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De natuur als spiegel 
 
Elke maand delen we een bladzijde van de scheurkalender ‘De natuur als spiegel’. 
Deze keer deel ik de dag woensdag 16 november extra in dit voorwoord. 
Gewoon omdat het zo’n mooie omschrijving is. 
Gewoon omdat het klopt. 
Gewoon omdat alles inderdaad aan een zijden draadje hangt en deze wordt geweven door 
een insect! 
Wij zijn natuur, we horen in de natuur en alles wat we nodig hebben om ons te voeden 
groeit in de natuur om ons heen. 
 
Ha, daar heb je haar weer! 
Ja, daar heb je mij weer! 
Al jaren roep ik dit en al jaren is het mijn wens dat iedereen met elkaar gaat delen, delen dat 
de groenten in onze nabijheid staat en we deze kunnen gebruiken samen met dat wat we 
kopen en/of zelf in de (moes)tuin kweken. 
 
Al jaren roep ik dat er wellicht een tijd komt dat we blij zijn deze kennis breed gedeeld te 
hebben en als we zien wat zich allemaal om ons heen aan het ontvouwen is, is het helemaal 
niet zo gek gebruik te maken van dat wat er zomaar gratis en voor niets groeit. 
Maar dan moet je wel die kennis hebben voor het zo ver is dat je er wellicht verplicht ge-
bruik van moet maken. 

Bovendien zijn die groenten ook nog eens supergezond, ook dat roep ik al jaren!        
En daarom diverse aanbiedingen in deze nieuwsbrief. 
 
Lees maar als je wilt in deze nieuwsbrief: 
De groenten groeien voor je voeten en daarom een aanbieding van Project7-blad… 
Nee, twee aanbiedingen…  
 
Alsjeblieft! 

Veel plezier met lezen.      
Enne… het kalenderblaadje hier extra gegeven is ook het overdenken waard. 
Geniet van de natuur, de natuur is onze spiegel. 
 
De dagen korten nog steeds, alles lijkt dor en aftakelend maar niets is minder waar. 
Verborgen zaden wachten op het juiste moment, de knoppen aan bomen zijn alweer zicht-
baar, het begin van een volgende explosie wat we voorjaar noemen is alweer ingang gezet 
alleen nog niet zo uitbundig zichtbaar maar voor wie er op let toch alweer heel herkenbaar. 
Geniet van deze tijd. 
Kijk eens naar de voor je gevoel kale wintergrond, de kale takken, wellicht een idee om eens 
samen wat te ondernemen. 
Samen met anderen gezellig wandelen in een mooie omgeving. 
Ook dat is mogelijk, wij helpen wel delen, lees maar bij wat we aan te bieden hebben. 
Geniet van deze nieuwsbrief met weer verschillende bijdragen van verschillende personen 
wat wij met plezier delen ter inspiratie. 
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Hartelijke groet vanuit Baranya – Hongarije, 16 november 2022 
Anneke   
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Een geweldige middag rietvlechten 
 

   
Altijd super fijn als we een verslag krijgen wanneer een groepje iets gezelligs doet samen.  
Toen ik een paar weken terug in Noord-Holland met een groepje kimchi heb gemaakt vertelde 
ik dat ik de dag ervoor bij An was geweest voor een middag rietvlechten en dat An nog voor 1 
groepje riet op voorraad had. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. 
Dank je wel Marian voor je verslag van deze middag. 
 
Bij An in Friesland hebben we met een groepje uit Noord-Holland een gezellige middag door-
gebracht. In een grote kas stond alles al klaar. Er werd met koffie, thee en meegebracht lekkers 
gestart.  
An liet zien wat de bedoeling was.  
Een vogelnestje maken van riet. Ze liet een voorbeeld zien van een nestje en een fles met kurk 
erin. Aha, nu was mij duidelijk wat de bedoeling was.  
Ik kon mij er eerder geen voorstelling van maken. Dat zag er leuk uit en ik popelde om te 
starten.  
 

Het riet moet voor de langste dag gesneden zijn. 
Wordt gedroogd en pas bij gebruik weer vochtig ge-
maakt.  
 
Met behulp van een “naald” wordt henneptouw om een 
bundel riet geknoopt. De start is even lastig maar daarna 
was het duidelijk en iedereen ging enthousiast aan de 
slag.  
Wat een bijzondere techniek, grappig hoe alle nestjes er 
weer anders uitzagen!  
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Tussendoor een lekkere aardperensoep van Joke, snoepen van een notenkoek, baklava, stukje 
chocola en een kweeperenpasta.  
 
Er werden zaden van Nieuw-Zeelandse spinazie en zwarte komijn uitgedeeld voor de moestuin 
komend voorjaar.  
Om nu te eten en gebruiken ook palmkool, boerenkool en citroenverbena.  
 
Tot slot kregen we allemaal stekken van de ‘plant 
van God” Pohon Dewa, een grote plant in de kas van 
An.  
Na ook nog lekkere eitjes gekocht te hebben van de 
kippen die we buiten zagen scharrelen, namen we 
afscheid van An en bedankten we haar voor een ge-
weldige middag.  
 
Zeer geslaagd en een aanrader om eens te doen! 
 
Groetjes 
Marian 
 
 

Noot van de redactie: 
 
Volgend jaar 22 juni 2023 opnieuw een middag ge-
pland bij An voor de deelnemers aan de cursus Het 
Wilde Genieten per mail en voor de deelnemers aan 
het tweewekelijks recept. 
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De Eik zal iedereen ongetwijfeld kennen en herkennen 
Hier wil ik graag over vertellen. 
 
Deze boom heeft veel voor me betekend in mijn kindertijd.   

Jaren geleden, toen deze Marijke een Marijtje was     , wandelde ik elke schooldag zo’n 20 
minuten naar de school.  Op deze weg stond een klein stukje bos (nu ik volwassen ben, zie ik 
hoe klein het was… destijds voelde het veel groter).   
De direct naastgelegen weilanden waar toen paarden liepen, zijn nu volgebouwd met huizen.  
Als ik dan dwaalde door het ‘bos’, praatte ik in gedachten met de bomen.  
Ik vertelde ze over de dingen die ik beleefde op school.  Ze waren voor mijn gevoel trouwe en 
geduldige en meelevende luisteraars. Ik had één favoriete grote dikke boom. De mooiste en 
dikste en statigste van allemaal. Mijn favoriete en mooiste en liefste meelevende boom in het 
‘bos’ bleek de statige Eik.     
Jaren later ben ik verhuisd naar een omgeving vol met bomen, de Veluwe.  
Het staat hier vol met Eiken (en andere bomensoorten).  Elke dag voel ik me gezegend om te 
mogen wonen bij dit enerverende gezelschap. Ik merk ook dat klachten die ik voorheen had 
in de stad (zoals hele erge jeuk op mijn hoofd) hier verdwenen zijn. De rust en de natuur wer-
ken ontstressend. 
 
Er zijn meerdere soorten Eikenbomen waarvan er een paar in Nederland groeien,  zoals de 
Zomereik en de Amerikaanse Eik. De Wintereik komt hier wel voor, maar is heel kieskeurig 
wat betreft grond, en zien we daarom veel minder vaak.     
Als je geïnteresseerd bent in historie en folklore zit je bij de Eik wel goed.  De Eik werd door 
veel volkeren gezien als een Heilige boom en gewijd aan diverse goden, zoals Donar en Wo-
dan.  Bij de Germanen werden de Eiken ‘Loh’ genoemd en dat is terug te vinden in veel plaats-
namen zoals Hoenderloo, Elsloo en Heiloo. Die laatste betekent zelfs letterlijk Heilig Bos.   
Ja….vroeger waren er complete Eikenbossen in Europa.   
 
Bij de Druïden was de Eik een hele belangrijke boom. Het woord Druïde:  de 1e lettergreep 
‘druï’ komt van het woord Eik (engels Oak, Iers Daur, Wels Derw) en de 2e lettergreep ‘ide’ 
komt van de Indo-Europese stam ‘wid’ dat  ‘weten’ betekent.   Druïde betekent dus Boomwijze 
of iemand met de wijsheid van een eik.  
Zij geloofden dat alles wat op de Eik groeide een geschenk was van God, maar… vooral de 
Maretak die op de Eik groeide (en dat gebeurde niet vaak) was Heilig. Ze gebruikten een Kel-
tisch ritueel om zelf de levensenergie van de Eik te oogsten. De Maretak werd bij een ritueel 
geoogst op de zesde dag van de nieuwe maan.    
De priester had een wit gewaad aan en klom in de Eik. Hierbij sneed hij de Maretak af met een 
gouden snoeimes. Belangrijk hierbij was dat de Maretak in een witte mantel werd opgevan-
gen. Ze mocht de grond absoluut niet raken. Als ze de grond raakte, zou alle kracht van God 
die in de plant was verzameld in de grond wegvloeien.  Dan was alles voor niks geweest…  
De Druïden maakten hier een drank van die zou helpen als tegengif tegen alle gif en het zou 
vruchtbaarheid schenken.  Een zeer kostbare drank dus.   
De geslachtsnaam van de Eik is het Latijnse woord Quercus.   Dit woord komt van het Keltische 
woord ‘Quer’ dat mooi betekent en het Keltische woord ‘Cuez’ dat boom betekent.  
De Zomereik heet in zijn soortnaam Quercus Robur, waarvan Robur voor Krachtig, Sterk of 
Fors staat. Het is een boom die heel oud kan worden.  
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Hij kan wel 800 tot 1400 jaar oud worden. Een vrijstaande Eik zou wel 30 (!) meter hoog kun-
nen worden. Maar dan spreken we wel over bomen die gigantisch zijn, die zie je niet overal.   
Maar alleen hierdoor doet het zijn naam al eer aan: KRACHTIG, FORS!! 
 
De Eik is symbool voor innerlijke en uiterlijke kracht en moed. De geelgroene kleur die de Eik 
uitstraalt staat voor het rustgevende, het ontstressende en het aardende effect.   
De Eik werd vooral vroeger gebruikt voor zijn geneesKRACHT. Het bast en het jonge blad wordt 
dan gebruikt. Maar de tinctuur van de eikenbast dient zo spaarzaam mogelijk gebruikt te wor-
den vanwege het hoge looistoffengehalte.  
Ook de combinatie met andere kruiden is niet altijd veilig. Het kan wel gebruikt worden, maar 
doe dit dan in overleg met een natuurgeneeskundige of fytotherapeut. Of kies voor andere 
kruiden met een soortgelijke werking.  
Als je naar de geneeskracht van een kruid of boom wilt kijken , kijk je naar de inhoudsstoffen. 
De inhoudsstoffen van de Eik zijn tannine, flavonoïde, maar ook vitamines zoals vitamine A, C 
en E (eikenblad), mineralen, calcium, kalium en ijzer.    
 

Eikels zijn bijzonder voedzaam, maar het is wel be-
langrijk dat je ze goed voorbehandelt in verband 
met het hoge gehalte aan tannine.   
Op internet kun je diverse sites vinden waarin dit 
uitgelegd wordt. Het is leuk om dit een keer uit te 
proberen, maar ik waarschuw je alvast... Het is ook 
enorm arbeidsintensief. 
Mocht je het gaan proberen, zorg er dan voor dat 
je bruine eikeltjes oogst en niet de groene, want 
hier zit nog meer tannine in.  
Oogst gave exemplaren (dus zonder gaatjes) in ver-
band met de beestjes die erin zitten.  Daarna leg je 
ze in een schaal met water. Degenen die blijven 
drijven zijn niet geschikt.   
Dan moet je de schillen verwijderen (karweitje…), 
de inhoud in stukjes snijden, koken en dan afgie-
ten.   
Het water ziet er eerst melkachtig uit in verband 
met de looistoffen die eruit gaan. Looistoffen los-
sen namelijk op in water. Je zeeft dit steeds weer 
opnieuw met vers water, totdat het water helder 
blijft. Daarna droog je de stukjes. Als het gedroogd 
is, kun je ze malen tot meel door te vijzelen of door 

het door een keukenmachine te halen. Je leest het… Het is een behoorlijk karwei.   
 
Ik heb ooit brood van gemaakt van eikeltjesmeel en die werd prachtig donker van kleur en 
was inderdaad erg vullend en voedzaam.   
In de Tweede Wereldoorlog gebruikten mensen dit als surrogaatkoffie, beter bekend als ei-
keltjeskoffie. Mocht je dit ooit willen uitproberen, dan adviseer ik je om geen koffiefilter te 
gebruiken.   
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Een fijne zeef werkt prima.  En de smaak?  Niet vies.  Het is wat nootachtig van smaak en de 
kleur heeft meer weg van thee (lichter).   
 
Een aantal jaren geleden heb ik kort contact gehad met een Eikelboerderij in Twente.   Zij 
waren begonnen met een plan om eikels te oogsten en eetbaar te maken. Zij wilden hun boer-
derij tot een voedselbos maken met veel Eiken. Naar wat ik destijds heb begrepen heeft co-
rona roet in het eten gegooid en is het project op pauze gezet. Het project is destijds in het 
beeld van duurzame landbouw opgezet. 
 
Er valt zoveel meer te vertellen over de Eik.  Het is een veelzijdige, krachtige boom met een 
rijke geschiedenis en mogelijkheden.  
Voor nu hoop ik dat je genoten hebt van dit verhaal en wens ik je een fijne herfsttijd toe!  
Vergeet niet om de boodschap van de bomen tot je te nemen.  Laat los wat niet meer bij je 
hoort (zoals de bomen hun bladeren laten vallen) en sla je energie op tot de Lente weer aan-
breekt.   
 

Marijke de Bruin 
 
Geraadpleegde bronnen: 

• Groot handboek geneeskrachtige planten, Geert Verhelst 

• Kruidenboek van Ingrid 

• www.abedeverteller.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je geest is een tuin 
 
Je gedachten zijn de zaden 
 
Je kunt bloemen laten groeien… 
 
Of je kunt onkruid laten groeien… 
 
 

 

 

 

 

http://www.abedeverteller.nl/


 
11 

Lunch witte boontjes met... 
 

 
 
Zelf ingemaakte groenten geroerbakt maar daar kun je alle willekeurige groente voor nemen 
die jij wenst. 
 
Een glazen potje biologische witte boontjes op tomatensaus toegevoegd nadat de groente 
zover klaar was want de boontjes hoeven alleen maar verwarmd te worden. 
Daar fijn gesneden zevenblad bij gedaan, alles goed omgeroerd, paar eieren erbij en we-
derom alles goed omgeroerd. 
De eieren moeten even garen. 
Een gemakkelijke warme lunch. Bolletje erbij en genieten maar.  
 
Anneke   
 

  
Ingemaakte groenten Fijngesneden en even roerbakken 
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Witte boontjes erbij Zevenblad fijnsnijden 

  
En toevoegen aan het pannetje Goed dooreenroeren 

  
Even laten garen, niet te heet Eieren erbij, goed dooreenroeren en laten ga-

ren 
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Bouillonmix maken, een super middag! 
 
Met een groepje deelnemers aan de cursus Het Wilde Genieten per mail en deelnemers van 
de receptencyclus een middag groentebouilonmix maken in Swifterbant. 
 
Zo gezellig om zo bezig te zijn.  
Gelijkgestemden ontmoeten, kletsen, intussen groente schoonmaken, snijden, in de keuken-
machine fijnmalen, mengen, zout erbij.  
De gastvrouw heeft de inkopen gedaan, mooie biologische groenten bij een boer uit de buurt 
en de een heeft nog een kool en bleekselderie meegenomen, de ander salie, rozemarijn en 
rode pepers, een ander heeft een grote flexibele bak meegenomen om de kool te mengen en 
weer een ander heeft iets lekkers gebakken voor bij de koffie. En zo heeft ieder een aandeel 
aan de middag. 
We beginnen met koffie met wat lekkers.  
En dan aan de slag.  
 

  
Tussendoor de groente steeds mengen in de grote bak, als alle gekochte groente schoon en 
gemalen is gaan we naar buiten de tuin in; wat staat er in de tuin wat we kunnen toevoegen  
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aan de bouillonmix zoals een flink bosje Oost-Indische kers en in het bos achter het huis heb-
ben we met elkaar brandnetels geplukt. Ook dat past uitsteken in een eigengemaakte bouil-
lonmix.  
Alles is goed door elkaar geroerd, we weten het totaal gewicht en voegen het zout toe dat er 
ook weer goed door heen gemengd moet worden. 
We wegen voor een ieder een hoeveelheid af om de eigen potten te vullen. De een heeft grote 

potten mee, de ander kleine, zo verdelen we het eerlijk     
 
We praten nog even na over een mogelijk vervolg en drinken onderwijl een kopje bouillon.  
Heerlijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 groet,  Barbera 
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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…  
 
 

dinsdag 
 
 
 

WEEK 44 

 
 

8 
november 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 

Het boek der natuur ligt 
opengeslagen voor ons, 

maar je kunt het niet 
begrijpen tenzij je eerst 

de taal leert begrijpen en 
de karakters kent waarin  

het geschreven is. 
 

Galileo Galilei 
Italiaans natuurkundige (1564 – 1642) 

 
 

DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
Hoe meer je buiten doorbrengt en oog hebt voor de kleine wonderen die elke dag op je 
liggen te wachten, hoe meer je de natuur begint te begrijpen. Hoe meer je wandelt, hoe 
meer je de verbinding met de natuur kunt ervaren. Hoe meer je tuiniert of leest over de 
natuur, hoe meer je leert over de natuur. Het ontzaggelijke geheim, de onlosmakelijke 
eenheid die er in de natuur is waar te nemen, ligt elke dag weer op je te wachten. 
 
Ook in deze tijd is nog zoveel te vinden waaraan je de natuur dieper kunt leren begrij-
pen. Bezoek vaker stille plekken waar je even alleen kunt zijn met de natuur, zoek te 
midden van de drukte een boom en kijk wat er allemaal aan leven in te vinden is, kijk 
waar plantjes willen groeien zelfs als er alleen maar stenen zijn, zie hoe de vogels hun 
route kiezen. En leer. 
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De Wilde Wel Genieten Column 
Zaterdag 5 november 2022 – Miriam M. 
 
In september haalde ik mij wat op de hals, door met een creatieve (niet al te weldoor-
dachte…?) actie bonen, koriander en anijszaden te drogen in de badkamer, met behulp van 
een klein kacheltje.  
De zaden waren er zeer aan toe om geoogst te worden, maar het was een regenachtige 
week…en ook die oogst-dag was dat niet anders.  
 
Het was een lumineus idee, ware het niet, dat ik de diertjestuin, die meekwam niet ingecal-
culeerd had.  
Zo kwam het dat ik mijn hele zaterdagmiddag met een glaasje en een kaart tientallen beest-
jes vanuit de badkamer een enkele reis balkon gaf. 
Het andere was, dat het een tweetal dagen niet mogelijk was om lekker te douchen… Gatsie-
jakkie, hihi.  
Zondag bracht ik enkele uren op de grond zittend – met een behulpzame (?) kat op schoot – 
door in de badkamer, al bonen doppend. 
 
Laten we wel wezen: het resultaat mag er – zowel in kwantiteit als in smaak – wezen!  
 
De bonen heb ik gedeeltelijk in een heerlijke soep verwerkt en ook bij andere maaltijden als 
toevoeging genuttigd.  
In een smakelijke worteltjestaart heb ik naar eigen smaak enkele korianderzaden gedaan, 
wat eveneens erg lekker is.  
(Voor het recept daarvan zie:  https://lobkefaasen.nl/recept/gezonde-worteltaart-met-cas-
hewfrosting/  ) 
 
 

   
 

 

https://lobkefaasen.nl/recept/gezonde-worteltaart-met-cashewfrosting/
https://lobkefaasen.nl/recept/gezonde-worteltaart-met-cashewfrosting/
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Kinderkamp en prikkels 
 
Tegenwoordig komen er zoveel prikkels op je af, dat het las-
tig is om bij jezelf te blijven.  
Dit kan komen o.a. via andere mensen, social media (berich-
ten, mobiel, TV, krant), voeding, geluid, licht of via electro-
smog.  
Een paar jaar terug was ik mee op kinderkamp van Humani-
tas in Bakkeveen. Naast de studenten die meegingen voor 
hun studiepunten was ik één van de oudere begeleiders.  
Goed voorbereid had ik mijn Bachbloesem heimweedrup-
pels mee en de aloë vera jelly voor wondjes en bulten.  
De kinderen waren tussen de 8 en 10 jaar.  
Iedere begeleider had 4 tot 5 kinderen in zijn/haar groepje. 
De kinderen kwamen uit gezinnen die niet op vakantie kon-
den gaan wegens armoede of hun gezinssituatie. In mijn 
groep zat ook een kindje met diagnose ADHD. 
Van tevoren hadden we spellen bedacht en mochten we 
spullen aanschaffen.  
Wat ik inbracht was een kleine speelgoedtent waar ik zachte kussentjes in had gelegd en al 
mijn oude Suske en Wiske stripboeken. Kinderen die nog niet konden lezen volgden het ver-
haal met de plaatjes. Deze stond in de schuur waar een zithoek stond die ook als eetzaal werd 
gebruikt.  
Een plek waar kinderen zich even konden afschermen van prikkels (die er natuurlijk heel veel 
waren met zoveel kinderen) en zich konden terugtrekken. Tijdens die week werd er dankbaar 
gebruik van gemaakt.  
Dit kun je thuis ook creëren voor je kind of voor jezelf. Als volwassene zoek je een plekje in 
huis die je fijn voor jezelf inricht en die je misschien kunt afschermen met een kamerscherm 
of gordijn. Iemand die (hoog)gevoelig is, heeft dat echt even nodig. 
 
Suiker 
Wat de voeding betreft was de regel dat alle snoep die meegegeven was en alle beursjes met 
geld door de leiding tot woensdag werden bewaard.  
Op die woensdag gingen we namelijk naar het zwembad en mochten ze zelf wat lekkers ko-
pen. Doordat de kinderen bijna geen suiker kregen, werden ze rustig. Dat was pas goed te 
merken na de woensdag toen ze hun snoep terugkregen.  
Het jongentje in mijn groep werd heel druk en was moeilijk aan te spreken. In de loop van de 
verdere week hebben hij en ik erover gesproken. Hij had ook het verschil gemerkt en op za-
terdag toen ze weer naar huis gingen, heeft hij zijn ontdekking met zijn ouders gedeeld.  
Het was een eyeopener voor de moeder.  
Zelf denk ik, dat er kinderen zijn die ten onrechte de diagnose ADHD hebben gekregen en waar 
voeding de sleutel is.  
Voel zelf ook eens wat suiker met je doet. 
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Slapen 
Iedere begeleider ‘moest’ een nacht bij de kinderen slapen. Niet iedereen stond hier om te 
juichen, want dat werd geheid een gebroken nacht.  
We hadden een jongenszaal die overging in de meisjeszaal afgesloten door een deur. In het 
begin van de week hadden we natuurlijk ook kinderen die heimwee kregen. Deze gaf ik de 
heimweedruppels en ze sliepen heerlijk in.  
De volgende avond stonden meerdere kinderen in de rij, omdat ze ook graag drupjes wilden 

    .  
Het jongetje met ADHD kon door drukte in zijn hoofd niet insla-
pen. Ook daar had ik rekening mee gehouden en mijn cd-walk-
man meegenomen met de Droomwolken CD van Rosalinda 
Weel met meditatieve verhaaltjes.  
Hij vond het geweldig. Toen het dus mijn beurt was om bij de 
kinderen te slapen in de jongenszaal, had ik de Suske en Wiske 
stripboeken onder mijn bed gelegd.  
En door zelf goed geaard en rustig te zijn en rustig te spreken, 
bracht ik die rust over op de kinderen. Ik had de jongens ver-
teld, dat als ze ’s ochtends heel vroeg wakker waren, ze heel stil 
een boekje bij mij mochten halen en in bed gaan lezen.  
Ook de meisjes had ik dit verteld. Daarbij had ik mijn engelen 
en gidsen ook gevraagd te helpen om de kinderen lekker te la-
ten slapen. Op een kindje na, dat in zijn slaap uit het bovenste 
stapelbed viel (gelukkig bovenop een stapel tassen), hebben 
we allemaal goed en lang geslapen.  
Tegen acht uur kwam de hoofdleiding eens kijken waar de kinderen bleven, want het bleef zo 

stil       . Sommige kinderen sliepen nog en anderen waren lekker aan het lezen.  

https://www.droomshop.nl/product/droomwolken/
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De vraag van de andere begeleiders was “hoe heb je dat voor elkaar gekregen? “. Met een 
beetje hulp van het universum, was mijn antwoord.  
Mijn tip voor ouders om hun kind in de rust te krijgen. Hoe meer geaard jij bent hoe rustiger 
je bent en de kinderen voelen dat.  
Moeders en kinderen tot ongeveer hun 12e jaar zijn met een energiekoord met elkaar verbon-
den. Als de moeder goed geaard is, wordt het kind ook rustig. Na het 12e jaar wordt dit koord 
steeds dunner, totdat het loslaat. 
 
 
Aandacht 

Aan het eind van deze week was er een 
bonte avond.  
Daarvoor had ik al mijn verkleedkleren die ik 
voor mijn eigen kinderen had gemaakt mee-
genomen, met petten, hoeden en sjaals. De 
kinderen mochten zelf groepjes vormen en 
een optreden doen met wat ze maar wilden.  
Er zijn altijd kinderen die buiten de groep val-
len. En deze kinderen zocht ik op en vroeg of 
ze met mij mee wilden spelen met het 
sprookje van de Tondeldoos.  
Dat was voor sommige kinderen spannend 
en daarom ging ik hen het verhaal eerst even 
vertellen. Ieder kreeg zijn rol of mocht iets 
doen naar zijn kunnen.  
Ook mochten ze zich verkleden. Ik had de rol 
van verteller en de soldaat die door de heks 
werd gevraagd om de holle boom in te gaan 
waar zich een ruimte onder bevond.  
In die ruimte waren drie honden, de een nog 
groter dan de ander en ieder zat op een geld-

kist met koper, zilver of goudmunten.  
De heks wilde alleen de tondeldoos die haar moeder daar had laten liggen en de soldaat mocht 
munten meenemen.  
Tijdens het verhaal betrok ik de leiding en de kinderen die zaten te kijken.  
De leiding had ik op handen en knieën zitten als geldkist en de kinderen zaten op de rug als de 
honden. Dikke pret natuurlijk.  
Er was een koning en koningin, er waren soldaten van de koning en natuurlijk was er de prinses 
waar de soldaat op verliefd was geworden. Een halfuur lang zaten de kinderen ingespannen 
te luisteren.  
En weer was de hoofdleider verbaasd hoe ik dat toch voor elkaar kreeg. Dat had te maken met 
de kinderen betrekken en via mijn eigen innerlijke kind invoelen.  
De kinderen die anders buitengesloten werden, straalden in hun rol die ik zo gemaakt had dat 
ze bij hen pasten.  
Het jaar daarop ben ik niet de hele week mee geweest, maar mocht wel weer het verhaal nog 
een keer spelen. Tijdens mijn 50ste verjaardag heb ik met mijn gasten het verhaal nogmaals 
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gespeeld (zie foto). Het werd een bijzonder feest met ook veel lol met het levende ganzen-
bordspel.  
 
Wat ik hiermee wil vertellen, is dat energie de aandacht volgt. Als jij met je aandacht naar je 
voeten gaat zal de energie daar ook naartoe zakken. Zit je veel met je aandacht in je hoofd 
o.a. met denken, dan trekt de energie omhoog en zit je niet meer in het midden van je ener-
gieveld (zie mijn tekening).  
Doe dan de oefening met verbinding Hogere Zelf, aarde en oorspronkelijke bron die ik in een 
eerdere nieuwsbrief (januari 2022) heb gegeven. En laat je innerlijke kind ook eens spe-
len…het zal de levenskracht voeden. 
 

 
Verder…ken je nog mensen die prikschade hebben of prikspijt. Laat hen dan telefonisch con-
tact 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: eigen foto en tekening 
 

 

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-LAATSTE-NIEUWSBRIEF-7-BLAD-05-FEBRUARI.pdf
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Boek van de maand 
 
Voor deze maand weer een tweetal interessante boeken. 
 

Zelf gefermenteerd 

Mega lang genieten van je oogst 
Gerard Janssen & Studio Boot 
 
Fermenteren is niet alleen heel gezond, het is ook nog eens 
heel makkelijk.  
Maak zelf je eigen zuurkool, yoghurt, tofu en nog veel meer. 
Hoe je het precies doet, lees je allemaal in dit mooie, handige 
en informatieve boek.  
Plus tips over hoe je de groenten verbouwt die je gaat fer-
menteren.  
Hup, aan de slag! Inclusief recepten voor kombucha, water-
kefir en zuurdesembrood. 
Handige stap-voor-stapuitleg 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789463141482?pc=427870AA 
 
 

Eeuwenoude remedies 

De geheimen van genezing, veerkracht en weerstand met de krachtigste natuurlijke genees-
kunde in de geschiedenis 
Dr. Josh Axe 
 
Lang voordat farmaceutische bedrijven hun deuren openden, 
behandelden dokters mensen, niet symptomen.  
En hoewel we gewend zijn geraakt aan het slikken van pillen, 
krijgen patiënten uiteindelijk schoon genoeg van de gevaarlijke 
bijwerkingen, verslaving en de buitensporige hoeveelheid re-
cepten die wordt voorgeschreven en verlangen we wanhopig 
naar een alternatief. 
Gelukkig is dat alternatief er altijd al geweest in de vorm van 
oeroude behandelingen die al eeuwen worden gebruikt in de 
traditionele Chinese, ayurvedische en Griekse geneeskunde. 
Eeuwenoude remedies is de eerste uitvoerige lekengids waarin 
het allerbeste van deze beproefde praktijken is samenge-
bracht. 
 
Wat je o.a. kunt leren uit dit boek: 
Ontdek hoe traditionele artsen de hoofdoorzaak van de ziekte van elke patiënt vaststelden, 

https://www.succesboeken.nl/book/9789463141482?pc=427870AA
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en die vervolgens behandelden met geneeskrachtige kruiden, paddenstoelen, CBD, etherische 
oliën en herstellende oefeningen voor lichaam en geest. 
Verken effectieve remedies voor ADHD, diabetes, hypothyreoïdie, auto-immuunziekten en 
nog veel meer. 
Dit boek verschaft alles wat je moet weten over gezond worden en blijven  zonder giftige, dure 
synthetische medicijnen. 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789492665669?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 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Tweetal boeken in pdf-vorm 
 

 

 
Project7-blad geeft een tweetal boeken in pdf vorm uit. 
 
Het boek ‘Zelfgemaakte Zuurkool’ bevat het recept voor het zelf 
maken van zuurkool en achttien gevarieerde zuurkoolrecepten die 
door een aantal mensen zijn aangeleverd.  
Leuke recepten om zuurkool eens anders te eten dan de geijkte 
stamppot versie. 
 
Het receptenboek staat boordevol met ideeën om zelf te maken of 
samen met anderen.  
Onder andere: zelf of gezamenlijk een groentebouillonmix maken, 
hoe maak je een kruidenazijn, of hoe uien te fermenteren, maak 
eens een fire cider, een natuurlijke immuunbooster, of maak eens 
knoflook pickles of lees hoe je komkommers en/of courgettes in-
maakt.  
 
Een schat aan informatie. 
 
Te bestellen voor 10 euro per stuk of beide voor 15 euro  
door een mail te sturen naar anneke@project7-blad.nl 
 
 

https://www.succesboeken.nl/book/9789492665669?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
mailto:anneke@project7-blad.nl
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Tortilla’s als lunch met ‘wilde’ groenten aangevuld 
 

 
 
De vulling voor de tortilla's bestond uit drie uitjes, vier worteltjes, twee kleine pastinaakjes, 
bakje champignons, twee zacht gele paprika's, paardenbloemblad, vogelmuur, Keltisch zee-
zout, chilipoeder en pastasaus. Niet de hele fles saus gebruikt en de paardenbloembladeren 
op het laatst gesneden en toegevoegd.  
Als allerlaatst de vogelmuur toegevoegd maar de pan kon toen meteen van de kookplaat af-
gehaald. Dan is de vogelmuur net even meegenomen in het geheel. 
Dergelijk 'groenvoer' niet mee laten koken. Te mals, zonde als dat te lang op staat. 
Van deze tortilla’s genoten wij als lunch tijdens onze werkzaamheden in en bij ons huis in 
Baranya (Hongarije). 
Het is echt fantastisch om buiten je ‘potje te koken’ en uit eigen tuin ‘wilde’ groenten te sco-
ren. Volgend jaar wensen we van meer groenten gebruik te kunnen maken zodat we minder 
in de winkel hoeven aan te schaffen. 
Alles wat je uit eigen tuin haalt is altijd vers en je weet wat je ermee gedaan hebt. 
 

   
Even plukken in de tuin Paardenbloemblad en vogelmuur Close-up; zo mooi 
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Paardenbloemblad Vogelmuur 

   
Overige ingrediënten in de pan Tomatensaus en tortilla wraps Paardenbloemblad snijden 

   
Even garen Paardenbloemblad erbij Doorroeren en laten garen 

  
 
Het paardenbloemblad en de vogelmuur wel even in een schaaltje water gezet voor het ge-
sneden kon worden. Wanneer dergelijke groente schoon van aarde en eventuele beestjes is, 
dan was ik ‘t niet.  
 

Anneke  
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De groenten groeien voor je voeten en daarom een 
aanbieding van Project7-blad… 
Nee, twee aanbiedingen zelfs…  
 
Alles wat we nodig hebben groeit voor onze voeten! 
Punt! 
Dit is het! 
We blijven het maar herhalen, tot vervelens toe. 
Gezien de huidige tijd waarin we leven met de nodige uitdagingen is het een geruststellend 
idee als je weet dat je in elk geval normaal je ‘potje kunt koken’, toch? 
Sterker nog, die groenten, kruiden en ook eetbare bloemen schenken ons ook nog eens heel 
veel vitamientjes, mineralen en andere goede stoffen. 
 
Laat voeding uw medicijn zijn! 
Maar dan wel vanaf de andere kant bekeken, niet bedenkend wat nodig is voor dit of voor 
dat maar gewoon preventief goed eten. 
Alles wat je zelf plukt is vers, verser kan niet, het heeft geen lange tocht ondernomen om 
van de kweker op jouw bord te belanden. 
En… het is nog gratis ook! Geschonken door Moeder Natuur. 
Nou, leuker kunnen we het niet maken. 
We zijn in augustus 2021 gestart met ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Elke week een gewas in de schijnwerpers voor hen die daaraan meedoen. 
We hebben nu 67 gewassen behandeld. 
De deelnemers betalen 100 euro per jaar maar krijgen daarvoor gedoseerd elk weekend een 
gewas plus dat zij bij aanvang van dat jaar een boek mochten uitkiezen dat zij toegezonden 
kregen, samen met twee pakjes ansichtkaarten. 
Alles inclusief in de 100 euro. 
Een jaar heeft 52 weken en we hebben nu 67 gewassen behandeld. 
Wij bieden jou nu aan: alle 67 gewassen in één keer voor 50 euro! 
Interesse? 
Dan mag je mailen naar: anneke@project7-blad.nl 
 
Dan krijg je via mij een link nadat je de 50 euro op rekening van Project7-blad hebt overge-
maakt. Als je een mail stuurt krijg jij de gegevens om het bedrag over te maken en daarna 
krijg je dus alle delen aangereikt. 
Overigens helpt Project7-blad weer bij mooie natuurlijke initiatieven dus ook jij draagt daar 
dan een steentje aan bij. 
Voedselbossen, tuinen op basis van Permacultuur, van alles en nog wat passend bij puur na-
tuur en mens-, dier-, plant- en natuurlijk natuurvriendelijk.  
Als je slim bent dan parkeer je die documenten niet maar ga je er spelenderwijs mee aan de 
slag. Dan raak je er eigen mee en gaat het een hele gewone actie worden om bijvoorbeeld 
vogelmuur te plukken en op je bord te laten prijken. 
Om over de rest maar niet te spreken.  
 
50 euro, wat kost een kar boodschappen? 

mailto:anneke@project7-blad.nl


 
26 

Als je de informatie die je krijgt gaat toepassen dan pluk je verse groenten die je aanvult aan 
bepaalde gekochte soorten maar je zult al snel merken dat je heel anders boodschappen 
gaat doen als je vers plukt en verwerkt. 
Doe dit een paar weken en je hebt je 50 euro eruit, doe het langer en je houdt over wat je 
vaak niet ziet, dat begrijpen we maar snap je wat er gaande is? 
Onze voorouders wisten het al, toen waren er geen grote winkels zoals wij deze nu kennen 
en men richtte zich helemaal op alles wat de natuur ons aanreikt. 
 
67 gewassen voor 50 euro is nog geen euro per uitleg. 
Als je mailt, geef dan aan dat je de 67 documenten wilt ontvangen. 
 
Nog een mogelijkheid… 
Je schaft alle 67 gewassen aan en je doet daarna mee voor een leuk bedrag tot en met eind 
juli 2023. Dan heb je rond de 104 gewassen.  
Dat kan extra geregeld worden maar is niet noodzakelijk. Eigen keus.  
 
Daarnaast hebben we nog een aanbieding… 
Deze staat ook elders in deze nieuwsbrief maar het betreft een receptenboek met leuke en 
zeer gezonde recepten en een receptenboek gericht op zelf zuurkool maken met diverse 
voorbeelden qua recepten om zuurkool te verwerken. 
Deze boeken zijn ‘boeken’ als Pdf, 10 euro per stuk maar samen voor 15 euro. 
En voor deze actie mag je ook mailen naar: anneke@project7-blad.nl  
Geef even aan in de mail: Receptenboek en zuurkoolboek. 
Ook voor deze actie krijg je de gegevens van Project7-blad en als je betaling is gesignaleerd 
de link met de twee ‘boeken’.  
 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Naast deze aanbiedingen kunnen we een concept delen dat we net gestart zijn. 
Elke twee weken een recept per mail ter inspiratie. 
Een voorbeeld waarin ‘wilde’ groenten, en/of kruiden en eetbare bloemen zijn verwerkt. 
Elke twee weken, daar betaal je 25 euro voor, dus dat komt neer op ongeveer een euro per 

voorbeeld. Pluk dat wat je krijgt aangereikt en je hebt je 1 euro er alweer uit.      

MAAR… het leuke is dat jij dan mag doorgeven wat jij met andere deelnemers zou willen 

ondernemen. 
Bijvoorbeeld… 
Jij wilt graag in jouw omgeving eens wandelen met gelijkgestemden, met lezers van deze 
nieuwsbrief die dan ook nog meedoen met dit concept. 
Dan heb je al snel een gesprek waarbij je niet op je woorden hoeft te letten. Toch? 
Dan geef jij de datum op, de tijd, de locatie. 
Dat delen wij met de andere deelnemers en zij mogen zich dan opgeven bij jou en jullie heb-
ben dan een leuke ochtend, middag of dag. 
Wil jij een paar personen bij je thuis uitnodigen op de thee/koffie? 
Ook mogelijk, jij bepaalt of je 2, 3 of 10 of… personen wilt ontvangen. 
Dat delen wij uitsluitend met de deelnemers en vol is vol. 
Wellicht krijg je zoveel reacties dat je nog een datum bedenkt en daardoor leuke contacten 
kunt maken. 
Of… wil jij graag kokkerellen of inmaken met anderen? 
Ook mogelijk. 
Is knutselen meer voor jou weggelegd?  
Mag ook. Denk aan kaarten maken, met stof werken, met natuurlijke materialen werken… 
Het maakt niet uit, het doel is personen verbinden.  
Verbinding ontstaat door een vervoermiddel en een vervoermiddel is een activiteit!  
Wat kan daardoor ook ontstaan? 
Contacten om plantjes, zaden of andere dingen te ruilen. 
Wij, Project7-blad hebben hier geen bemoeienissen mee, we helpen alleen met het delen 
van datums, locaties, etc. 
En dat alles voor 25 euro per jaar waarbij je elke twee weken een recept ter inspiratie krijgt. 
 
Project7-blad staat voor informeren, verbinden en mensen blij maken! 
Positieve informatie delen, je aansporen dat wat Moeder Natuur ons schenkt te herkennen 
en te omarmen! 
Want alles wat we nodig hebben groeit voor onze voeten! 
 
Wij eten bijna dagelijks, 99% van de 100% ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen ge-
combineerd met bekende groentesoorten die iedereen als normaal betitelt. 
Op deze wijze maken we het laagdrempelig door dit alles te delen. Je maaltijden aanvullen 
met groenten en kruiden die supergoed voor ons zijn en vers te scoren. 
De eetbare bloemen schenken ons uiteraard ook goede inhoudsstoffen maar zijn er ook voor 
‘het oog wil ook wat’, voor de sfeer en het vermaak. 
 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Soep met 'wilde' groenten... 
 

 
 
 

  
Brandnetel Paardenbloemblad 

  
Zevenblad Zevenblad 
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Kook een soep zoals jij dat wenst of gewend bent.  
Groentesoep, tomatengroentesoep, pompoensoep of een andere groente in de hoofdrol. 
Of... van alles wat, maar bekende groentesoorten kunnen we aanvullen met 'wilde' groenten. 
 
Wij aten recentelijk tomatengroentesoep met eiermie, waar brandnetel, paardenbloemblad 
en zevenblad uit eigen tuin in mee verwerkt werden. 
De brandneteltoppen fijn gesneden en iets eerder toegevoegd dan de andere twee soorten. 
Zevenblad uit Friesland, geoogst in Baranya.  
Het zevenblad dat we afgelopen mei meegenomen hebben gaat als de brandweer! 

Fantastisch.        
 
Anneke 
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Van korte mouwen naar warmere kleding 
 

Dat ging in rap tempo. 
Tot een week of drie geleden konden we nog met 
korte mouwen buiten genieten van koffie of de lunch. 
Het zonnetje had nog kracht ook al waren dat minder 
uren op een dag. 
We mochten lang van dat weer genieten en daardoor 
konden we veel buiten ondernemen. 
Klussen voor binnen, zoals een kozijn maken en beit-
sen maar ook werkzaamheden in de tuin. 
We krijgen behoorlijk overzicht. De tuin hebben we 
zoals we dat noemen ‘open gebroken’, wat wil zeggen 
dat er heel veel is gesnoeid en weer gebruikt voor een 
erfafscheiding die vervangen moest worden. 
Acacia’s zijn prachtige bomen maar zij botten heel ge-
makkelijk uit via hun wortels. 
Aan de tuin was in jaren niets gedaan dus je kunt je 
wellicht voorstellen wat voor ‘oerwoud’ zich daar aan 
het ontwikkelen was. 
Acaciahout is een hardhout wat door zijn eigen olie 
ook goed houdbaar is en daar maken we dankbaar ge-
bruik van. 
Er blijven grotere bomen staan, natuurlijk willen we ze 
graag houden, maar alles wat als ‘wild’ uit de grond 
kwam en komt schieten maken we ‘een kopje kleiner’ 
en die takken en stammetjes worden weer gebruikt. 
Frank maakte een takkenwand pal achter het oude 
maisdrooghok waar de afrastering stuk was. 
Er lopen in de omgeving vele dieren rond en het is toch 
wel zaak je erf daarvoor af te schermen. 
Denk aan vossen, maar ook goudjakhalzen. Beiden 
hebben we zien oversteken terwijl we met de auto in 
het donker reden. 
Herten, we zagen er velen, regelmatig meer dan een 
paar tegelijk. 
Maar het is dus zaak je erf wel zo af te sluiten dat der-
gelijke dieren geen toegang hebben. 
Acacia’s zijn hard, ze hebben lelijke doorns wat het 
werken ermee niet gemakkelijk maakt en ze zijn nu 
rechtop en horizontaal verwerkt om als wand te die-
nen waar diverse gewassen tegenaan en tussendoor 
kunnen groeien zodat het een natuurlijk geheel gaat 
worden. 
Denk aan bramen, frambozen, rozen en andere klim-
mers waar we in de loop van de tijd mee aan de slag 
gaan. 
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Omdat we nu overzicht hebben van voor naar achter 
ontvouwen de plannen zich gemakkelijker en zien we 
in gedachten diverse hoekjes, sfeertjes, groenten, zo-
wel ‘wilde’ soorten als de soorten die de meesten in 
moestuinen kennen. 
Terugkijkend hebben we veel gedaan, meer in de tuin 
dan we hadden gedacht gezien de tijd van het jaar. 
We dachten daar pas na december mee te starten 
maar dankzij bepaalde dingen die gedaan moesten 
worden en hoe de flow erin kwam zijn we daar al ver-
der mee. 
Ook helemaal achterin waar een hoek compleet ont-
manteld moest worden, dichtgegroeid waar van alles 
in lag wat afgevoerd moest van die plek. 
Voor de helft is dat nu klaar, de zaag moet erbij voor 
verbrande stammen en ik heb het idee dat een vlier 
daar blij gaat worden als alles wat lelijk is verwijderd 
is en deze struik met mooie stammetjes weer verder 
kan gaan. 
In die hoek gaan we van alles zaaien in combinatie met 
wat daar al groeit en kan blijven zal dat denken we een 
mooie hoek worden. 
Denk aan stokrozen en andere mooie zomerbloemen 
die volop hun gang mogen gaan. 
Aan ons zal het niet liggen, de vraag is of de gewassen 
die wij ergens bedenken dat ook fijn vinden maar ook 
dat zal zich ontvouwen. 
Al met al is er al heel wat gebeurd. 
In huis gaan we gestaag verder en sinds kort hebben 
we ons Nomadenbestaan opgeheven en een plek in de 
toekomstige woonkeuken leefbaar gemaakt om in te 
verblijven, werken achter de laptop, eten, koffiedrin-
ken, slapen. Geen punt, ruimte genoeg en we zijn ge-
richt op verder gaan. 
We zijn even langer dan een half jaar geleden ver-
trokken uit Nederland. De tijd vliegt. 
Frank is bezig de dagen die we beleefd hebben op 
onze eigen site te plaatsen. 
Dit moet tussen alle bedrijven door van werken met 
de handen, werken voor Project7-blad, de twee 
nieuwsbrieven waar overigens Barbera ook haar aan-
deel in heeft, de wekelijkse cursus en een nieuw con-
cept, het tweewekelijks recept. 

We zijn dus zoet en van de straat, vervelen, dat woord kennen we niet, maar wie ons dagelijks 
wil volgen kan kijken op Telegram: Het Wilde Genieten. 
We weten inmiddels dat er veel meer zijn dan we daar zichtbaar zien, want ik krijg ook via 
mails de nodige opmerkingen. 
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Dit is weer voedend voor ons want zo bedenken we 
toch elke dag wel iets wat wellicht leuk of informatief 
is om te delen. 
We eten zelf bijna dagelijks ‘wilde’ groenten, kruiden 
en soms ook aangevuld met eetbare bloemen. 
Want als je dit ‘predikt’ moet je wel het voorbeeld ge-

ven natuurlijk!        Geintje, het is gewoon heel leuk 
om dat te doen vanuit twee gezichtspunten. 
Voor onszelf omdat we er de goede energie van krij-
gen en om te delen ter informatie, wie er iets mee 
doet, doet er iets mee. 
Zo simpel is het. 
Maar omdat we weten dat we vele volgers hebben is 
er een soort van leuke positieve energie ontstaan en 
hoort Telegram bij ons dagelijkse ‘doen en laten’ en 
dan in de zin van we gaan ons gang, ik maak foto’s, we 
kijken overdag nergens naar op internet maar in de 
avond plaats ik dan foto’s van die dag met daar een 
tekst bij. 
Die tekst is altijd afgepast en de ene keer lukt het in 
één keer maar vaak moet ik mijn tekst herlezen, weer 
wat verwijderen, woorden weglaten om toch dat te 
delen wat ik wil delen. 
Soms een gepuzzel, soms gaat het vloeiend maar het 
hoort er dagelijks bij. 
En graag dank ik allen die dit leuk vinden want geloof 
mij, jullie geven ons de nodige vitamientjes. 
Dat is een wisselwerking en dat is echt heel leuk. 
Zo leuk, dat we ook zullen blijven delen als we op pad 
gaan in Hongarije, als we klaar zijn met opknappen, 
dan komen andere dingen meer in beeld, werken in de 
tuin, rond kijken naar gebruiken en gewoontes, 
kortom we hebben nog plannen genoeg als we daar 
de gelegenheid voor mogen krijgen. Telegram en onze 
site hieronder. 
 
Hartelijke groet vanuit Baranya, 
 
Anneke 
 
Telegram : https://t.me/hetwildegenieten  
Site  : http://fambleeker.com/Hongarije/  
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Vloertje voor de kachel in de woon-/werkkamer 
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 Atalanta op een paardenbloem 

  
  

  
  

  
 Lekkere warmte van het houtkacheltje 
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‘Hekwerk’ van takken om te laten begroeien 

 
Ons stookhout, steeds 2 zakken op het terras Gelijk overwinteringsruimte voor beestjes 

 

 

Karmozijnbes 
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Verzorgen van de inwendige mens 

 
Broodje bakken Meel uit Woudsend (Friesland) 
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Acaciahek en grondbewerking à la permacul-
tuur 

 

  
We ontsluiten de tuin  

 

 

 

 
Oude vuurplaats op de erfgrens, opruimen! Het blauwe stipje is onze aanhanger 
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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 Biefstukzwam 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 Hondsroos 67 Mierik 68  
    
    
    
    

 
 

AANBIEDING: 
 
➢ Bestel nu ALLE tot nu toe verschenen titels (in pdf-

vorm, dus tot en met 67: Mierik) en betaal slechts  
€ 50,00!!! 

 
 
 

➢ Kies ACHT willekeurige 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 per We Transfer naar je toe-
gezonden. 
 

 

 
  

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

   

 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

