszoekers en toe-
komstbouwers kunt vinden op: https://www.transi-
tieweb.nl/ 
 
Het team in Friesland  

 
Foto cloudbuster van de site  
https://www.orgonisenederland.nl/ 
 
 

  

https://www.orgonisenederland.nl/
https://www.transitieweb.nl/
https://www.transitieweb.nl/
https://www.orgonisenederland.nl/
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Een heerlijke middag, zuurkool maken 
 
Op naar Swifterbant. Een van de deelnemers aan de wekelijkse cursus Het Wilde Genieten 
heeft een middag zuurkool maken georganiseerd.  
Heerlijk om een stel potten eigengemaakte zuurkool op voorraad te hebben, ik heb er al een 

stel gemaakt maar er kan altijd meer bij    .  
 
Ik heb voor deze keer de biologische spitskolen geregeld en neem natuurlijk ook de nodige 
materialen mee zoals een grote schone afwasteil, een snijplank en een goed scherp groente 
mes, een beugelpot en borrelglaasje van Ikea, een weegschaal om de gesneden kool te wegen 
en een zak keltisch zeezout.   
 
Je kunt zuurkool maken van witte kool, rode kool en spitskool. 
Ik vind zuurkool van spitskool het lekkerst, is heerlijk zacht en ja het is even wat moeite maar 
eigengemaakte zuurkool is ook veel lekkerder dan gekochte.   
Ik kan het je echt aanraden om zelf een keer te maken. 
 

  
We zijn met een klein maar gezellig clubje, de dames weten het wel pratende te houden terwijl 
de kool heel fijn wordt gesneden en gekneed met wat zout, er past ca 1,1 kilo gesneden spits-
kool in de beugelpot, koolblad erbovenop en de kool goed naar beneden drukken en nog een 
borrelglaasje wat het koolblad weer naar beneden drukt. 
 
We hebben afgesproken een volgende keer bouillonmix te maken van verse groente. 
Gezellig! 
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Wil je zelf aan de slag met het maken van 
zuurkool, dan is dit boekwerk hiernaast op 
de foto een aanrader. 
 
 
Een boekwerk in pdf met de titel ‘Zelfge-
maakte Zuurkool’. Hierin staat uitgebreid 
beschreven hoe je zelf zuurkool kunt ma-
ken, begeleid door foto’s. 
 
Het boekwerk bevat verder 18 gevarieerde 
zuurkoolrecepten die door een aantal 
mensen zijn aangeleverd.  
Leuke recepten om zuurkool eens anders 
te eten dan de geijkte stamppot versie. 
 
Dit boekwerk kost € 10,00 en kan besteld 
worden door Anneke een mail te sturen: 
anneke@project7-blad.nl 
 

 groet, 
Barbera 
 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl


 
8 

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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Druivensap en druivenjam - september 2022 
 
De oogst was groot dit jaar en uitzonderlijk zoet door de juiste weersomstandigheden op het 
juiste moment. De druiven aan de trossen waren volgroeid en rijp, dat scheelt bij het ritsen. 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk, dus zorg dat alle benodigdheden klaar staan: pan-
nen, zeef, stamper, schone theedoeken en vaatdoekjes*1, weckketel, trechter en vooral: een 
ruim aantal gesteriliseerde flessen en deksels. Je wil niet halverwege ontdekken dat je te weinig 

gesteriliseerde flessen hebt. Steriliseren kan met een vaatwasser als die minstens 60 C wordt. 
Ik heb er geen, dus ik kook ze uit in de weckketel en bewaar dat water om later mee te pas-
teuriseren. Weken in sodawater kan ook, al kost het  veel spoelwater om de flessen soda-vrij 
te krijgen.  
(*1 Gebruik geen wasverzachter, dat laat chemische sporen na! Gebruik ook geen huishoudpa-
pier dat behandeld is om vocht op te nemen. Onbehandeld keukenpapier kan wel.) 
 
Druiven plukken (met handschoenen aan want er waren veel wespen en hoornaars): 
 

  

 
Druiven wassen, sorteren en ritsen:  
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De gewassen en uitgelekte druiven staan in de witte plastic emmer rechts vooraan. 
Beetje bij beetje de druiven stampen (in RVS pan), laten uitlekken (in blauwe pan) en de pulp 
in aparte emmer doen (om later nogmaals te stampen voor jam, doorzichtige plastic emmer 
rechtsachter): 
 

  
Leg de deksels in een pan met heet water, dan wordt het rubber zachter en sluit beter.  
Schep het sap met een soeplepel in de flessen en gebruik een trechter om morsen te voorko-
men. Laat een paar centimeter aan de bovenkant vrij omdat het sap koud is en uitzet tijdens 
het koken. Veeg de rand van de fles na het vullen af met een schoon (vaat)doekje.  
Doe het deksel erop en draai stevig aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flessen in de weckketel plaatsen en vullen met water van ongeveer dezelfde temperatuur tot 
minimaal ¾ van de hoogste fles (ik vul de ketel voor de zekerheid tot de flessen onder water 
staan):  
 

Weckketel op temperatuur laten komen en 20 minuten koken op 70 C of 10 min. op 100 C. 
Helaas is het druivensap dan niet meer ‘raw’ maar wel onbeperkt houdbaar.  
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Daarna de flessen uit de weckketel halen en op een natte doek plaatsen. Als ze redelijk afgekoeld 
zijn, kunnen ze verder afkoelen op een houten plank. Ik maak de flessen schoon van kalkaanslag 
met een beetje azijn op een stukje keukenpapier, dat hoeft natuurlijk niet. Etiketten maak ik van 
printerpapier en die ‘lijm’ ik door ze even in een laagje melk te leggen op een schoteltje. Ik heb dit 
geprobeerd met havermelk en dat houdt niet. 
 
Resultaat (bij gebruik de fles schudden om de droesem te verdelen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het druivensap is zo zoet dat het prima te mengen is met water, karnemelk, kefir of wat dan 
ook.  
Van de druivenpulp maakte ik jam. 
Jam van druivensap met vanille en kaneel 23-9-2022 
 
Ingrediënten:  

• sap van gepreste en gezeefde druiven: 2422 gr. 

• sap van ½ citroen, 

• bakje aardbeienpulp uit de vriezer,  

• 1 afgestreken tl Bourbon vanille,  

• 1 afgestreken tl Ceylon kaneel.  

• Totaal gewicht: 2622 gr.  

• Marmello*2: 2 zakjes geschud met een beetje rietsuiker (omdat anders de Marmello klontert).  
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Bereiding: pulp opgekookt en 1 minuut met Marmello al roerend doorgekookt. Totaal: 9 jam-
potten.  
(Eentje hadden we geopend, daarom zie je op de foto 8 potjes.) Resultaat: lekker fruitig en 
gekruid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2 Marmello is appelpectine en hier verkrijgbaar: 
https://www.unibrew-nederland.nl/ambachtelijk/jam-maken/marmello-geleerpoe-
der.html 
 
Jam van druivensap met appelmoes 23-9-2022 en 29-9 -2020 
Ingrediënten:  

• Appelmoes (na koken geblenderd): 575 gr.  

• Met druivensap aangevuld tot: 3000 gr.  

• Marmello: 2 zakjes met wat rietsuiker.  
 
Resultaat: niet genoeg gegeleerd en de smaak een beetje laf: teveel appelmoes.  
 
Op 29-9 -2020 de inhoud uit de potten gehaald en opnieuw opgekookt met druivensap. 
Gewicht druiven-appelpulp: 2607 gr.  (We hadden al een pot gebruikt.)  
Extra druivensap: 2251 gr. Samen 4858 gr.  
Nog 42 gr druivensap toegevoegd, zodat het totaal 5000 gr was.  
Samen met een dikke tl Bourbon vanille en een dikke tl Ceylon kaneel opgekookt.  
Omdat het nogal zuur smaakte (door onrijpe appels?) een flinke scheut ahornsiroop toege-
voegd.  
De Marmello (3 zakjes = 75 gr) met 200 gr rietsuiker in een flesje gedaan en flink geschud, om 
pectineklonters te voorkomen.  
Resultaat: meestal maak ik jam zonder suiker, maar nu is het wel lekker en heeft de jam een 
frisse smaak. 
 

 

 

  

https://www.unibrew-nederland.nl/ambachtelijk/jam-maken/marmello-geleerpoeder.html
https://www.unibrew-nederland.nl/ambachtelijk/jam-maken/marmello-geleerpoeder.html
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Waarom ik kies voor Marmello 
Marmello wordt niet meer verkocht in natuurvoedingswinkels omdat het gemaakt wordt van 
niet-biologische appelschillen. Ik gebruik het toch, omdat ik geen beter alternatief heb gevon-
den. Ik gebruik 7 gram op 1,5 kilo vruchtenbrei, dus ‘toedanmaar’. 
Ik wil voor jam maken pectine - dus E440 - omdat dan de jam lang houdbaar is én stevig blijft.  
 
Wat heb ik tegen de alternatieven?  
- Met agar-agar is de jam niet lang houdbaar is, al na een paar weken wordt de jam dun.  
- Konfitura bevat aardappelzetmeel, pijlwortelmeel, geleermiddel (agar-agar en pectine). 

Pijlwortelmeel (of arrowroot), kuzu en aardappelzetmeel zijn bindmiddelen, dus geen ge-
leermiddel. Agar-agar geleert wel doet, maar ook die behoudt de bindkracht.  

Je kunt agar-agar en Konfitura wel gebruiken als je de jam op korte termijn opeet.  
Kortom, deze middelen zijn niet geschikt om grote hoeveelheden jam te maken, die lang houd-
baar is. 
Ik heb jaren geleden zelf pectine gemaakt en dat was geen succes: een fles vol bitter sap, die 
niet lang houdbaar was. Als iemand weet waar biologische pectine - dus pure E440 zonder 
toevoegingen - te koop is, dan hoor ik dat graag. 
 
Erna Koperdraat 
 

 

 

Rectificatie 
 
In de vorige nieuwsbrief september 9B klopt in de bijdrage van Rudy Vercauteren ‘Voorbij de blok-
hut: bouwen met volledige bomen’ de link naar het houthandboek niet. 
 
Dit is de juiste link: 

fplgtr113.pdf (usda.gov) 
 

https://www.fpl.fs.usda.gov/documnts/fplgtr/fplgtr113/fplgtr113.pdf
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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 40 

 
 

3 
oktober 

 
DE NATUUR ALS STILTEBRON | SFEERIMPRESSIES 

 
 
 

Oktober 
 
 

Natuurlijke gaven 
Innerlijke rust 

Maanbad 
Bos-oplaadmomenten 

Tijdloos dwalen 
Zintuigelijke waarnemingen 

Natuurobservaties 
Onthechten 
Laten gaan 

Afscheid nemen 
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Riet vlechten, we maken een vogelhuisje 
 

 

Wat een leuke en gezellige middag bij An in de kas. 
We zouden vorig jaar al naar An om een vogelhuisje te vlechten 
met de groep die op regelmatige basis bij elkaar komt in Fries-
land. Op de een of andere manier is dit toen misgelopen en ver-
plaatst naar dit jaar. 
 
An  heeft in Noordwolde leren riet vlechten, sinds 1825 de baker-
mat voor rietvlechten met een Rietvlechtschool en een Nationaal 
Vlechtmuseum.  
 
Je kunt van alles maken van riet.  
An heeft daar bijvoorbeeld eendenkorven leren vlechten, je kunt 
vogelnestjes vlechten, stoelen, manden en je kunt het zo gek niet 
bedenken. Ik heb vroeger ook geleerd een mand te vlechten met 
pitriet. Je kunt ook met wilgentenen vlechten. 
 
Bij An dus een vogelhuisje gemaakt van echt riet zoals langs de 
slootkant groeit. In juni knipt ze dit riet, dan is het nog goed buig-
zaam, ouder riet wordt te stug. 
 
Eerst de bodem vlechten met niet te veel riet, vastmaken met 
touw en dan het middenstuk van het vogelhuis een stuk wijder 
maken met een dikkere rietlaag en dan weer naar een smalle 
opening toewerken, steeds nieuw riet erbij pakken, steeds nieuw 
touw knippen en aan het vorige stuk vastknopen. Het is niet echt 
moeilijk, je moet alleen even weten hoe het moet.  
We zijn allemaal geslaagd en met een vogelhuisje naar huis ge-
gaan. 
 
De volgende dag een ander groep (tijdens het kimchi maken), 
deelnemers aan de wekelijkse cursus het wilde genieten, getipt 

en zij hebben ook een middag gepland bij An in de kas    . 
 
Voor volgend jaar juni hebben we ook al een middag gepland 
voor deelnemers van de wekelijks cursus per mail. Er kunnen 
maximaal 10 mensen meedoen. 
 
We hebben onze middag afgesloten met een kop heerlijke, zelf 
meegebrachte soep met een broodje met kruidenboter.  
 
We hebben genoten, heerlijk weer en een prachtige omgeving. In 
een grote kas waar van alles groeit, een hele wand met verschil-
lende soorten druiven, tal van tomatenplantjes, kruiden, groente 
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en buiten lopen kippen. En alles wat er groeit is te koop net als 
de eieren.  
Diverse deelnemers zijn naar huis gegaan met druiven, tomaten 
en eieren. 
 
Dank je wel An voor de leuke middag. 
Voor herhaling vatbaar! 
 

 groet, 
Barbera 
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Kimchi maken 
 

Een drukke week    . De ene dag rietvlechten, de volgende dag kimchi maken in Noord-Schar-
woude bij Ria. 
Het bericht van Ria met de uitnodiging voor kimchi maken heb ik gelijk positief op geantwoord 
en mij aangemeld. Lijkt me al langere tijd leuk om een keer te maken.  
Kimchi is een gerecht uit de Koreaanse keuken bestaande uit gefermenteerde kool en groen-
ten. Je leest er wel eens over maar om dat nu zelf te gaan maken.  
Fijn als iemand het kent en het initiatief neemt om dit te delen en gezamenlijk te doen!!! 
En ik heb het er wel voor over om vanuit het Friese de Afsluitdijk over te rijden om de kimchi 
met een leuke groep mensen samen te maken. 
 
We worden bij binnenkomst, nadat we elkaar begroet hebben, eerst aan het werk gezet. 
Ria heeft de benodigdheden ingekocht, biologisch voor een echt schappelijk prijsje en alles 
twee aan twee klaargezet.  
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We ‘moeten’ eerst de kool snijden, kneden met zout en dan onder water zetten, dit moet 
namelijk twee uur staan. Intussen kunnen de andere groenten die er door gaan gesneden 
worden.  
 
Maar eerst is er koffie, iedereen heeft elkaar eerder ontmoet dus er wordt wat afgekletst.  
 
Na de koffie gaat de één groente snijden en de ander een papje maken van rijstebloem, water 
en suiker en een tweede mengsel van vissaus met ui en knoflook, dit weer mengen en hier 
gaat de gesneden groente weer door plus de kool nadat deze is ‘schoongespoeld onder de 
kraan. 
 
Als het allemaal goed gemengd is kan het in schone potten, de een heeft een beugelpot, de 
ander potten met schroefdeksels. Maakt op zich niet uit, 1 a 2 degen op kamertemperatuur 
laten staan, de potten elke dag even openmaken en de groente even goed aanduwen.  
Na 2 of 3 weken kun je de kimchi eten.  
Ik ben benieuwd naar de smaak.  
 

   
 
Voor we afronden lunchen we met elkaar, ieder heeft een eigen lunch meegenomen, en er 
wordt weer het nodige besproken. Zo ook de mogelijkheid voor riet vlechten, ik weet dat An 
nog voor 1 groep riet heeft liggen, de dames willen dit ook wel en gaan dit zelf regelen met 
An. We lezen vast wel hun ervaring in een van de komende nieuwsbrieven. 
 
Ik rij weer tevreden naar huis. Dank je wel Ria voor de organisatie, superleuk!   
En dank jullie wel dames voor de gezelligheid! 
Laat maar weten als jullie weer wat organiseren. 
 

    groet, 
Barbera 
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Broodje gezond 
 

 
 
Een broodje aangevuld met 'wilde' groenten en eetbare bloemen. 
 
Als groente: kaal knopkruid en vogelmuur toegevoegd aan een besmeerd broodje. 
Als eetbare bloemen: madeliefjes en bloemblaadjes van een paardenbloem verwerkt. 
 
Glas waterkefir erbij. Proost op onze gezondheid! 
 
Anneke   
 

  
Kaal knopkruid Vogelmuur 
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Madeliefjes Bloemblaadjes van de paardenbloem 

 

 
Eet smakelijk 

 
Glas waterkefir erbij  
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Mineralen en opneembaarheid 
 
Zoekende naar een onderwerp om over te schrijven, kwamen twee artikelen voorbij die mijn 
aandacht trokken: tekort aan kalium in relatie met hartproblemen en silicium in relatie met 
verwijderen van aluminium uit het lichaam.  
Een logische reactie op tekorten of verwijderen van gifstoffen is om dan specifiek deze mine-
ralen in te gaan nemen…en dat is toch wat kort door de bocht. In deze bijdrage wil ik je graag 
uitleggen waarom. 
 
Een orkest 
 

 
Ons lichaam is net een orkest met verschillende instrumenten wat aangestuurd wordt door 
biofotonen (de dirigent)*.  
Alles is met elkaar verbonden en als je ergens aan een knopje draait, kan dat effect hebben 
op meerdere vlakken. Net zoals in een orkest waar ineens een specifiek muziekinstrument 
mist en dan helemaal uit de toon kan gaan spelen.  
 
Mijn ervaring in de praktijk is, dat mensen vaak te veel verschillende voedingssupplementen 
slikken. Wat het lichaam niet kan opnemen, verlaat het lijf meestal via de ontlasting en urine. 
Met de prijzen van sommige voedingssupplementen wordt dat dan dure poep.  
Teveel innemen kan zelfs het lichaam zo op z’n kop zetten dat het tot vergiftiging leidt.  
En dan heb ik het nog niet eens over hoeveel werkzame stoffen er in een voedingssupplement 
zitten. Een goede tip is om het etiket eens te bestuderen. Wat er als eerste ingrediënt op het 
potje staat, daarvan zit er het meeste van in.  
Zo staat er in volgorde het percentage van hoeveel van bepaalde stoffen erin zitten.  
Dan vallen veel producten bij deze check door de mand, doordat als eerste de hulpstoffen en 
suikers vooraan staan.  
Voor sommige producenten is dat lekker veel geld verdienen, doordat de werkzame stoffen 
duurder zijn dan de hulpstoffen. 
 
(* te lezen in mijn vorige bijdrage) 
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Opneembaarheid 

 
Niet alle voedingssupplementen kunnen goed worden opgenomen als er essentiële stoffen in 
het lichaam missen.  
Als je het trapsgewijs zou zien dan komen eerst de mineralen en daarna de vitaminen. Be-
paalde vitamines hebben mineralen nodig om goed te kunnen worden opgenomen.  
En dan is er ook nog verschil in opname in jouw lichaam als je het in capsules, tabletten of 
vloeibare vorm inneemt (bijv. 60%, 80% of 100%).  
Voedingssupplementen in poedervorm of tablet kunnen stapelen waar vloeibare dit meestal 
niet doen. Als er te weinig mineralen zijn, kun je dus een tekort aan vitaminen krijgen. Som-
mige mineralen kunnen elkaar daarbij ook weer remmen zoals ijzer en zink.  
Ook een goede samenwerking is mogelijk, bijvoorbeeld tussen ijzer en koper. Het is best lastig 
om alles in balans te brengen en te houden. Zo kun je tegelijkertijd een tekort hebben, maar 
ook een stapeling van mineralen.  
Als je het over aluminium hebt, kan deze stof geen kwaad zolang het niet stapelt en afgevoerd 
kan worden. In onze bodem zit veel aluminium en we krijgen het altijd binnen via drinkwater 
en voeding. Hebben we een overschot aan aluminium dan gaat het de competitie aan met 
magnesium, ijzer, calcium, zink en koper.  
Bovendien kan aluminium de opname van mangaan, fosfor, ijzer, magnesium, zink en koper 
belemmeren.  
Zo kan ons immuunsysteem worden ondermijnd door tekorten of stapelingen.  
Het is maatwerk om alles weer in balans te krijgen. 
 
Wat is de functie van mineralen? 
Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van vitaminen en antioxidanten bijv. alfaliponzuur. 
Vitamine B1 heeft magnesium, mangaan en zink nodig en voor B6 is dat magnesium en zink, 
voor B12 is er kobalt nodig en voor B3 is er ijzer nodig.  
Maar ook voor de aanmaak van hormonen en de vetstofwisseling zijn mineralen essentieel. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het schildklierhormoon T4 of T3 die jodiumelementen bevat-
ten. Verder voor de aanmaak van enzymen en aminozuren en eiwitten.  
Zonder mineralen kunnen eiwitten geen spierweefsel aanmaken. 
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Wat te doen? 
Stel je wilt jouw immuunsysteem een boost geven met vitamine C. Als er te weinig silicium 
aanwezig is dan kan de vitamine C niet worden opgenomen.  
Stel je neemt magnesium in om je spieren te ontspannen en tegen de stress. Magnesium en 
mangaan hebben een koppeling met elkaar. Bij teveel magnesium zal er een tekort aan man-
gaan ontstaan.  
Neem je ijzer in wegens bloedarmoede dan kan dit de opname van zink tegenwerken.  
Gifstoffen afvoeren?  
Daarvoor heb je het mineraal zwavel nodig, maar bij te weinig van het mineraal molybdeen 
kan zwavel zijn werk niet doen.  
Dit zijn wat voorbeelden om te laten zien hoe mineralen werken.  
Daarbij zit er een opbouwschema in mineralen in drie lagen. Ze staan als het ware schematisch 
onder elkaar.  
Eerst zullen de onderste mineralen opgebouwd dienen te worden, waardoor de bovenstaande 
mineralen aangevuld worden.  
Kalium staat bovenaan in het schema, maar kan zijn werk niet doen als er niet genoeg magne-
sium en silicium beschikbaar is.  
 
Mijn advies hierin is: laat voedingssupplementen uittesten via bioresonantie of andere meet-
apparatuur, spiertesten, met biotensor of laat het pendelen.  
Vooral als je al klachten hebt.  
Zelf werk ik via het energieveld (aura/onbewuste en onderbewuste veld) en spieren van de 
cliënt om informatie te krijgen of iets wel of niet werkzaam, effectief en voldoende is.  
Zowel met spiertest als pendel. Zo kan het zijn dat je tijdelijk meer of minder dan de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid (ADH) dient in te nemen.  
Het lichaam (stoffelijk en onstoffelijk) weet wat jij op dat moment nodig bent. 
 
Dit zijn alle mineralen op alfabetische volgorde: 
boron, calcium, chroom, fosfor, ijzer, jodium, kalium, kobalt, koper, magnesium, mangaan, 
molybdeen, natrium, selenium, silicium, zink en zwavel. 
 
Door alleen al je mineralenhuishouding op orde te brengen kunnen veel ziekten voorkomen 
worden of genezen. 
 
Verder…ken je nog mensen die prikschade hebben of prikspijt.  
Laat hen dan telefonisch contact opnemen hoe ik hiermee kan helpen. Ik heb goede resultaten 
met de middelen waar ik mee werk. 
 
Liefs,  
 
Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay.com 
 

 

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Snoeien doet groeien 
 
Door planten en struikjes 
te snoeien ontstaat er ook 
weer groei. 
Het gewas krijgt een sti-
mulans, een prikkel en zal 
weer nieuwe uitlopers 
produceren. 
Dit mag nooit tijdens vorst 
gebeuren, of als het heel 
koud is door een snij-
dende wind. 
Maar het grootste deel 
van het jaar kunnen we 
van alles gebruiken in de 
keuken, drogen om een 
voorraadje te creëren of 

om te stekken. 
Laurier is ook zo'n struikje dat we vers kunnen gebruiken buiten de momenten om dat het 
niet verstandig is om wat te plukken. 
Maar soms is het ook noodzakelijk om even in te 
grijpen om een gewas beter tot zijn recht te laten 
komen. 
 
Wij hebben drie laurierstruikjes in drie verschil-
lende potten staan.  
Twee waren even hoog en nummer drie kwam el-
ders vandaan en stond in het midden toch wel even 
kleiner te zijn. 
Dat stond eigenlijk niet fraai dus de andere twee in-
gekort waardoor er evenwicht ontstond en de afge-
knipte takjes opgehangen in een droge ruimte om 
re laten drogen. 
 
De gedroogde blaadjes daarna van de stengels ge-
haald en in een glazen potje gedaan. 
 
Overtuig je er altijd van dat wat je opbergt goed 
droog is, door en door droog. 
Dit om schimmelvorming te voorkomen. 
 
Anneke   
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Tweewekelijks een recept in je mailbox… 
 
Wil jij dat ook? 
Eens in de twee weken een Pdf in je mailbox met een recept ter inspiratie? 
Dat kan. 
Dit is een nieuw initiatief van Project7-blad. 

Een recept dat je kunt namaken of 
wat je tot inspiratie kan brengen, 
het gaat er om dat je ziet hoe je 
‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen kunt verwerken in 
de eigen keuken. 
Alles groeit zo voor onze voeten, 
gratis en voor niets geschonken 
door Moeder Natuur. 
Je kunt dergelijke groenten in de 
vrije natuur vinden en/of in de ei-
gen tuin/moestuin. 
Wie zijn of haar tuin op natuurlijke 
wijze zijn gang laat gaan zal vast 
veel kunnen vinden, zo binnen 
handbereik. 

En anders groeit het vaak in je nabijheid. 
Verse ‘wilde’ groenten, geoogst en zo op je bord of eerst in de pan en daarna op je bord. 
Supergezond! 
Naast dat we deze recepten ter inspiratie delen kunnen de personen die hieraan meedoen 
ook aanreiken als zij wat willen ondernemen met andere deelnemers. 
Wie zin heeft samen met een stel te wandelen geeft aan mij de datum en tijd door plus de 
plaatsnaam of het wandelgebied. 
Dit deel ik samen met het mailadres van deze persoon met de andere deelnemers in de mail 
bij het recept. 
Wie daarop in wil haken kan de persoon in kwestie zelf mailen en zo ontstaat er verbinding. 
Wie liever thuis een paar personen wil ontvangen om samen een paar uurtjes ‘te babbelen’ 
over van alles en nog wat… 
Ook mogelijk, dan kan hij of zij aangeven hoeveel personen zich kunnen opgeven en het regelt 
zich ook weer vanzelf als ik die informatie deel in de volgende mail met het recept. 
Wil iemand kokkerellen met anderen… 
Wil iemand zuurkool maken of andere heerlijkheden inmaken… 
Wil iemand met meerderen plannen maken om een tuin natuurlijk in te richten… 
Heeft iemand hele andere ideeën… Allemaal welkom. 
Dagen, tijd, allemaal zelf in te vullen. 
Wij zijn er om te helpen verbinding tot stand te brengen. 
Wat kost dit? 
25 euro op jaarbasis waar je elke twee weken een recept voor krijgt en onderling regel je wat 
de onkosten zijn als je samen wat onderneemt. 
Voor die 25 euro kun je dus meedraaien om anderen te ontmoeten naast het ontvangen van 
recepten. 
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Dit lijkt ons in deze bijzondere tijden heel belangrijk. 
Op elkaar terug kunnen vallen, samen dingen bespreken, wellicht zaden/stekken ruilen, be-
denk het allemaal maar. 
Project7-blad kan dankzij het ontvangen van financiële bijdragen weer andere goede initiatie-
ven helpen ondersteunen.  
Dat is over de afgelopen maanden al een aantal malen gebeurd dankzij deelnemers van ‘Cur-
sus het Wilde Genieten’. 
Waar Project7-blad aan heeft bijgedragen staat op de site beschreven. 
Dus het mes snijdt aan meerdere kanten als jij voor 25 euro per jaar mee wilt draaien. 
Voel je welkom. 
Je mag mij mailen en ik geef je de gegevens van Project7-blad en geef je naam door aan onze 
penningmeester, ook Anneke genaamd. 
 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
 
 
In de vorige nieuwsbrief stond de eerste uitleg, hieronder de link naar dat artikel: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-SEPTEMBER-WILDE-
GENIETEN-B.pdf 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Inmiddels is het eerste recept naar de deelnemers/deelneemsters verzonden en is de eerste 
aanmelding binnen voor een ontmoetingsmoment in Gelderland (Veluwe – bos en heide) in 
de vorm van het samen genieten van een ‘bakkie thee of koffie’. 
 
Zo kan men gezamenlijk ontdekken waar ieders behoefte naar uitgaat. 
 
Wie volgt?  
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-SEPTEMBER-WILDE-GENIETEN-B.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-SEPTEMBER-WILDE-GENIETEN-B.pdf
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Boek van de maand 
 
Het is najaar, leuk om alvast weer bezig te zijn met de moestuin voor volgend jaar.  
Juist in deze tijd waarin alles duurder en schaarser wordt is het goed om na te denken over 
een moestuin, of moestuinbakken of andere manieren van moestuinieren, wat gaan we poten 
en zaaien. Je kunt ook in kleine tuintjes of balkon van alles bedenken om zelf te zaaien en te 
oogsten. 
Kruiden kun je in wat grotere bloempotten zetten of in hangpotten aan een balkon.  
In grote potten, bakken of zakken kun je bijvoorbeeld prima aardappelen, bieten of courget-
teplanten telen. 
Aardbeien in een groentekistje of een paar potten van groot naar klein, gevuld met tuinaarde 
op elkaar gestapeld. 
 
Een tweetal boeken om inspiratie op te doen. 
 
 

Over moestuinieren en voedsel 

inspiratie voor elke dag van het jaar 
Hans van Eekelen 
 
‘Over moestuinieren en voedsel’ biedt een dagelijkse portie infor-
matie. Beginnend met ‘Eetvoornemens op 1 januari’ en eindigend 
op 31 december ‘Na 365 of 366 dagen’.  
Dit boek geeft een mengelmoes aan voorbeelden, indrukken, 
teeltgegevens, nieuwe ontwikkelingen en oude, te koesteren 
waarden. 
Onderwerpen als wisselteelt, nachtvorst, ijskruid, woelvork, her-
borist, F1-hybride, tuinbutler, broedknolletjes, robotmoestuin, 
zadotheek en koolwitje komen voorbij. Zowel de beginnende 
moestuinier als de ervaren rot in het vak steken er wat van op.  
‘Over moestuinieren en voedsel’ is een informatief, praktisch en 
ludiek boek voor elke liefhebber. 
• Ontdek wat voor type moestuinier je bent 
• Speel het teeltgroepenspel 
• Test je moestuinkennis 
 
Hans van Eekelen is de drijvende kracht achter ‘groenmoes’, een initiatief dat mensen inspi-
reert om actief bezig te zijn met gezond voedsel. Streekbetrokkenheid is daar onlosmakelijk 
mee verbonden. Voor KNNV Uitgeverij schreef hij bekende standaardwerken zoals Zaai-
agenda, Van zaaien tot oogsten en Praktijkboek Het nieuwe moestuinieren. 
 
Te bestellen via deze partner link: 
https://www.succesboeken.nl/book/9789050118620?pc=427870AA 
 
 

https://www.succesboeken.nl/book/9789050118620?pc=427870AA
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De Makkelijke Moestuin 2.0 

Jelle Medema en Saskia Naber 
 
Het boek dat je écht leert moestuinieren.  
Wil jij een moestuin maar ben je bang dat het je niet gaat lukken, 
of dat die niet bij je leven past?  
Snap ik. De meeste mensen doen er namelijk veeeel te moeilijk 
over. 
 
Hoi, ik ben Jelle.  
Ik kreeg al 10.000-den mensen aan de moestuin, en allemaal met 
succes. Met dit boek nodig ik je uit om je aan te sluiten bij die club: 
moestuinders die het slim, leuk én makkelijk aanpakken. 
Met een moestuin die overal kan, zo groot of klein als jij wilt, die 
je een paar minuten per dag kost en toch een megaoogst per m2 
oplevert. Plus een prachtig stukje natuur. 
Maar ik ga je niet alleen ‘inspireren’: ik ga het je écht leren. 
 
In dit boek:  
• hoe het Makkelijke Moestuin systeem werkt 
• hoe je een moestuin opzet die precies bij jou past - én je planten alles geeft wat ze nodig 

hebben 
• stap-voor-stap begeleiding voor 33 basisgroentes - zodat het niet fout kán gaan 
• en nog veel meer 
Kortom: alles wat je nodig hebt om succesvol te moestuinieren.  
Zonder gestress en zonder twijfel. Want vaagheid: daar houd ik niet van. 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789081431897?pc=427870AA 
 
 
 
Je kunt een boek bestellen door op bovenstaande link van succesboeken te klikken die bij het 
genoemde boek staat of via de boekenpagina op onze website:  
 
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Brandnetelzaad in de hoofdrol 
 

 
 
Een simpele lunch, zo op tafel getoverd. 
 
Tomaten bakken, eitjes erbij en bestrooien met brandnetelzaden. 
Brandnetelzaden zijn supergezond! Een SUPERFOOD! 
Net zoals de brandnetel zelf, maar de zaden zijn geweldig om zelf te drogen en op vele mo-
menten toe te voegen aan een maaltijd. 
Wij werden, toen we even in Nederland waren, door Barbera verrast met een pot brandnetel-
zaden die zij had gedroogd. 
Heerlijk om te gebruiken en zo leuk om te krijgen. 
Andere jaren droogden we zelf ook van alles en nog wat alleen schiet dat er dit jaar bij in door 
onze verhuizing naar Hongarije. 
Maar reken maar dat ik volgend jaar mijn best weer zal doen want in onze tuin staan ook veel 
brandnetels en deze zal ik maar al te graag in verschillende stadia plukken om zowel vers te 
verwerken of om te drogen. 
Brandnetelzaden bevatten ook een hoog eiwit percentage. 
Superfood van eigen bodem! En wat kost het? 
Alleen een beetje moeite. 
 
Anneke   
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De ingrediënten: eieren, tomaten en brandne-
telzaad 

Tomaten in plakjes gesneden in de koekenpan 

  
Even verhitten Eieren erbij in de pan 

  
Dan een lekkere hoeveelheid brandnetelzaden 
erbij 

Langzaam laten garen 

  
Bijna klaar Een paar sneetjes brood besmeren met room-

boter. Tijdens het wachten doen wij er een vlie-
genkorf overheen 
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Een lekkere lunch 

 
Het blijft overdag warm in Hongarije. Vandaar dat er nog heel veel vliegen zijn. 

Die willen wij niet op ons eten. 
Daarom de halfronde gazen korfjes over de borden en schalen 
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De Wilde Wel Genieten Column 
Zondag 9 oktober 2022 – Miriam M. 
 
Deze keer wat kiekjes van een aantal kruiden, die op mijn balkon welig tieren. De tijm staat al 
een paar jaar in een pot en doet het opmerkelijk goed. Tijm werd eerder bij mij snel droog/ 
bruin. 
De rozemarijn en de salie staan in de houten trog voor het raam. De salie werd mij gegeven 
door mijn buurvrouw, met wie ik sinds kort samenwerk in haar moestuin hier vlakbij. Wij wis-
selen plantjes en zaden, kennis en bovenal plezier uit. 
Wekelijks ga ik als het even lukt (mee)werken in de moestuin. Hoe heerlijk is het om even op 
blote voeten door de aarde en het gras te banjeren. Ik woon tweehoog in een betonnen 
nieuwbouwcomplex. Niet een heel “helende” omgeving wat dat aangaat… 
In de zomer gaf ik mijzelf een verjaardags-diner met wat uit de winkel, wat uit de moestuin, 
wat uit van mijn balkon! (Zie foto met aardappeltjes, broccoli, zalm en nog wat kleurrijke toef-
jes van ’t balkon.)  
De andere dinerfoto is een maaltijdsoep. Als je goed kijkt, zie je dat ik er ter garnering wat 
(door Anneke cadeau gegeven) waterkefir op gedaan heb! ☺ 
Hoe veel lekkerder en aangenamer is eten dat je zelf van je balkon of tijdens een wandeling 
oogst en/ of plukt? Nog amusanter, als je ook uitwisselt met buren of familie, die ook “groene 
vingers” blijken te hebben en/of bijvoorbeeld een moestuin!  
Het leukst is om een maaltijd te creëren, met smaak en kleur. Met “een beetje van dit en een 
beetje van dat” elke keer iets nieuws op tafel. Ware kookkunst ontwikkelen! 
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Zo was het… Zo is het… 
Een bloemige groet vanuit Baranya – Hongarije 
 
Deze keer een bloemige groet want we hebben er voor gezorgd dat de tuin een klein begin 
heeft gekregen vanuit onze eigen energie. 
Het is van groot belang dat, als je ergens een eigen plek aan het creëren bent, je op zijn minst 
op bepaalde plekken een ‘eigen gevoel’ hebt zodat je je prettig voelt. 
In de afgelopen weken dan ook tussendoor flink wat op het erf ondernomen. 
De eerste foto’s tonen hoe het maishok, het grote houten hok is van origine een maisdroog-
hok, verscholen raakte achter hoge melde en vele andere ‘wilde’ groenten waar we echt wel 

van houden maar het kan ook te bont.        
Zonder gekheid… de tuin, even meer dan 1800 vierkante meter vraagt behoorlijk wat onder-
houd nadat er jaren niets aan gedaan is en wij toch wel het gevoel hebben erin verder te 
kunnen gaan, maar dat heb je niet zomaar voor elkaar. 
Naast dat we op 7 mei uit Nederland zijn vertrokken, in juni het koopcontract tekenden, we 
eerst met de overkapping en de schuur aan de slag gegaan zijn en vijf keer heen en weer 
gereden hebben naar Nederland. 
Terugkijkend is er eigenlijk heel veel gebeurd en hebben wij veel beleefd. 
 

   
Het mais drooghok Verstopt achter hoge begroeiing  En toen kwam het hout (5 kuub) 

   
Het houtrek in de schuur Hout opgestapeld onder de overkap-

ping 
 

   
En onder de vloer van het drooghok Elk blok is door onze handen gegaan Er kan nog meer bij 
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Dus dat ‘eigen gevoel’ bij de tuin begon toch wel te kriebelen maar kon niet eerder toegelaten 
worden dan recent toen ik in een hoek begon met het opruimen van melde, grassen en andere 
gewassen en uiteindelijk een week later al heel ver was, het maisdrooghok ook vrij kwam te 
staan en we samen doorpakten. 
We hebben het drooghok uitgemest, er lag heel veel rotzooi in van naar wij denken feestende 

jongeren.        Doppen, flessen, autostoelen om op te zitten, de ‘duvel en zijn moer’ maar het 
is weg en het hok haalde opgelucht adem nadat de bezem er door was gegaan, zowel de bo-
venkant als de onderkant. 
Voor het hok zijn we begonnen met het neerleggen van karton onder stenen en dakpannen 
tegen het wegwaaien. 
Volgens de principes van Permacultuur willen we daar starten met een moestuin naast dat we 
ook bakken gaan maken. 
 
En toen… toen kwam het hout. 
De eerste 5 kuub is binnen en ik kan je vertellen dat 5 kuub heel veel is als dat uit een kar 
achter een trekker op je erg geleegd wordt. 
We konden rond 12 uur beginnen met opruimen en even over zevenen waren we klaar. 
Wat een klus, maar ook wat een voldoening. 
In de schuur een bak, door Frank gemaakt, gevuld, onder de overkapping een deel neergelegd 
en de rest in het maishok in het onderste gedeelte. 
Dat was echt een klus want je kunt er gebukt al niet goed vooruit komen, maar… waar een wil 

is…      en de locatie is perfect, het is er droog, het tocht door en het ligt voor de greep. 
De rest wat nog komen moet zal buiten onder zeil moeten, wachten tot we een afdak hebben 
gemaakt voor het hout, tuingereedschap, het liefst ook de aanhanger en andere dingen die 
buiten kunnen blijven maar wel bescherming mogen hebben. 
 

 

  
Karakteristiek gebouwtje Terras voor het drooghok 

  
Houtblokken hoog opgestapeld Diverse potten, inclusief decoraties Idem  
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Viooltjes en decoraties   

   
Viooltjes… ze hebben gezichtjes   

   
 
Ondertussen was er voor het hok ook een betonnen plaat vrijgekomen nadat we deze hadden 
afgestoken, geveegd, nog eens geveegd en nog eens geveegd hadden. 
Mooi! Terras, niets meer aan doen, past bij de sfeer van het hok, de omgeving en de tuin. 
Wel aankleden. 
Grote potten waar planten in konden die we hadden meegenomen aangevuld met tulpen- en 
narcissenbollen. 
Potten in verhouding bij het hok. 
Zo gingen we verder. Viooltjes… 
Zo leuk. 
In de buurt is een verkooppunt met viooltjes, chrysanten en inmiddels pompoenen. 
Deze gewassen horen bij deze tijd van het jaar. Helemaal geen grootschalig tuincentrum met 
vele ‘toeters en bellen’ die niets met planten te maken hebben. 
De liefde voor het vak straalt er ook vanuit, het is de manier van presenteren, het voorzichtig 
inpakken, het is het totaalbeeld van een kleinschalige onderneming waar we blij van worden. 
Heerlijk! 
En op is op. Je ziet de aanvoer van de viooltjes minderen, eerdaags zal dat wel voorbij zijn, 
benieuwd wat ze hierna weer aanbieden. 
De kwaliteit is ook prachtig. Mooie stevige plantjes en de viooltjes ruiken zoals viooltjes horen 
te ruiken. 
Deze viooltjes waren een welkome ontdekking want er gaat bij ons geen jaar voorbij zonder 
viooltjes in een aantal manden en/of bakken. 
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Op het terras bij het, wat we nu houthok noemen, bij de vaste planten in de potten viooltjes 
geplant.  
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De bollen steken daar op een gegeven moment wel tussendoor. 
Een mand met alleen viooltjes, een bakje op het tafeltje waar we in de ochtend onze koffie 
drinken, het begon wat te worden. 
Decoraties meegenomen uit onze vorige tuin tevoorschijn gehaald en verwerkt. 
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Er schoof wel weer eens wat door, het moet eerst allemaal even settelen en betijen. 
Het ijzeren stoeltje verhuisde naar de overkant tegen de muur van de kippenschuur van de 
buren. Een prachtig muurtje waar de oranje viooltjes mooi uitkomen dus daar ook wat ge-
plaatst. 
Bij de overkapping blauwpaars en wit geplant, gele violen in twee hanging baskets en wij wa-
ren tevreden. 
De tuin begint eigen te voelen. 
En wat een verschil. De twee foto’s met melde tot aan de dakpannen van het hok zijn genomen 
op 8 september. 
Binnen een maand zag het al heel anders inclusief een lading hout onder in het hok. 
We zijn zoet en van de straat. 
Recent heb ik veel oude tegeltjes opgegraven. Frank heeft ze afgebikt en met een schuurma-
chine geschuurd. 
 

  
  

  
 
Deze tegels gaan in de woonkamer/werkkamer als plateau onder de kachel dienst doen. 
Oude tegels die bij het huis horen en in vervlogen tijden als vloer dienden in een vertrek dat 
in die tijden bestaan moet hebben als we naar de fundering en andere tekenen kijken. 
Bedenk eind februari te vertrekken naar Hongarije, koop een oud huis op een groot stuk grond 

en je bent ‘zoet en van de straat’.        
We streven ernaar onze dagelijkse belevenissen snel aan te vullen op onze eigen site en elke 
dag kun je ons volgen op Telegram: Het Wilde Genieten. 
We delen veel natuurlijke informatie want ondertussen heb ik planten verpot, paprika inge-
maakt, kokkerellen we zeer regelmatig met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Dit laatste gaan we nog consequenter toepassen als we eerdaags in ons huis gaan wonen, we 
gaan creëren dat we er blijven wat gemakkelijker gaat nu de schuur klaar is en er veel opge-
ruimd kon worden. 



 
41 

Via dat wat we plukken en gebruiken wensen we anderen te inspireren ook meer te kijken 
naar dergelijke mogelijkheden want alles wat Moeder Natuur ons schenkt hoeft niet uit een 
fabriek te komen. 
Ook hoef je niet op te letten of het wel of niet biologisch is als je weet waar je kunt plukken. 

Bij ons in de tuin zijn de ‘wilde’ groenten biologisch dynamisch.        
Zonder gekheid, gewoon puur en als zij schoon zijn gaan ze zo in de pan. Schoon wil zeggen 
zonder zand/klei en/of beestjes.  
 
Wat ook zo leuk was… vorige week kreeg ik zomaar van een man een tas vol weidechampig-
nons. Terwijl ik voor een boodschap naar het plaatselijke winkeltje liep stond de man daar met 
anderen te praten en hij had twee grote weidenchampignons in zijn handen. 
Hij wees naar mijn tas en deed ze daarin. 
Kennelijk had hij door dat ik er blij mee was en het herkende. 
Toen ik terugliep wachtte hij mij op, ik moest op het bankje voor de tuin gaan zitten. 

Zo braaf als ik ben        deed ik dat in afwachting wat komen ging. 
Het duurde niet heel lang of de man kwam terug met een arm vol weidechampignons. En… ik 
had een natuurwinkeltas bij me, hoe leuk was dit? 
 

 

 
 

 
 
Dit soort belevenissen zijn niet ongewoon. Van onze buren ook al verschillende lekkernijen 
aangereikt gekregen, een wandelingetje over hun weiland gemaakt, weidechampignons ge-
kregen met andere groenten en fruit uit hun tuin. 
Dit zijn pure natuurlijke ervaringen, terug in de tijd, ook dat gevoel hebben wij duidelijk. 
Hier komen dagelijks met veel ‘muziek’ en jingles diverse verkopers het dorpje binnenrijden. 
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De post (Posta) laat duidelijk horen dat zij er is. Wie wil kan postzegels kopen en/of post mee-
geven. 
De gas’boer’, de water’boer’, de oud-ijzerman… Elke dag, ook op zondag, komt een man met 
brood en andere artikelen. 
Groente, diepvriesproducten, allemaal verschillende personen, dus je kunt wel bedenken dat 
er zo nogal eens wat verschijnt. 

Eerlijk gezegd maken wij nergens gebruik van. Dat deden we alleen van de ijscoman.             
Maar het is wel vermakelijk en leuk om te aanschouwen. 
Wij zijn toch meer gericht op meenemen, liefst biologisch, etc. En als we in ons huis blijven 
dan zorgen we dat we steeds een voorraad hebben want dan is één keer in de week de hort 
op voor boodschappen mooi genoeg.  

We wonen dan toch wel redelijk afgelegen.        Maar dat is heerlijk!  
 
Tot de volgende keer, 
 
Anneke 
 
Telegram : https://t.me/hetwildegenieten  
Website : http://fambleeker.com/Hongarije/  
 

 
 

 
 

Kolibrievlinder bij onze viooltjes 
 

 

https://t.me/hetwildegenieten
http://fambleeker.com/Hongarije/
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Aanbieding: informatie over ‘wilde’ groenten, kruiden 

en eetbare bloemen… 
 
We kunnen het blijven herhalen, steeds weer benoemen, niet linksom dan rechtsom, maar 
het verhaal blijft steeds hetzelfde. 
Echt hoor! 
Want ja inderdaad, 35.000 jaar geleden wisten onze voorouders het al. Ze scoorden hun voed-
sel uit de natuur! Ze wisten precies wat ze wel en niet konden verwerken in hun maaltijden 
en er waren geen winkels. 
Er waren geen grootgrutters waar je op de pakjes, zakjes, potten en andere verpakkingen toch 
echt de etiketten moet lezen. Als er veel omschreven staat, een flinke opsomming aan ingre-
diënten dan moet je al argwaan krijgen. 
Wanneer je de genoemde namen gaat intikken op internet zul je zeker weten ook schrikken 
want lang alles is niet goed voor onze gezondheid. 
Alles wat bewerkt is, is niet natuurlijk. 
Dit soort uitleg kunnen we ook blijven delen, herhalen, in een ander jasje aanbieden, er een 
ander ‘sausje’ overheen sprenkelen, maar in de praktijk denken velen… Ach, leuk om te weten, 
wellicht handig voor barre tijden. 
Welnu, leven we niet in tijden die op zijn minst zorgelijk genoemd mogen worden? 
We zien vele berichten van negatieve situaties die zich aan het ontvouwen zijn ten aanzien 
van energie, gas en voedsel.  
Wil je dan nu nog steeds de informatie bewaren? 
Onze voorouders die 35.000 jaar geleden leefden bewaarden niets, zij leefden het!  
Zij leefden met en in de natuur! Er groeit zoveel om ons heen, in de vrije natuur en in de tuin 
wat we kunnen oogsten en verwerken op het aanrechtblad. 
Niemand hoeft honger te lijden, niemand hoeft te zeggen geen maaltijd op tafel te kunnen 
toveren omdat de prijzen de pan uitrijzen. Alles wat we kunnen plukken is gratis. 
Het enige wat je hoort te doen is ‘Moeder Natuur’ bedanken. Dankjewel dat ik mag plukken. 
Hier laten we het bij want in de afgelopen jaren hebben we daar al genoeg over gedeeld. 
Om deze kennis meer onder de mensen te krijgen bedachten we in de zomer van 2021 ‘Cursus 
het Wilde Genieten’. 
Elk weekend een bijlage met informatie en receptideeën over één gewas.  
De recepten zijn altijd bedoeld om iedereen zelf creatief aan de slag te laten gaan, maar 100% 

nadoen mag altijd.        
Wij ‘doen ook maar wat’, maar wat we delen was altijd lekker en dan zeg ik daarbij… We leven 
ook nog! Wat betreft de laatste opmerking: jullie willen niet weten hoeveel wij al hebben ge-
geten wat ik heb geplukt omdat er weer foto’s gemaakt moesten worden. 
Aan de andere kant… regelmatig krijg ik de vraag ‘Waar halen jullie de energie vandaan om te 

doen wat jullie doen’?  Ach ja, vul in en kleur zelf de plaatjes.      
Het is niet alleen dat we ons goed voelen bij het nuttigen van ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen maar we worden er ook blij van. Het proces van plukken en verwerken is 
gezellig, geeft goede energie en ook dat helpt mee in het hele proces. 
Dat is heel anders dan naar een winkel gaan en een bosje, bakje, zakje of wat dan ook in de 
winkelwagen ‘kletteren’. 
Doen wij dat niet? 
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Jazeker, we kopen ook biologische groenten en combineren dat met wat we kunnen plukken. 
Volgend jaar wensen we ook uit eigen tuin te kunnen oogsten. 
We zijn in zuidelijk Hongarije ons huis aan het renoveren en ondertussen richten we ook de 
blik op de tuin. Volgend jaar moeten we zeker ook eigen groente oogsten die we zelf gezaaid 
hebben maar dat blijven we ook dan combineren met o.a. de postelein, de melde, vogelmuur 
en anderen ‘wilde’ soorten die in de tuin groeien. 
 
Vorig jaar, in juli bedacht en in augustus gestart…, zijn we de wekelijkse ‘cursus’ gaan delen. 
Cursus met een knipoog; het geeft aan dat het wel serieus is maar wij controleren niets, laten 
eenieder daar zelf mee aan de slag gaan. 
Afgelopen augustus draaiden we een jaar en we hebben besloten dat we tot volgend jaar eind 
juli doorgaan. Dan stoppen we ermee en hebben we 104 gewassen gedeeld. 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Want wie deze pdf’s allemaal heeft, heeft zo’n 
enorme basis en als je er werkelijk mee aan de slag gaat kom je vanzelf verder. 
Alles wat je aandacht geeft groeit! 
Waar jij de focus op richt zal je voeden, komt naar je toe, zal groeien en je helpen/productief 
zijn. Dat is met dit ook: als je ermee bezig bent kom je weer met anderen in contact. 
Wie de cursus volgt, krijgt al de gelegenheid zich op te geven voor middagen bij andere deel-
nemers thuis. 
Middagen waarbij men alleen de onkosten vergoedt van gebruikte materialen/ingrediënten.  
Maar je komt ook in een kring van andere contacten, gelijkgestemden. 
Wie de laatste maanden nog mee wil doen kan mij mailen en vragen wat de kosten zijn. 
Wie dat niet wil maar wel bepaalde planten/bomen/struiken of kruiden wil leren kennen kan 
zelf kiezen welke hij of zij wil ontvangen. 
De cursus op jaarbasis koste nog net geen 2 euro per week. 
De lezers van deze nieuwsbrief mogen 8 soorten voor 10 euro uitkiezen. 
Wie de cursus volgde kreeg een boek bij aanvang van het moment van instappen. 
Dus geven we nu wie een keuze wil maken ook een voordeeltje. 
Je mailt mij welke 8 soorten je kiest, de tot heden gedeelde soorten staan hieronder en van 
mij krijg je daarna de gegevens van Stichting Project7-blad om 10 euro over te maken. 
Van mij krijg je daarna, als onze penningmeester je betaling heeft geregistreerd, via een link 
de 8 stuks die jij koos. Gemakkelijk toch? 
Je helpt meteen goede initiatieven ondersteunen en jij kunt je maaltijden gratis upgraden, 
aanvullen en je zult ervaren als je dat consequent doet dat het je alleen maar veel positieve 
energie zal geven. 
 
Voel je welkom een keus uit onderstaande wekelijkse bijdragen te maken; 8 stuks voor 10 
euro: anneke@project7-blad.nl 
 

Daarna komen we er samen wel uit.        
En onze penningmeester zal blij zijn als de rekening van Project7-blad groeit omdat we echt 
wel weten wie/wat we willen helpen te ondersteunen. 
We gaan alleen voor natuurlijke, verantwoorde projecten en zo zaaien we samen! 
Het overzicht waaruit je kunt kiezen vind je hierna. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke   

mailto:anneke@project7-blad.nl
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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 



 
47 

    
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 

   

 

61 Walnoot 62 Chrysant 63 Porseleinzwam  
    

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
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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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