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Voorwoord  
 
 

 
 

Zoals bijna elke ochtend liep ik vanmorgen ook weer met 
Beitske, mijn hond, door het Heempark bij mij in het 
dorp en genoot van het groen om mij heen.  
Het is overduidelijk herfst , te zien aan het vele blad wat 
overal ligt en toch ook is er nog heel veel groen als je 
daar loopt. 
 
Groen een oh zo belangrijke kleur!  
Groen is de kleur van de natuur, je komt tot rust in 
groen, je kunt je energie weer opladen als je in de natuur 
loopt. 
 
Ik heb in het verleden, toen ik als interim manager in de 
thuiszorg werkzaam was, verschillende opleidingen, cur-
sussen en workshops gedaan om ook eens met andere 
dingen bezig te zijn dan de zakelijke ratrace. 
Onder andere Reiki, NLP, Quantum-Touch, kleur- en stijl 
adviezen, super interessant allemaal maar de opleiding 
voor colourcoach was nog veel interessanter.  
Waarom draag je bepaalde kleuren en waarom andere 
kleuren helemaal niet.  
Dit heeft alles te maken met gebeurtenissen in je leven.  
 
Dik 30 jaar terug droeg ik veel blauw, staat onder andere 
voor autoriteit, tot er aan de poten van mijn stoel werd 
gezaagd en ik blauw ben gaan vervangen door oranje, de 
complementaire kleur van blauw.  
Tijdens een beurs vroeg ik iemand ‘wat is je lievelings-
kleur’, ‘turquoise’, ‘draag je het ook’, ‘nee, ik draag altijd 
zwart want ik wil niet te veel opvallen’. 
En zo werkt het ook, met zwart cijfer je jezelf weg, met 
wit stel je jezelf open.  
 
Neem de kleuren van de regenboog: rood is een stevige 
kleur die zegt ‘hier ben ik’, oranje staat o.a. voor enthou-
siasme en avontuur, geel voor focus en je ik-kracht, 
groen is een balanskleur, blauw staat voor autoriteit, 
eerlijkheid en betrouwbaarheid, indigo voor gezag en in-
telligentie en violet voor creativiteit en intuïtie. 
 
Groen, het echte groen, de kleur die ontstaat als je de 
primaire kleuren geel en blauw mengt zie je weinig ge-
dragen worden, mosgroen, legergroen zie je wel maar 
verder . . .  
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De groene kleur is een balanskleur die in het midden 
staat van enerzijds de warme kleuren rood, oranje, geel 
en aan de andere kant blauw, indigo en violet.  
De kleur heeft een kalmerende werking en geeft een ge-
voel van tevredenheid, optimisme, vertrouwen.  
Groen is een rustgevende en helende kleur. 
Groen is de kleur van het hartchakra en het hart en ik zeg 
altijd ieder van ons heeft de nodige hartzeer opgelopen 
waardoor het dragen van deze groene kleur voor veel 
mensen not done is.  
Het voelt dan niet goed, je voelt je er niet fijn in. 
 
Belangrijk om wel deze kleur in je omgeving te hebben 

door bijvoorbeeld de natuur in te gaan    . Ook al woon 
je in een grote stad en heb je geen tuin, er zijn vaak par-
ken in de buurt waar je heerlijk kunt wandelen en genie-
ten van de natuur.  
Zorg dat je groene planten in je huis hebt staan. 
Begin een eigen moestuin in je tuin of op een volkstui-
nencomplex.  
Ik weet het, het kost tijd, kijk of er mensen in je omge-
ving zijn die gezamenlijk een moestuin willen opzetten. 
Het mes snijdt aan twee kanten, jij bent in de natuur be-
zig en je kunt groente oogsten die je niet bespuit en je 
bespaart op je kosten in de supermarkt of groente-

boer    . 
 
En zo mijmerend over groen en de groene kleur liep ik 
vanmorgen door het Heempark.  
Ik gun jullie allemaal zo’n mooie groene omgeving, is die 
niet dichtbij, ga er naar op zoek.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier, een mooie december-
maand met Sinterklaas en Kerst en tot de volgende 
maand. 
 

 groet, 
 
Barbera 
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Vertellingen van mijn drum 
 
Herfst, vallende blaadjes, prachtige kleuren, 
paddenstoelen, ballast loslaten en genieten van 
een waterig zonnetje, heerlijk vind ik het.  
 
Het enige dat iets minder is, is het vocht. Mijn 
drums maken allemaal een flop-flop geluid, ze 
houden niet van een vochtige atmosfeer maar 
ja, het zij zo, het is herfst….   
Ik kreeg een bericht van iemand die zich zorgen 
maakte: ‘mijn drum doet het niet meer, het 
prachtige geluid is weg’.  Gelukkig is het niet 
ernstig, drogen met een haarföhn of bij een 
vuurtje en het komt heel snel weer goed met de 
drum. Gerust gesteld ☺ 
 
Als je buiten wilt drummen heb je nu dus eigenlijk echt wel een vuurtje nodig om je drum  aan 
de praat te houden en daarbij jezelf te warmen, ook niet onbelangrijk.  De reden dat de drum 
zo gevoelig is voor vocht komt doordat de huiden worden gezouten bij het schoonmaken.  
Het zout trekt vocht uit de huid, maar is de huid eenmaal droog dan werkt het ook andersom. 
Met weersveranderingen hoor je ze dus altijd ‘praten’, het uitzetten en krimpen.  
 
Dat is ook de rede dat je niet in de regen kunt drummen alhoewel ik het toch wel een keer 
heb gedaan. Het was bij een cirkel op het strand en het begon te miezeren. Ik dacht: rustig 
door drummen en niet te hard in het midden kloppen maar een beetje zacht aan de rand van 
de drum. Op een gegeven moment begon het serieus te regenen, dat was het teken ‘inpakken 
en wegwezen’.  
Mijn drum was toch best wel nat geworden, de huid hob-
belde. Thuis heb ik hem helemaal gelijkmatig nat gemaakt in 
de hoop dat bij het drogen de hobbels weg zouden trekken.  
 
Maar helaas pindakaas, die filosofie werkte niet, ik was op 
slopershoogte…  Ik heb mijn drum uit elkaar gehaald, de 
huid weer in het water, goed geweekt en vervolgens weer 
opnieuw gespannen.  
Het is even een klusje maar dan heb je ook wat, weer een 
mooie strak gespannen drum en een prachtig geluid.  Dat 
doen we dus niet meer, in de regen drummen ☺   
De drumcirkels zijn voor de herfst en winter verplaatst naar 
binnen, ook leuk. 
 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl  
 

 

http://www.marjafrederiks.nl/
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Populierleemhoed 
 
Ik heb weer een eetbare paddenstoel ontdekt. 
Deze paddenstoel groeide op een omgevallen vlierboom. 
De boom ligt een stukje van een wandelpad af. 
Dit wandelpad maakt deel uit van een heempad. 
 
De omgevallen boom had ik vorig jaar al ontdekt en toen zag ik er Judasoren op groeien. 
Nu waren er ook al een paar tot ontwikkeling gekomen. 
 
Populierleemhoed; 
Ook wel bekend als zuidelijke leemhoed , is een vrij algemeen voorkomende paddenstoel die 
behoort tot de familie Strophariaceae. 
De paddenstoel groeit in kleine groepjes als saprofiet op dood hout. 
Dit kan hout zijn van populier, wilg of vlierboom. 
Je vindt deze paddenstoel van de nazomer tot in de herfst. 
 
 

   
Kenmerken: 
De hoed is gewelfd tot vlak uitgespreid, 
4-10 cm in diameter. 
De kleur van de hoed varieert van wittig of crème-gelig met een donkerder tot hazelnootbruin 
centrum. 
De lamellen zijn gebroken wit tot donkerbruin. 
Het witgele vruchtvlees is stevig en taai. 
 
Geur en smaak: 
De smaak van de paddenstoel is mild, noot- of radijsachtig. 
De geur is fruit- of radijsachtig. 
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De paddenstoel is eetbaar. 
Ik heb de paddenstoel gebakken in boter met wat stukjes knoflook en een scheutje ketjap. 
 
Waarschuwing:  
Eet alleen paddenstoelen uit de natuur als je meer dan 100% zeker weet dat je de goede soort 
te pakken hebt. 
Bij twijfel niet doen! 
 
Piteke van der Meulen 
 

  
 

De verbazing van de Dalai Lama 
 

 
 

Toen er aan de Dalai Lama gevraagd werd, wat hem het meest verbaasde 
aan de mensheid, antwoordde hij: 

 
De mens zelf, omdat hij zijn gezondheid opoffert om geld te verdienen. 

Daarna offert hij zijn geld op om zijn gezondheid te herstellen. 
De mens is zo bezorgd over de toekomst  
dat hij geen plezier beleeft in het heden.  

 
Met als resultaat dat de mens niet in het heden leeft en niet in de toekomst. 

De mens leeft alsof zij nooit sterft maar gaat dood  
zonder echt geleefd te hebben. 
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Coleslaw anders  
 

Ik ben gek op spitskool, lekker om zuurkool mee te ma-
ken of een heerlijk wokgerecht en ook een heerlijke 
‘herfst-winter’ salade in plaats van sla.  
Sla vind ik zomers lekker, de rest van het jaar graag wat 

een steviger salade    . 
 
Meestal maak ik coleslaw van spitskool met wortel en 
appel. Dit keer met groen, eens wat anders dan anders. 
Ik snijd de kool fijn een dag voor ik het wil eten, ik 
kneed er een koffielepel Keltisch zeezout door en zet 
het met een schoteltje erop in de koelkast, dan kan het 
vast wat zachter worden. 
 
In mijn moestuinbak op poten groeit spontaan  vogel-
muur en veldkers en ik had nog een schaaltje rucola 
kers (kiemen) mooi om eens in de coleslaw te probe-
ren. 

 
Een appel fijn gesneden erdoor en twee gekookte eieren, een eetlepel olijfolie en een lepel 
firecider.  
Klaar en een heerlijk lunchgerecht! 
 

  
 
Eet smakelijk en gezond! 
 
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 47 

 
 

22 
november 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 

The best time 
to plant a tree was 
twenty years ago. 

The second best time 
is now. 

 
De beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden. 

De tweede beste tijd is nu. 
 

Chinees gezegde 
 
 

DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
Goed voor de Aarde zorgen is vooruit denken. In de wintertijd is het fijn om in de 
warmte van je huis na te denken waar je wilt zaaien voor de bijen, om tuinboeken in 
te kijken en alvast te bedenken hoe je vogels meer beschutting kunt geven tegen de 
poes, om een plannetje te tekenen waar je kruiden kunnen groeien voor de insecten 
en waar een boom kan groeien waar je zelf onder kunt zitten om van de schaduw en 
de vruchten te genieten.  
 
Wandel eens door je tuin en kijk eens waar mogelijkheden zijn. Je leeft in een tijd 
waarin de natuur wel een handje geholpen kan worden, waar tussen al die stenen 
weer meer groen mag komen, zodat ook de kinderen opgroeien met natuur.  
De beste tijd voor het planten van bomen en struiken is als het blad er af is en het 
niet vriest, misschien een mooie december-cadeautip. 
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In het kader van elkaar inspireren… 
 
Elkaar inspireren, verbinding, hoe we het noemen maakt niet uit maar je kunt met weinig heel 
veel bereiken. 
Dit delen we ook graag met deelnemers van de wekelijkse cursus en met hen die elke twee 
weken een recept ter inspiratie krijgen. 
De deelnemers kunnen via mij onderling contact met elkaar krijgen. 
Hoe? 
Als iemand wat gezelligs wil knutselen met een groepje kan hij of zij mij de datum en tijd 
doorgeven, dat deel ik met alle deelnemers en wie wil kan reageren naar de persoon in kwes-
tie. 
Maar dat kan ook om te wandelen, om te kokkerellen, om samen koffie/thee te drinken, om… 
bedenk het maar. 
Knutselen is ook in beeld en wat dan wellicht mogelijk is… ga samen aan de wandel en kijk wat 
je tegenkomt, wat je kunt scoren om daar wat mee te ondernemen. 
Een stuk schors, een stronkje, een tak, of… genoeg wat je fantasie de vrije loop kan laten gaan. 
Om een voorbeeld te maken nam ik drie blokken haardhout die ik in mijn handen had terwijl 
we met het hout voor onze kachel bezig waren. 
Dat werden drie boomgeesten. 

Ach ja, bedenk wat…      Verderop de foto’s van deze verschijningen die tot ‘leven’ kwamen. 
En naar aanleiding van een kalenderblaadje op zondag 27 november, de eerste Adventsdag 
een ijzeren hangende krans gepakt en versierd. 
 

KRANS… 
Ik had mezelf de opdracht gegeven het te redden met materiaal uit de tuin en dat leek eerst 
niet gemakkelijk. We hebben geen groenblijvers zoals coniferen, dennen of sparren.  
 

   
De basismaterialen uit de tuin Vastzetten van de glazen potjes Stukje Duck tape, ongeveer 10 cm. 

   
De plakrand naar buiten vastzetten Plak dit op de bodem van het potje Zet dan vast op de houder 
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Wikkeldraad Begin met wikkelen (bamboe) Vastzetten met wikkeldraad 

   
Takken erbij Wikkel rond de krans Stevig om de basis winden 

   
Insteken van graspluimen   

 

  
Het resultaat Het eerste kaarsje brandt 

 
Niet genoeg laurier, maar we barsten wel van de bamboe.  
Ligt niet echt voor de hand, maar vooruit, oogstmand en snoeischaar mee.  
Geen zin om op pad te gaan, in de omgeving genoeg maretak te scoren 
maar dat is te gemakkelijk.  
Bamboe, opgedroogde uitgebloeide melde, diverse takken, waaronder 
dode vlier. Natuurlijk gevlochten stengels, ook mooi om te gebruiken, uit-
eindelijk liep ik met een volle mand terug naar het terras onder de over-
kapping.  
Vier glazen potjes met Duck tape vast gezet. De bamboe in oogjes van de 
krans geprikt en om het ijzer gewikkeld. 

Ophangen aan een haak 
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De melde met wikkeldraad vast gewikkeld. Takken ergens tussen gestoken en met een stukje 
touw vastgeknoopt.  
De natuurlijk gevlochten stengels organisch de krans laten volgen. Als laatste flink wat pluim-
pjes van het siergras geplukt, ook uit de tuin en op vele plaatsen erin gestoken. 
Klaar was de krans, opgehangen aan een extra stuk touw om de krans lager tot zijn recht te 
laten komen. Als we de deur uitlopen dan hangt de krans daarnaast, onder de overkapping 
dus geen last van weersinvloeden.  
Dit idee is bedoeld om eens in je eigen tuin/omgeving te kijken, ook naar materiaal waarvan 
je wellicht niet eerder zou bedenken dat te gebruiken. 
Dat kan heel verrassend zijn. 
 
BOOMGEESTEN…  
De drie boomgeesten ontstonden verdeeld over twee dagen. Eerst het kleine exemplaar van 
haren en versiering voorzien. Knutselspullen bij elkaar geraapt, boor erbij voor een paar gaat-
jes. En... haakjes en oogjes, stammen nog uit 1999. Nog uit het gulden-tijdperk.  
Wie wat bewaart... Het is dus duidelijk dat wij gebruikten wat we konden vinden tussen onze 
spullen ten aanzien van klussen in huis. Wie dit soort materiaal niet heeft en wil aanschaffen 
kan ook bedenken grotere ogen aan te schaffen zodat je meer stukken touw tegelijk kunt 
vastzetten. Wat wij hier presenteren is niet goed en is niet fout, het is wat we voor handen 
hadden. Aan de knutsel met spullen die je hebt, geen zin te wachten tot we wat gaan aan-
schaffen gecombineerd met andere boodschappen. 
Dan kijk je heel anders naar dat wat je in huis hebt. Je hebt zin op dat moment wat te maken, 
dan gebeurt het ook spontaan en met een bepaalde energie. 
De kleine boomgeest haren van kokostouw gegeven, houten blaadje en twee dennenappeltjes 
waar een touwtje aan zat in het haar geknoopt.  
Ik kan er niets aan doen maar deze kleine boomgeest doet mij aan Miss Piggy denken. 

                      
In Hongarije heb je het wolvarken (mangalitza) en ons is verteld dat toen ons huis nog een 
boerderij was hier ook deze varkens gehouden werden. Nou dan? Dan klopt het toch weer? 

       Wolvarken met rastaharen. 
Een dag later de andere twee exemplaren voorzien van haren en versieringen. 
Frank hielp met het boren van gaatjes en het indraaien van de haakjes en oogjes.  
Het touw van elkaar losgedraaid en hier en daar een enkele knoop gemaakt met twee delen 
om zo alle oogjes en haakjes uit beeld te krijgen. Niemand hoeft te zien hoe je iets in elkaar 
hebt gezet. Dat maakt dat je creatie er slordig uit ziet. Netjes werken is meer dan het halve 
werk. 
 

   
Decoratiemateriaal Decoratiemateriaal Haakjes en oogjes uit gekocht in 1999, 

prijzen nog in guldens: fl. 1,95/2,23 
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‘Jeugdsentiment’ Gaatjes boren voor haakjes 

  
Houtblokken als basis Indraaien van de haakjes Haakjes met dik kokostouw 

   
Touw mag niet ‘ontsnappen’ Doe dit een aantal malen  

   
Haakjes voor meerdere stukken touw 
tegelijk 

De ‘pruik’ ontstaat Rastakapsel 

   
Aanvullen met decoratiemateriaal De andere twee boomgeesten Ander decoratiemateriaal 
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Stukje binddraad om een denappel Haakjes voor meerdere draden 

  
Kokostouw Basis De oogjes zijn voor wikkeldraad, aan 

de ‘haren’ bevestigd 

  

 

In de haakjes wordt het touw meege-
draaid 

Het lijkt heel warrig, maar dat is het 
niet na het pluizen van het touw 

  

Links: voor de derde boomgeest geldt 
dezelfde werkwijze 

 



 
15 

 
 
De foto’s spreken volgens mij voor zich. 
De haakjes en ogen zijn uit beeld omdat ik daar twee delen touw enkel overheen geknoopt 
heb. 
Dat heb ik op verschillende plaatsen herhaald en dat is iets wat eenieder zelf kan constateren. 
Dit soort creaties kun je maken van blokken haardhout maar ook van stammetjes die omge-
zaagd zijn, stukken hout die je voor je voeten ziet liggen, zelfs hout wat uit de zee is komen 
aanspoelen. 
Van natuurlijke ‘schatten’ valt veel moois te maken. 
Dit delen we nu in de nieuwsbrief maar is extra bedoeld voor allen die als deelnemer met de 
cursus en het recept meedoen om samen wat te kunnen organiseren. 
En verder is het voor alle lezers, wellicht ook om met kinderen in de naderende kerstvakantie 
te ondernemen. 
Bij al deze werkstukken heb ik alleen wikkeldraad, ijzerdraad en touw gebruikt. 
Maar denk ook aan een lijmpistool, kan handig zijn voor bepaalde versieringen. 
Deze heb ik in de kast laten liggen maar ik benoem het wel als mogelijkheid. 
Knopen, kralen, kerstversieringen, je kunt van alles gebruiken. 
En… als iemand wat gaat maken, wij vinden het leuk om foto’s te krijgen van gemaakte werk-
stukken. 

We houden ons aanbevolen.      
 
Knutsel ze. 
 
Anneke 
November 2022 
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Sleedoorn – PRUNUS Spinoza 
 

  
In een park bij mij in de buurt staat al jaren een prachtige Sleedoorn en omdat ik het plan had 
om eens iets met Sleedoornbessen te gaan maken ging ik met Pluk op pad. Maar wat schertste 
mijn verbazing . . . hij was weg! Hele Sleedoorn weg!  
Nou jaaaa echt niet leuk dit. Ik moet dus op zoek naar een andere plek waar ze groeien. 
Sleedoorn, prachtige blauwe bessen die er heel aantrekkelijk uitzien maar schijn bedriegt.  
Ze zijn hard, zuur en wrang, je kan er bijna niet bijkomen overal zitten lange harde scherpe 
stekels op de takken. En toch . . . ze hebben wel wat. 
 
Prunus Spinoza, Prunus van het Griekse ‘prounos’ dat Pruim betekent en Spinoza, gedoornd 
of gestekeld; nou en dat zijn ze! 
 
Sleedoorn is een woekerende struik die 2 tot wel 6 meter hoog kan worden. Je vindt hem vaak 
langs bosranden of in boswallen. Vroeger werd de Sleedoorn aangeplant in houtwallen om 
het vee tegen te houden en als je de Sleedoorn een keer in het echt ziet begrijp je dat meteen.  
 

  
Sleedoorn behoort tot de familie van roosachtigen en bloeit in het voorjaar als de takken nog 
kaal zijn met prachtige, lieve kleine witte bloemetjes. Ze staan met 2 of 3 bij elkaar. 
 
De Sleedoorn heeft bijna overal lange scherpe stekels en het blad is langwerpig, licht gekarteld 
en het geurt, wat betekent dat het op de psyche werkt.  
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In de kruidengeneeskunde worden de bloemetjes en het blad gebruikt om thee of tinctuur 
van te maken.  Sleedoornbloemetjes zijn licht laxerend terwijl de bessen juist stoppend wer-
ken.   
 

  
Tinctuur van het blad wordt gebruikt als urinedrijvend middel en de bessen werden gebruikt 
bij blaas- en urinewegontsteking. 
 
Sleedoorn bevat veel vitamine C en werkt algeheel opbouwend en versterkend voor je li-
chaam. 
 
De bessen staan bekend om hun samentrekkende werking dat komt door het looizuur wat 
erin zit. Ze zien er aantrekkelijk uit vind ik, maar lekker zijn ze absoluut niet.  
 
Om ze te kunnen gebruiken moet eerst de vorst er overheen dan worden ze ietsje minder 
wrang, maar ze blijven niet lekker ☺ Gewoon iets leuks mee maken dus.  De bessen worden 
verwerkt tot jam, vruchtensap, vruchtenmoes, likeur, vruchtenwijn en brandewijn. Ik zet hier-
onder een recept van siroop en van likeur. 
 
Het hout van Sleedoorn is erg hard en wordt gebruikt voor wandelstokken. 
 
Sleedoornsiroop: 
Pluk de bessen en als ze niet bevroren zijn geweest 3 dagen in de vriezer leggen. Laat ze ont-
dooien en doe ze in een pan. Giet er water bij zodat ze net onder staan en breng het aan de 
kook. Laat het nu zachtjes doorkoken, totdat alle bessen kapot zijn.  
Een beetje stevig roeren of kapot drukken kan helpen. 
 
Doe de bessen dan over in een fijne zeef en vang het sap op. Meet hoeveel sap er is. 
 
Algemeen recept voor vruchtensiroop: 
1 liter sap 
30 gr citroenzuur (eventueel slechts 20 gr voor zuur fruit, zoals citrusvruchten of zure bessen) 
1,1 tot 1,5 kg (kristal)suiker (hangt ervan af hoe zoet het fruit zelf is) 
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Warm het sap even kort op tot lauw, dus zonder te koken en net lang genoeg om de suiker 
erin op te lossen. Bij de warme methode wordt de siroop direct gemaakt nadat het sap gezeefd 
is en als het dus nog warm is. 
 
Voeg het citroenzuur ook toe, roer goed en giet de siroop in goed schoongemaakte (weck)fles-
sen. Werk hygiënisch en maak de flessen echt goed schoon, anders riskeer je een schimmel in 
de siroop of dat het gaat gisten. Als je iets lang wilt bewaren kook je de flessen het beste uit 
in een grote pan of vries de siroop gewoon in bakken in. 
 
Sleedoornlikeur: 
Pluk de Sleedoornbessen, hebben ze nog geen vorst gehad leg ze dan een paar dagen in de 
vriezer. 
 
Ingrediënten: 
Sleedoornbessen 
Witte kandijsuiker 
1 stokje kaneel 
Wodka 
6 weken  geduld 
 
Bereiding: 
Neem een fles met een brede opening, vul deze voor  ¼  met Sleedoornbessen en met ¼ met 
kandijsuiker.   
Doe het kaneelstokje erbij en vul de fles met Wodka. 
Zet het op een lichte plek. 
Schud af en toe goed, zodat alles met elkaar vermengt. 
Giet de likeur na 4 tot 6 weken door een zeef om de bessen er uit te filteren. 
 
 

  
Tekst Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker©  
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Wat moet er gebeuren? 
Wat moet er nog meer gebeuren? 
Wanneer gaat iedereen dit EINDELIJK heel gewoon vinden? 
 
Ja, ik waag weer een poging. 
En nee, zeg niet… daar heb je haar weer! 
 

Enne… ik zit mij hier vanuit Baranya een beetje druk om jullie te maken, dus…         
Lees gewoon. Lezen en even geen oordeel van tevoren. 
 
Zonder gekheid, in mijn ogen is het echt heel bizar. 
We hebben verdikkeme te maken met oude kennis en met planten die voor onze voeten 
groeien, waar we overheen stappen, overheen lopen, die we vertrappen, die we vergiftigen 
als het tegenzit. 
En wat doen de meesten? 
Hun winkelwagentje vol laden met allerhande ‘zooi’ waar ze nog voor betalen ook. 
Bedenk dat zakjes sla of andere groente handig lijken maar of ze echt gezond zijn daar mag 
je vraagtekens bij zetten. 
De groente moet wel vers blijven om te zien qua snijranden, de groente is al enige uren, va-
ker dagen onderweg en onderhevig geweest aan temperatuurverschillen. 
Want vanaf het moment van aankoop is het maar de vraag of jij het weer snel in de koeling 
kon leggen. 
Er zijn vele punten om op te noemen waarom je gesneden groente beter links kunt laten lig-
gen. 
Daar tegenover kun je even je tuin inlopen en bijvoorbeeld vers vogelmuur plukken. 
Ja, ja, ik zie je de wenkbrauwen fronzen. 
Weet je lieve lezer van dit ‘gewrocht’ van mij… je voorouders wisten het al, vele eeuwen ge-
leden en zij konden geen groente, al helemaal niet gesneden in winkels kopen. 
Alles wat we nodig hebben groeit voor onze voeten, in onze tuin of in onze nabijheid. 
We kunnen ons eigenlijk het jaar rond redden. 
Zolang het niet vriest is er nog van alles te vinden en als het echt wintert is er vaak evengoed 
nog wel wat op te scharrelen maar wie hierop anticipeert kan van alles gedroogd op voor-
raad hebben voor de koude maanden, van alles ingemaakt hebben, kortom als we willen 
kunnen we het jaar rond de geschenken van Moeder Natuur omarmen. 
En… in principe gratis en voor niets. 
In principe? 
Ja, als je vanuit je woning aan de loop gaat kost het je niets dan alleen een beetje moeite. 
Ga je er met de auto voor op pad, ja dan kost het iets maar zijn de geschenken van Moeder 
Natuur nog steeds gratis. 
 
We zien de wereld om ons heen in rap tempo veranderen. 
Er is veel gaande en we vernemen ook dat de prijzen voor velen de pan uitrijzen. 
Groente gescoord uit de natuur kost je niets. 
Je presenteert ook nog eens groente die hoog scoort qua vitaminen en mineralen, lekker fris 
is en er krachtig uitziet. 
Neem deze broodjes. 
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Frank bakte het brood zelf. Nee niet waar, niet jokken, dat deed de broodbakmachine       , 
maar Frank vulde deze met de juiste ingrediënten in de juiste verhouding. 
Biologische roomboter en biologische smeerseltjes. Deze zijn gekocht maar als we weer wat 
meer tijd overhouden gaan we ook zeker elf weer pesto maken en andere lekkere aanvullin-
gen voor op een broodje. 
Op deze smeerseltjes gingen een paar plukken verse vogelmuur, kaal knopkruid en een paar 
madeliefjes.  
 

   
Vogelmuur Kaal knopkruid Madeliefjes 

   
Verse ingrediënten Vers gebakken brood Smeerseltje eronder 

  
Heerlijk vers ‘groenvoer’  

 
Het groenvoer was lekker mals en sappig, knapperig. Daar kan echt geen zakje gesneden 
groente tegenop, dat al enkele dagen onderdoor is voor je het koopt en daarna wellicht nog 
een paar dagen in je koelkast ligt.  
 
Maar zo zijn er zoveel heerlijke dingen om toe te voegen wat weinig tijd kost en als je het 
eenmaal weet doe je dat automatisch. 
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De 28ste aten we de broodjes hier genoemd als lunch en als avondeten diverse groenten met 
pasta, maar ook weer aangevuld met vers vogelmuur, van eigen erf geplukt met de zaklan-

taarn in de hand.        
 

  
Vogelmuur Viooltjes 

  
Vers op de pasta met verse ingrediënten en gedroogde brandnetelzaden 

 
En de groenten in de pasta waren ook allemaal vers, aangevuld met gedroogde brandnetel-
zaden. 
 
Al dit soort informatie kun je terugvinden in de vier boeken gericht op ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen. 
Informatie achter in deze nieuwsbrief.  
 
MAAR… 
Vanaf heden ook te verkrijgen als E-book. 
Elk boek, vier delen, Voorjaar – Zomer – Najaar en Winter met als hoofdtitel ‘Het ‘wilde’ ge-
nieten’… heeft 155 bladzijden. 
Dus 4 keer 155 bladzijden. 
 
Deze bladzijden staan boordevol foto’s met verwijzingen, namen van de planten, etc.  
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En deze foto’s bevatten voorbeelden van recepten, gewoon ter inspiratie, die je na kunt ma-
ken, maar waardoor je wellicht zelf op andere gedachten komt, als je de ‘wilde’ groenten 
maar gaat nuttigen. 
 
De delen kosten als papieren boek € 24, 95 (per deel) 
Als E-book € 12,50 per deel en alle vier delen samen € 35,00 
Dan heb je voor € 35,00 een bak aan informatie. 
Pluk een paar weken ‘wilde’ groenten als aanvulling op groenten, horend bij de tijd van het 
jaar, of als vervanging voor het naar de winkel gaan als dat niet uitkomt en je hebt die € 35,- 
er uit voor je er erg in hebt. 
En ja, dat merk je nooit, ik weet het; er komt niet een moment dat je zegt, hé, nu draai ik 
rond.  
Nee, maar je zult wel opmerken heel anders naar je maaltijden te kijken, anders in te kopen, 
andere dingen niet meer te kopen; je krijgt een win-win situatie, dat kan niet anders als je 
met deze informatie aan de slag gaat. 
 
En zeg nu niet… o leuk, ik wil die vier delen wel hebben voor ‘stel dat’… Stel wat? 
Dat hoor ik al te vaak.  
Personen die dit soort informatie op de plank leggen of in hun laptop, pc of op een harde 
schijf blijven bewaren. 
Tegenwoordig denk ik dan… ‘VREET’ NU!!! 
Raar he? 
 
Maar dat is wat ik denk, want die brandnetels, de vogelmuur, de… en de… bedenk het alle-
maal maar, schenken je altijd goede inhoudsstoffen. 
Tenminste, als je de planten niet naast een weiland plukt waar ze spuiten maar daar wil je 
ook geen krop andijvie naast oogsten. 
De boodschap is, dat als jij je niet bezig wilt houden met wat om ons heen groeit en er altijd 
zal zijn, je de trein zult missen als er een situatie ontstaat waarin dit broodnodig mocht zijn. 
Want dan heb jij niet de rust en de tijd je te verdiepen en spelenderwijs met al die informa-
tie aan de slag te gaan. 
Welnee, dan kijk je er niet naar en heb je alle kennis bij je en je doet er niets mee. 
Dus… leuker kunnen wij het niet maken. 
 
Wanneer je de E-books aanschaft dan help je ons, drie dames van het bestuur ook nog zodat 
we verder kunnen gaan met mooie projecten ondersteunen. 
Op de site kun je zien wat we tot heden al zo hebben gedaan sinds we ‘Cursus het Wilde Ge-
nieten’ hebben gelanceerd.  
De deelnemers hebben hier hun steentje aan bijgedragen. 
En dat doen de deelnemers ook van het concept een ‘Tweewekelijks recept’ per mail. 
Elke twee weken een recept ter inspiratie om ook naar buiten te gaan en te plukken wat we 
delen. 
Maar de keus is aan ieder zelf, doet hij of zij er iets mee of niet. 
Wij reiken aan, delen, bevelen aan… meer kunnen we niet doen. 
 
Vandaar dat ik tegenwoordig denk als ik lees dat iemand de informatie allemaal netjes be-
waart maar er nu niets mee onderneemt. 
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‘VREET’ NU!!! 
Dan leer je het tenminste. 
Dan gaat het beklijven en een gewoonte worden. 
De Romeinen hebben toch niet voor niets vele groentesoorten, waaronder zevenblad, ver-
spreid?  
Dankjewel Romeinen! 
Elke keer gingen er soldaten vooruit naar de volgende plaats waar zij langer zouden verblij-
ven om groenten te planten. 
Zij zorgden wel goed voor zichzelf wat dat betreft en dankzij hen zijn er vele soorten letterlijk 
‘aan de wandel gegaan’.  
Dank aan Moeder Natuur! 
En wij? We scoren zo goed als dagelijks diverse soorten uit onze tuin. 
Enne… die soorten groeien ook in Nederland. Zeker weten! 
 
Wie de papieren boeken wenst kan mailen naar Barbera: barbera@project7-blad.nl 
Wie de E-books wenst kan mailen naar mij: anneke@project7-blad.nl 
Wij beiden geven de persoon met interesse de bankgegevens van Stichting Project7-blad en 
we zorgen dat het gevraagde na betaling geleverd gaat worden. 
Andere Anneke, Anneke onze penningmeester, geeft aan ons door wie voldaan heeft en dan 
mogen wij tot leveren over gaan. 
Zo doen we dat samen. 
 

Enne… ik bezig normaal niet van die brute uitspraken.        

Maar ik kan er zo langzamerhand steeds slechter tegen als men aangeeft alles maar te bewa-
ren tot… 
Dan kan het namelijk te laat zijn! 
Dit benoemen we niet om angst te zaaien maar één ding weet ik zeker: als er echt een mo-
ment komt dat we van veel zaken verstoken raken, dan kunnen wij ons redden. 
Zeker weten! 
Want al die ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen blijven maar komen, elke keer 
weer. 
En wie zegt dat alles op zal raken… 
Grote onzin. Als we normaal oogsten, een plant geeft elk jaar of vaker per jaar nieuwe aan-
was. Vele planten verdwijnen als het vriest en komen bij zachtere temperaturen weer boven 
de grond.  
Ruk ze niet uit te grond, wanneer je wortels gebruikt, spit eruit wat je nodig hebt maar ver-
niel de boel er omheen niet. Pluk niet een hele plant kaal. 
Pluk netjes, ook al noem je het ‘onkruid’. 
Onkruid… dat zijn planten die groeien op plekken waar jij ze niet wenst. 

Maar als je weet wat je kunt eten dan zou je je eigen tuin vol wensen.      
Dus… dan is het moment gekomen dat je het heel normaal bent gaan vinden om ‘wilde’ 
groenten in de keuken te verwerken. Samen met alle bekende soorten, dan pas is het assor-

timent compleet. Eerder niet.         
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  

mailto:barbera@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
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Van een van onze lezers 
 
Lieve Anneke, 
 
Ik zie jullie foto's in de nieuwsbrief... niet te geloven wat jullie bekokstoofd hebben daar in 
Hongarije. 
Chapeau! 
Hierbij een levensteken en heel veel licht en warmte uit Nederland. 
 
Van 
Janneke M. 
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Licht in Baranya... 
 

 
 
Licht in Baranya.  
Vandaag 28 november maakten we een langdurige stroomstoring mee. 
Later op de dag was het ons duidelijk dat deze gepland was en er vele dorpen mee te maken 
hadden in verband met werkzaamheden. 
Net als bij alle werkzaamheden zit het soms niet mee en ook dat was hier het geval en duurde 
het allemaal wat langer. 
We dronken koffie bij kaarslicht, moesten onze dag qua plannen herzien want dan opeens 
blijkt dat je bij veel werkzaamheden of even stroom nodig hebt of langduriger stroom nodig 
hebt in de vorm van bijvoorbeeld een lamp in een vertrek dat in deze tijd van het jaar vroeg 
donker is. 

We zijn nogal flexibel.        Het loopt zoals het loopt en het gaat zoals het gaat. 
We zijn duidelijk in een andere tijd beland. 
We kunnen het ons niet meer voorstellen dat we begin november nog net zo gemakkelijk met 
korte mouwen liepen, buiten koffie dronken en onze lunch aten. 
Sterker nog: tot en met de laatste dag van oktober aten wij onze avondmaaltijd nog onder de 
grote overkapping over ons terras bij de toekomstige woonkeuken. 
Dat laat je in deze tijd wel, buiten eten. 
Buiten kokkerellen, dat zal eerdaags wel weer eens gebeuren maar dan op het stoofje. 
Kokkerellen doen we nu ook binnen, ja in korte tijd is er rap veel veranderd. 
Het is ook vroeg op de dag al donker. 
Zodra het een uur of half vier is dan weet je dat je, als je met een buitenklus bezig bent, voort 
moet maken wil je met daglicht opruimen. 
De dagen zullen nog meer inkorten maar we lonken alweer naar het licht. 
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Nog een paar weken dan beginnen we weer te winnen, eerst niet merkbaar maar het zal maar 
kort duren voor we dat weer gaan merken, als de dagen lengen. 
De winters schijnen naar de verhalen die we vernomen hebben hier niet lang te duren. 
Er kan wel een paar weken sneeuw liggen maar of wij dat ook zo gaan ervaren gaan we zien, 
strenge winters zijn ook hier van jaren geleden net als de verhalen in Nederland. 
Elfstedentochten, elk jaar onderwerp van gesprek maar al jaren niet aan de orde geweest, 
onze kinderen hebben deze nooit meegemaakt. 
Terugkomend op de stroomstoring waar we mee te maken hadden… Dan besef je dus wel 
degelijk hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van vele gemakken en waar we zo gemakkelijk onze 
plannen op maken. 
Onze plannen werden gedwarsboomd zogezegd, wat niet erg was, een kwestie van andere 
dingen gaan doen. 
Zo’n storing waarbij het dus echt donker wordt in de loop van de dag geeft je ook andere 
gedachten. 
Terugdenkend… 
Vanaf 7 mei, toen we op zaterdagmiddag Oudemirdum verlieten, is er al heel veel gepasseerd. 
We arriveerden als Nomaden, regelden ondertussen dit huis, reisden totaal vijfmaal heen en 
weer naar Nederland en we hebben dingen verhuisd waarbij je af en toe ook denkt… Lekker 
belangrijk. 

Maar leuk dat het er is.      
 
We zijn aan het opknappen gegaan, nog lang niet klaar, ook al veel in de tuin gedaan qua 
opruimen en een erfafscheiding repareren, de tuin hoort er helemaal bij qua gevoel en energie 
nu deze is ‘opengebroken’ doordat we zoveel hebben omgehaald.  
Het, wat wij ‘tweede deel’ noemden, was bijna geheel dichtgegroeid, daar moesten we sla-
lommend doorheen lopen en dan kwam je echt wel helemaal achteraan, maar toch…  
En nu zien we wat we er allemaal mee kunnen ondernemen. 
Verder gaan, dat is in elk geval een gedachte bij de tuin, nog wel wat opruimen maar daarna 
verder gaan want er staat genoeg wat we laten staan en daar vanuit of omheen weer oppik-
ken. 
 
Het grote wat voorheen een maisdrooghok was, hoort helemaal in het beeld van deze tuin. 
We zijn daarvan gaan houden en als groot object zal het opgenomen worden in het geheel 
met wat er voor en naast zal gaan groeien. 
Plannen genoeg. 
Binnen gaan we ook gestaag verder. 
Daarnaast hebben we het echt druk met Project7-blad. 
Elk weekend de bijdrage voor de ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
Verderop in deze nieuwsbrief zie je alle tot nu toe verschenen planten. 
Tot en met eind juli 2023 blijven we dit zo verzorgen, dan zit er twee jaar op, augustus 2021 
zijn we hiermee begonnen. 
Twee jaar consequent elke week dit verzorgen is dan mooi geweest. 
Maar wie interesse heeft kan ook nu nog instappen tegen gereduceerd tarief en alle voor-
gaande planten aantrekkelijk aanschaffen. 
Daarnaast verzorgen we samen met Barbera de nieuwsbrief tweemaal per maand waarvan 
deze editie nummer 2 van november is. 
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En… we lanceerden kort geleden een nieuw concept. Elke twee weken een recept waarbij 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen bij of in zijn verwerkt. 
Puur ter inspiratie en de deelnemers mogen gebruik maken van het feit dat ze mogen aange-
ven wat ze willen organiseren om bijvoorbeeld samen te wandelen, samen thee/koffie te drin-
ken, samen… bedenk het maar. 
Dat delen we weer met alle deelnemers en zo kan men met elkaar in contact komen. 
We noemen dit… voor de verbinding. 
Ontmoet gelijkgestemden, ontmoet personen waar je eens mee kunt spreken over onderwer-
pen die wellicht gevoelig in je naaste omgeving liggen gezien de tijd waarin we leven. 
Die uitdagingen kunnen we positief ondersteunen door juist anderen te ontmoeten. 
En daar houden wij ons ook mee bezig vanuit zuidelijk Hongarije. 
Het recept eens in de twee weken is een ‘makkie’ om te delen. Wij eten namelijk constant 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen uit eigen tuin in combinatie met bekende 
groentesoorten. 
Dus hoe leuk is het om daar iets van te delen? 
Leuk, gemakkelijk en we wensen zo anderen te inspireren. 
 
Deze tijd van het jaar zorgt ook voor vele andere gedachten. 
Bijvoorbeeld hoe verschillend het is om hier te leven in vergelijking met Nederland. 
Wij woonden in Friesland en Friesland is alweer zo heel anders dan Noord-Holland waar we 
daarvoor vele jaren woonden. 
Maar toch… 
Ook Friesland heeft te maken met landelijke ‘regels’, etc. 
 
Wat wij hier hebben ervaren zal bij velen ongelofelijk overkomen maar toch is het een feit. 
We kregen twee weken geleden allemaal een boskuub boomstammen geleverd vanuit de ge-
meente.  
Een boskuub is iets meer dan een kuub haardhout op maat (1 bij 1 bij 1,7 meter). Boomstam-
men stapelen anders dan gezaagd en gekloofd hout. 
Dat is toch een aardige hoeveelheid hout die je zomaar krijgt. 
Afgelopen week riep buurvrouw mij en had ze meel, wat ik begreep, voor ons aangenomen, 
ook dat was uitgedeeld. 
En dan spreek ik niet over een pondje of een kilo maar wij schatten drie kilo. 
Gewoon gekregen. 
 
Van buurman begreep ik vandaag dat hij sprak over een pakket voor kerst, krijgen vanuit de 
gemeente als ik het wel heb.  
We hebben ook al vernomen dat in een ander dorp in deze regio de inwoners in december en 
met Pasen een geldbedrag krijgen, iets van 50 en 25 euro omgerekend. 
We spreken over krijgen… 
Dit moet je in Nederland aan een willekeurige gemeente voorleggen. 
Geef alle inwoners een cadeau.  
Een pondje meel is nog te veel, laat staan een kilo of drie.  
 
Op een ochtend stond er een man uit het dorp op onze stoep met een grote zak paddenstoe-
len. 
Eerder kreeg ik van die man ook een grote hoeveelheid toen ik langs liep. 
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Wij maken dus dingen mee die eigenlijk goedbeschouwd meer thuishoren in sprookjes, een 
goede fee deelt uit. Zoiets… 
Maar dat is hier dus heel normaal. En voor ons heel bijzonder. Echt bijzonder! 
Dit alles meemakend, kijkend naar wat we onze tuin mogen noemen en genietend van de 
houtkachel leven we echt voor ons gevoel op een andere planeet. 
Kun je dat begrijpen? 
Niets jachtig leven. 
Geen gejaag achter ons aan met wat voor zaken dan ook. 
Zet je vuilnisbak op zondag maar aan de weg, op maandag zet buurman hem weer bij ons hek. 
Ja ik weet het, dat doen mensen in Nederland ook voor elkaar, dat deden wij ook, maar die-
zelfde buurman en buurvrouw helpen als het nodig is. 
Waterlek in de waterput? 
Buurvrouw belt het waterleidingbedrijf. Ze waren toevallig in de buurt en stonden binnen tien 
minuten voor ons huis.  
Wat ik wil zeggen is dat we totaal geen last hebben van een taalbarrière, ook al denk ik wel-
eens… wat zou ik graag alles verstaan. 
Maar dat is nog wel een ‘ding’, Hongaars is moeilijk. En toch komen we overal waar we moeten 
komen, krijgen we gedaan wat moet gebeuren en kunnen we aanschaffen wat nodig is voor 
het opknappen van het huis. 
Vertalen via internet, er zijn ook personen die Duits en/of Engels spreken en zo kunnen we 
zeggen dat we er geen hinder van ondervinden. 

Zelfs met handen, voeten en gebaren kom je er ook nog weleens.        
 
De natuur is nu heel ingetogen, echt zoals het bij deze tijd hoort. 
Maar wij ervaren dat dubbel. 
In de steden zijn grote winkels, in Pécs zagen we een kerstmarkt in aanbouw en we zullen vast 
even heen gaan, maar we worden hier niet zo geconfronteerd met alle lichtende en flitsende 
overdaad zoals in Nederland. 

Hoewel…        er hier in de buurt ook een paar woningen een flitsende kerstverlichting hebben 
opgehangen.  
Maar zo tijdens de dagen dat we op ons eigen erf zijn, we bezig zijn met hout zagen, kokkerel-
len, plannen maken en klussen voelt het ‘jaren terug in de tijd’. 
 
We maken nu ook minder meters in huis. 
Dit heeft te maken met even tot rust komen na maanden als ‘Nomaden’ elders geslapen te 
hebben, hier geklust te hebben. 
Dit heeft ook te maken met het terugdenken, met vooruit kijken en de korte dagen. 
Er zijn klussen die in huis moeten gebeuren waar je goed daglicht bij nodig hebt. 
Deze tijd geeft ook een andere energie dan wanneer het volop warm weer is. 
Bovendien straalt de rust in de natuur hier voor ons veel intenser dan we eigenlijk ooit beleefd 
hebben. 
Van de korte dagen die nog wat korter zullen worden gaan we straks tegen het einde van het 
jaar weer naar de langere dagen, naar een ontwakende natuur, naar de mogelijkheid de zaden 
meegenomen naar hier te zaaien, naar heel veel wat bij dagen hoort met steeds meer licht op 
de dag. 
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Wij zaten op 28 november bij kaarslicht aan de koffie tijdens de stroomstoring die uren heeft 
geduurd, maar het gaf ook iets aparts naast de kachel die een paar houtblokken opbrandde. 
 
Deze keer staat alleen het licht centraal op de foto’s. 
Wie ons dagelijks wil volgen kan dat doen via Telegram. 
Telegram kun je ook instaleren op je laptop of pc. 
Wij hebben Telegram alleen op onze laptop en van daaraf schrijf ik dagelijks een noem het 
‘blog’ aangevuld met vele foto’s voor op Telegram. 
Dit is heel leuk om te doen omdat velen ons trouw volgen en dat zijn er veel meer dan we op 
Telegram zien gebeuren. 
Hoe weet ik dat? 

Omdat ik mailtjes van velen krijg.        
Zoveel mailtjes, ik kan gewoon niet meer stoppen met dagelijks te vertellen wat we hebben 
‘uitgespookt’. 
En weet je wat zo leuk is? 
Dat inspireert ons ook. Want als ik een keertje geen zin heb in koken dan denk ik… hmmm we 
moeten wel even wat verantwoords maken, liefst met ‘wilde’ groenten, anders krijg ik straks 

‘op mijn kop’… Geintje      
Tot de volgende keer in de nieuwsbrief of tot eerder op Telegram. 
Frank plaatst ook alles op onze eigen site maar omdat Project7-blad steeds voorrang heeft 
qua werkzaamheden is hij wat op achter geraakt maar ook dat komt goed. Alles komt goed! 
 
Hartelijke groet vanuit Baranya. 
Anneke 
28 november 2022 
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Schoenen maken 
 
Ook deze maand weer een bijdrage van Rudy Vercauteren  
 
Om schoenen te maken, moet je het juiste materiaal gebruiken, een mal van je voet hebben, 
de delen van de schoen op maat maken en aan elkaar vastmaken, en het ontwerp definitief 
afwerken.  
 
Het voorbereiden van je materiaal  
1. Besluit wat voor soort schoen je wilt maken 
Als je van plan bent om een schoen te maken, is het ongetwijfeld belangrijk om een idee te 
hebben van wat voor soort schoen je wilt maken. Schoenen zijn ongelooflijk divers en er zijn 
genoeg soorten die je kunt maken, niet alleen maar loafers, sneakers, sandalen, laarzen en 
hoge hakken. Probeer om je in te beelden wat voor soort schoen het meest bij jouw individu-
ele stijl past. 
Het kan handig zijn om een paar ideeën uit te schetsen. Een duidelijke illustratie van je ideeën 
helpt je goed op weg om je schoen te maken. 
Als je net begint, is het het best om met iets simpels te beginnen. Een gewone geregen schoen 
heeft niet de finesse van ingewikkeldere soorten, maar je kunt genoeg flair geven aan een 
gewone schoen. 
 
2. Ontwerp, zoek of koop een blauwdruk voor je schoen 
Voordat je begint met het maken van je schoen, is het belangrijk dat je een nauwkeurig en 
gedetailleerd plan hebt om mee te werken. Je wilt tenslotte niet tijdens het proces nog ont-
werpbesluiten nemen; het maken van schoenen is een precieze bezigheid en de kleinste fout 
zorgt er al voor dat je geen goede schoen krijgt. 
Je kunt op het internet simpele sjablonen voor schoenen vinden. Zoek een aantal sjablonen. 
Als je niets vindt, geeft het je in ieder geval wat inspiratie voor je eigen ontwerp. [1] 
Online creatieve verkooppunten zoals www.etsy.com verkopen misschien betere sjablonen 
voor schoenen. 

Het ontwerpen van je eigen sjabloon wordt alleen aangeraden als je al eerder een paar schoe-
nen hebt gemaakt. Als dat is wat je uiteindelijk wilt doen, probeer dan iets basics in elkaar te 
zetten met een gratis sjabloon en gebruik die ervaring om de volgende keer je eigen sjabloon 
te maken. 
 

https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken
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3. Verzamel onderdelen van oude schoenen 
Je kunt jezelf een hoop tijd besparen en je 
schoenen een professionelere look geven 
als je onderdelen verzamelt van andere 
schoenen die je niet meer gebruikt. Schoen-
zolen zijn met name goed, aangezien ze je 
als basis kunt gebruiken voor de rest van je 
werk. Ervan uitgaande dat ze nog in goede 
staat verkeren, kun je de delen die je voor je 
nieuwe schoen wilt gebruiken er voorzichtig 
en langzaam met een scalpel afhalen. 
 
4. Haal de rest van je materiaal bij een ijzerhandel of specialiteitenwinkel 
Hoewel specifieke onderdelen afhankelijk zijn van het soort schoen dat je wilt maken, spreekt 
het voor zich dat je wat goede lappen leer nodig hebt en een sterke stof. 
Als je geen naaigereedschap hebt, moet je dat kopen of lenen om je schoenen te maken. 
Rubber, leer en stoffen zijn allemaal goed voor het chassis van de schoenen. 
Hoewel het wordt aangeraden om oude schoenzolen te hergebruiken of geprefabriceerd te 
kopen, kun je ook een functionele en waterproof zool maken van vellen kurk. Elk vel moet niet 
dikker zijn dan 0,32 cm. 
Vergeet niet om dubbel zoveel te halen als je denkt nodig te hebben, zodat je genoeg hebt om 
een paar schoenen te maken! 
 
Het maken van een schoenleest 
5. Maak een schoenleest op maat 
Een schoenleest is een blok in de vorm van een 
menselijke voet die schoenmakers gebruiken om 
mee te werken. Hiervoor moet je een mal van je 
voet maken; op die manier kun je de schoenen 
speciaal voor jouw maat maken.  
Neem een bak gevuld met alginaatgel en zet je 
voet erin, het liefst tot de enkel. Laat je voet 20 
minuten zitten zodat de gel kan stollen, en haal 
daarna langzaam je voet eruit. [2] 
Zorg ervoor dat je je voet langzaam verwijdert; je 
wilt de gestolde gel niet beschadigen. 
Het wordt aangeraden om dit voor beide voeten 
tegelijkertijd te doen. Het is het best om dit zo snel mogelijk achter de rug te hebben. 
Iets positiefs om te vermelden over deze stap in het proces is dat je de schoenleest kunt her-
gebruiken voor elk nieuw paar schoenen dat je wilt maken. Bewaar ze op een veilige plek zodat 
ze niet het risico lopen om kapot te gaan. 
 
6. Giet het afgietsel in een mal 
Nu je een goede mal hebt van je voet, kun je hem vullen met afgietsel. Afhankelijk van het 
soort en de kwaliteit van het afgietsel, kan het stollen een halfuur tot een nacht duren. Wees 
geduldig - het kan een goed moment zijn om nu te werken aan andere delen van het proces 
als je plannen goed genoeg zijn. 
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7. .Haal je schoenleest eruit en omwikkel hem met plakband 
Wanneer de schoenleest is gestold is het tijd om hem eruit te halen en hem af te maken. 
Bedek je schoenleest met transparante plakband. Dit zorgt ervoor dat het niet zo snel bescha-
digt, en kun je je ontwerpen direct op de schoenleest aanbrengen. 
Schets je ontwerp op de schoenleest zelf. Voordat je de stukken aan elkaar maakt, is het han-
dig om een schets op de schoenleest te maken van hoe je de schoen eruit wilt laten zien. 
Hoewel je hier voor concrete afmetingen niet op moet vertrouwen, helpt het om een idee te 
hebben van hoe het er uit moet komen te zien in 3D wanneer je alles aan elkaar moet naaien. 
 
Het in elkaar zetten van je schoen 
8. Knip je leer- en stofpatronen uit 
Knip met gebruik van je sjabloon of persoonlijk ontwerp elk noodzakelijk stuk van je stof uit 
met een scalpel of chirurgisch mes. Het is misschien handig om een liniaal of geodriehoek te 
gebruiken om je te helpen met de inkervingen. 
Wanneer je je patroon uitknipt, moet je ten minste 2,5 cm overlaten rond de onderkant van 
de schoen en 1 cm waar de bovenste delen samenkomen. Dit worden de naden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Naai de stukken aan elkaar [3]  
Een nette naaisteek is een van de moeilijkste gedeeltes van het maken van je schoen. Werk 
uiterst nauwkeurig en langzaam terwijl je de stukken aan elkaar naait; hoewel het makkelijker 
kan zijn om sneller te werken, zie je een slechte naaisteek zeker in het uiteindelijke product, 
en ziet je schoen er daardoor niet zo goed uit als het moet. Probeer om de naaisteken zo dicht 
mogelijk tegen het eind van elk stuk stof te krijgen als je kunt.  
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Overlappingen geven je schoen onnodige ribbels. Als je opzettelijk je stukken stof groter knipt 
dan ze moeten zijn om genoeg ruimte te hebben voor je naaisteken, houd daar dan rekening 
mee. Je moet geen schoen krijgen die te groot of te klein is voor de zool. 
Hoewel stof geen probleem is om aan elkaar te naaien, kun je meer moeite hebben met leer. 
Leer is stug en moeilijk om netjes aan elkaar te naaien. Het wordt in plaats daarvan aangera-
den om er gaatjes in te ponsen voordat je het aan de andere stukken vastmaakt. 
 
10. Maak oogjes voor de veters 
De oogjes zijn de gaten waar je je veters doorheen 
steekt. De kans is groot dat jouw ontwerp deze ge-
bruikt. Zet de oogjes op gelijke afstand van elkaar (iets 
minder dan 2,5 cm in de meeste gevallen) en maak er 
genoeg (4-5) om de meeste veters in te steken. Als je 
van doe-het-zelven houdt, kun je deze incisies makke-
lijk met een scalpel maken. Als je liever een wat meer 
professioneel product wilt, zijn er specifieke gereed-
schappen om oogjes mee te maken die je bij een spe-
ciaalzaak kunt bestellen. 
 
11. Snijd je zool uit [4]  
Als je een geprefabriceerde zool hebt gekocht of eentje van een paar oude schoenen hebt 
gepakt, hoef je je over deze stap geen zorgen te maken. Als je echter je schoenen volledig zelf 
maakt, kun je het best een aantal vellen kurk aanschaffen. Kurk is zacht genoeg en is water-
proof. 
Als je de stof al aan elkaar hebt genaaid, kun je dat als basis gebruiken wanneer je je incisies 
maakt, alhoewel je uiteindelijk moet uitgaan van de werkelijke afmetingen in je sjabloon. 
Hier is je schoenleest ook handig. Knip de zool uit het vel kurk, waarbij je wat extra ruimte 
vrijlaat rond de leest zodat je voet wat ademruimte heeft. 
Als je je zool wat zachter en hoger wilt, kun je 
een tweede of zelfs derde laag kurk op je zool 
aanbrengen. Knip gewoon exact dezelfde vorm 
uit en lijm de lagen aan elkaar vast. 
Geef de aan elkaar gelijmde zolen van kurk wat 
tijd om te drogen nadat je ze aan elkaar hebt 
gelijmd. 
Je kunt een hak maken door een extra laag aan 
te brengen op het achterste gedeelte van de 
zool. 
 
12. Naai en lijm de stukken aan elkaar [5]  
Alleen de stof aan je zool vastnaaien werkt niet. Het wordt aangeraden om een lijm te kopen 
specifiek voor schoenen om de stof aan de zool vast te lijmen. Breng de lijm langzaam en 
gelijkmatig aan. Dit zorgt ervoor dat je schoen waterproof is en stevig. Als je blauwdruk zegt 
dat je extra naaisteken moet maken, doe dat dan ook. 
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Maak gebruik van de schoenleest in de schoen 
wanneer je het allemaal aan elkaar naait. Het biedt 
een goede basis en ondersteuning terwijl je het 
lastige naaiwerk doet. 
Als je een echte naaipro bent, wees dan niet bang 
om een pittige naaisteek te gebruiken. Naaisteken 
zelf kunnen een goed middel zijn om een esthe-
tisch element aan je schoen te geven. Als je moe-
diger bent dan de rest van ons, kun je experimen-
teren met onregelmatige naaisteken, zolang ze 
maar stevig genoeg zijn om te functioneren. 
 
13. Knip het teveel aan stof af en voeg waar nodig extra lappen stof toe 
Tegen deze tijd moet je een relatief functionele schoen hebben. Steek de veters door de oog-
jes als je dat nog niet hebt gedaan. Om de schoen er zo goed mogelijk uit te laten zien, moet 
je het teveel aan stof afknippen. Als je een lelijke naad hebt, kan je een nieuwe laag leer of 
stof aanbrengen om het te maskeren. Nu je de schoen in elkaar hebt gezet, kun je er wat meer 
flair aan geven. 

 
14. Herhaal het proces voor de andere schoen 
Meestal wil je twee schoenen hebben om aan te doen. Nadat je de basics voor de eerste 
schoen afhebt, is het tijd om te beginnen aan de tweede schoen.  
.Probeer hem net als de eerste schoen te maken. Eventuele foutjes die je hebt gemaakt bij je 
eerste schoen zien er erger uit als ze niet bij de tweede schoen zijn te zien. 
Als je gefrustreerd raakt bij het maken van je 
eerste schoen, kun je vinden dat het maken van 
de tweede schoen veel aangenamer is. 
 
Het geven van de finishing touch aan je creatie 
15. Maak je schoenen waterproof met een wa-

terproof spray  
Een leren schoen heeft zijn eigen natuurlijke 
waterproof eigenschappen, maar je moet er al-
les aan doen om ervoor te zorgen dat er geen 
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water in kan komen. Het is een goed idee om met een relatief goedkope waterproof spray je 
schoenen een grondige beurt te geven, zeker wanneer je in een regenachtig gebied woont. 
[6]  
 
16. Breng decoraties aan op je schoenen 
Wees eerlijk; wanneer je iets zelf maakt, is dat 
omdat je je eigen unieke draai eraan wilt geven. 
Je hebt genoeg tijd om dat te doen, zelfs nadat je 
de schoen hebt gemaakt.[7]  
Het is een leuke en effectieve manier om met 
verf voor leer een creatief ontwerp aan te bren-
gen op de zijkanten van je schoen, zodat je je ei-
gen stijl geeft aan je creatie.[8]  
Er zijn ontelbare manieren waarop je stijl kunt geven aan je schoenen. Zoek online naar ideeën 
als je inspiratie nodig hebt.[9]  
 
17. Test je schoenen!  
Nu je knappe creatie eindelijk klaar is, is het tijd 
voor het allesbepalende moment waarop je ze 
aandoet en ze gebruikt. Loop wat rond in de gang 
of de straat en kijk hoe ze aanvoelen. Voelen ze 
comfortabel aan? Denk je dat er geen water in 
komt wanneer je per ongeluk in een plas stapt? Als 
dit je eerste keer is dat je een schoen maakt, is het 
heel normaal dat er problemen zijn. Als je niet te-
vreden bent met het eindresultaat, kun je altijd je 
ervaring gebruiken die je hebt opgedaan om een 
nieuw paar te maken.[10]  
Als het alleen de inlegzool is die oncomfortabel aanvoelt, kun je gel inlegzolen (zoals Ironman) 
kopen om je voeten een wat betere schokdemping te geven. 
 
Tips 
Het is het best om tegelijkertijd beide schoenen te maken; op die manier bespaar je tijd en 
heb je de grootste kans dat je schoenen op elkaar lijken. 
Sommige naaisteken kunnen alleen door tijd en ervaring worden geleerd. Experimenteer met 
een paar stukken stof totdat je het onder de knie hebt. 
 
Waarschuwingen 
Het maken van schoenen kan behoorlijk uitdagend zijn, zeker wanneer je normaal gesproken 
niet zo creatief bent. Het kan een paar keer duren om het onder de knie te krijgen, dus blijf 
het proberen en maak je niet druk als je het de eerste keer verprutst. Leer van je fouten, en 
oefen als je onzeker bent wat meer met het opnemen van je maat en het naaien, voordat je 
het opnieuw probeert.[11] 
 
Bronnen: 
↑http://sneakerfactory.net/sneakers/2015/04/how-to-make-a-shoe-pattern/ 
↑http://lastmakingschool.com/history-of-Lastmaking-.htm 

https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_note-11
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-1
http://sneakerfactory.net/sneakers/2015/04/how-to-make-a-shoe-pattern/
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-2
http://lastmakingschool.com/history-of-Lastmaking-.htm
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↑https://www.shoesofprey.com/content/bespoke 
↑http://howdidyoumakethis.com/diy-shoes-part-1-intro-supply-list/ 
↑http://howdidyoumakethis.com/diy-shoes-part-1-intro-supply-list/ 
↑http://www.craftyladyabby.com/2012/11/fashion-shoe-makeover-tutorials-paint.html 
↑http://www.craftyladyabby.com/2012/11/fashion-shoe-makeover-tutorials-paint.html 
↑http://angelusdirect.com/collections/paint 
↑https://www.pinterest.com/artsychick31/diy-decorating-shoes/ 
↑http://www.rei.com/learn/expert-advice/walking-shoes.html 
↑http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/14/stuart-heritage-homemade-
life-making-shoes 
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_note-11  

Bijdrage van: 

Lois Wade, Knutselexpert voor wikiHow 
Aan dit artikel is bijgedragen door Lois Wade, een vertrouwd lid van de wikiHow-gemeen-
schap. Lois Wade heeft meer dan 45 jaar knutsel- en handwerkervaring, waaronder naaien, 
haken, borduren, borduren met kruissteek, tekenen en knutselen met papier. Sinds 2007 
werkt ze mee aan het schrijven van knutselartikelen op wikiHow.  
 

 
 

Cursus ‘Het Wilde Genieten’  
 
Zoals veel lezers van deze nieuwsbrief inmiddels wel weten ‘draait’ er al ruim een jaar een 
cursus met elke week een nieuwe ‘cursusbrief’ om deelnemers bekend te maken met zoveel 
mogelijk ‘wilde’ groenten, kruiden, vruchten etc.  
r zijn inmiddels 69 van deze brieven verzonden. De covers kun je zien op de bladzijden hierna.  
We gaan door tot nummer 104, zodat de deelnemers twee jaar lang, iedere week, een bijdrage 
hebben ontvangen. 
Je kunt nog steeds deelnemen aan deze cursus. Als je nu instapt, betaal je een evenredig deel 
van het jaar. 
Je kunt ook alle eerder verschenen cursusbrieven aanschaffen, voor de prijs van € 50,00.  
Je kunt er ook voor kiezen om 8 exemplaren naar keuze te bestellen voor € 10,00. 
Informatie hierover bij Anneke: anneke@project7-blad.nl.  
 

Tweewekelijks recept 
 
Ter inspiratie sturen wij elke twee weken een recept, tip, of informatie over het gebruik van 
‘wild’ in je maaltijd.  
De groenten groeien letterlijk voor je voeten, als je er maar oog voor hebt.  
Deelname voor slechts € 25,00 per jaar. Hiermee ligt ook de weg open voor verbinding met 
gelijkgestemden. Je kunt activiteiten ontplooien, de weg openen naar mensen die net zo 
denken als jij.  
Alleen… je ‘moet’ zelf ook initiatieven nemen. Meer hierover elders in deze nieuwsbrief. 
Aanmelden: anneke@project7-blad.nl   

https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-3
https://www.shoesofprey.com/content/bespoke
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-4
http://howdidyoumakethis.com/diy-shoes-part-1-intro-supply-list/
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-5
http://howdidyoumakethis.com/diy-shoes-part-1-intro-supply-list/
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-6
http://www.craftyladyabby.com/2012/11/fashion-shoe-makeover-tutorials-paint.html
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-7
http://www.craftyladyabby.com/2012/11/fashion-shoe-makeover-tutorials-paint.html
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-8
http://angelusdirect.com/collections/paint
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-9
https://www.pinterest.com/artsychick31/diy-decorating-shoes/
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-10
http://www.rei.com/learn/expert-advice/walking-shoes.html
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_ref-11
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/14/stuart-heritage-homemade-life-making-shoes
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/14/stuart-heritage-homemade-life-making-shoes
https://nl.wikihow.com/Schoenen-maken#_note-11
mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl


 
37 

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 Koningskruid 

 

   

69 Spar    
    
    

 
 

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

vorm, dus tot en met 69: Spar) 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 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. 
 

LET OP!!! 
 

Deze boeken zijn nu ook verkrijgbaar als e-boek in pdf-formaat. 
Prijs per exemplaar: €  12,50; ALLE SEIZOENEN IN ÉÉN KEER kosten € 35,00. 

 

Bestellen kun je ze bij Anneke: anneke@project7-blad.nl. 
Zij mailt je dan de bankgegevens van Project 7-blad. 

 

 

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

   

 

 

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

