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Op naar de kortste dag en dan… opbouwen heen! 
 
We stiefelen gestaag naar de kortste dag van het jaar 
en vanaf dat moment gaan de dagen weer opbouwen 
heen. 
 
Eerst merken we dat nog niet maar in de loop van ja-
nuari begint dat alweer zichtbaar te worden en aan 
vele kleine veranderingen in de natuur zien we het 
voorjaar weer om de hoek kijken. 
 
December, wie zal het eerste speenkruid waarnemen? 
Dat bedacht ik vandaag, elk jaar is het weer leuk om 
voor of rond de jaarwisseling de eerste blaadjes te aan-
schouwen. 
Nog leuker is het om dat dan even te delen, dus was 
mijn gedachte: wie zal het eerste blaadje vinden? 
 
Nu ben ik heel benieuwd of we het hier in onze omge-
ving zullen aantreffen, in Gaasterland en voorheen in 
Bergen kende ik de plekjes op mijn duimpje waar het 
zeker te vinden was. 
 
Speenkruid, een ‘wilde’ groente die voor je gevoel het 
voorjaar al aankondigt. 

 

  
Speenkruid blad Met bloempjes – niet meer eten! 

 
Maar voor het echt voorjaar is kunnen we nog heel wat kou krijgen in vele vormen van weers-
invloeden. 
Toch heeft deze tijd altijd iets magisch, de zonnewende, plannen maken voor een nieuw tuin-
seizoen, zien dat de knoppen aan de bomen zwellen, er gebeuren dingen die je blij kunnen 
maken. 
Via Project7-blad kun je, als je dat wilt, je nog meer richten op ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
Daarom hebben we tot 15 januari een tweetal aanbiedingen. 
We zijn geen kruideniers maar spelen nu toch met de uitspraak; ‘Twee halen, één betalen’. 



 
4 

Lees er meer over in deze nieuwsbrief bij:  
Project7-blad aanbiedingen tot en met 15 januari… 
Twee voor de prijs van één… 
 
En… je mag de aanbieding ook aan twee anderen geven in plaats van aan jezelf of aan meer 
personen, als je dat wilt mail je even en maken we een leuke deal voor je. 

Met ons kun je vele kanten op, soms ook de goede.             
 

We willen iedereen fijne Kerstdagen wen-
sen. 
Maak het jezelf en met elkaar gezellig. 
Geniet van kleine mooie dingen, buk eens bij 
een klein bloempje en geniet daarvan. 
 
We, ik spreek mede namens Barbera en An-
neke F. 
Achter Anneke een F., onze penningmeester 
heet Anneke Fokkema. 
Inderdaad tweemaal Anneke binnen een be-
stuur van drie, Barbera zit mooi tussen ons 

in.        
Elke maand vergaderen we op een maandagavond met elkaar via Skype. 
Tussendoor loopt alles via de mail. 
Dat gaat perfect. 
Marja beheert al jaren het mailbestand en elke keer krijg ik dat up to date aangeleverd als de 
nieuwsbrief rondgezonden moet worden. 
Hanneke helpt met de website. Want ook dat is een klus apart, we zijn blij met allen die hun 
steentje bijdragen. 
Daarnaast de personen die voor de nieuwsbrief hun bijdragen leveren, zonder hen konden we 
dat niet zo gevarieerd verzorgen.  
Dat zijn Marja, Piteke, Geertje, Marijke 
en Miriam. 
En natuurlijk ook Barbera, ook zij heeft 
de nodige inbreng aan de stukken die 
we delen. 
 
Al met al een bezig clubje en we gaan 
ook per januari weer gewoon verder in 
het nieuwe jaar, samen ‘wild’ genieten 
met van alles wat daarbij past.  
 
Eerst komen we voor het eind van dit 
jaar nog een keer bij jullie langs. 
 
Fijne dagen, hartelijke groet, 
Anneke 
14 december 2022 – Baranya (Hongarije) 
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Je eigen thee maken 
 
Hoe leuk is het om je eigen thee en theemengsels te maken. 
Ik ben hier vorig jaar mee begonnen voor de dorpstuin voor de verkoop. Ik kreeg wel eens een 
potje thee van Anneke en dacht oké, wat gaat en/of kan daarin en vroeg natuurlijk ook aan 
Anneke wat zij in de theemengsels deed. 
En zo ben ik het hele jaar bezig met het verzamelen en drogen. Als ik in Heempark wandel, of 
bij het dorpshuis in de tuin of in de dorpstuin aan het werk, ben ik vaak van alles aan het 
plukken en knippen.  
Een leuk advies van Anneke is om in het voorjaar bloesems te verzamelen en in het najaar de 
vrucht, dus wat appelbloesem (niet te veel van de boom plukken, dan komt er geen appeltje 
meer aan), meidoorn bloesem, vlierbloesem en in het najaar appeltjes, meidoornbessen en 
vlierbessen gedroogd. 
Afgelopen week voor de wintermarkt in het dorp nog de nodige potjes met theemengsels 
gemaakt en vandaag gekeken wat heb ik nog nu voor mezelf deze winter. Best veel.  
Sowieso heb ik voor mezelf in het voorjaar meidoornbloesem verzameld, in de loop van het 
jaar blad van de meidoorn en in het najaar de bessen. Bloesem en het blad in een grote pot 
en de bessen in een klein potje gedaan, is beter te verdelen als je thee zet, anders zitten de 
bessen allemaal onderin de glazen pot. 
Ook heb ik in september de nodige jonge brandnetels geplukt en gedroogd, vorig jaar zou ik 
in het Heempark halen en toen was net alles gemaaid. Ik dacht dat gebeurt mij dit jaar niet 
weer, dus ik was er op tijd bij. Ook een grote pot gevuld, Dat kan natuurlijk ook door de soep, 
of een saus of iets anders. 
Ook heb ik nog wat potten staan met onder andere brandnetel, fruitblad van braam, aardbei, 
framboos, druif, vijg, maar ook vrouwenmantel, Oost-Indische kers, goudsbloem, appeltjes, 
appelbloesem, vlierbloesem en vlierbessen. Alles gemengd en zo heb ik twee flinke potten 
theemengsel. Leuk om een deel in kleinere potten te doen en als cadeautjes weg te geven de 
komende maand aan vrienden en familie. 
 
Ik heb vast thee genoeg deze 
winter. Ik zet de thee in een gla-
zen pot, gebruik papieren thee-
filters en drink de thee tegen-
woordig, à la de Azerbeidzjaanse 
filmpjes, uit een Turks theeglas 
 
Genietmomentjes voor mezelf. 
 

 Groet, 
Barbera 
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Elke plant heeft zijn verhaal en zo ook de Maretak  
Marijke de Bruin 
 
Vandaag ga ik vertellen over de Maretak. 
 

 
 
Of je nou de feestdagen viert of niet..., december blijft voor mij een maand waarin de hele 
wereld zzzzzoemt.  Mensen lopen haastig en druk door de winkelstraten.   
Er moeten zoveel dingen, want het is ook zo gezellig om met elkaar de feesten te vieren. Je 
zou bijna vergeten dat we in de donkere maanden zitten waarin het juist de bedoeling is om 
ons terug te trekken en uit te rusten, 
net als de natuur doet.  
Het geeft gelegenheid ons voor te 
bereiden op nieuwe plannen die uit-
gezaaid mogen worden om weer te 
kunnen bloeien. Vergeet dus niet 
om tussen het feesten door ook je 
rustige momenten te nemen met 
een mooi boek of een leuke film.   
 
Ik haal zoveel levenslessen uit de na-
tuur.  
Sinds enkele jaren zie ik pas echt 
goed hoeveel parallellen er zijn met 
ons als mens en de omgeving waar 
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we ons in bevinden. Hoe meer ik leer over planten, hoe meer de planten mij vertellen hoe ik 
het beste kan leven. 
Maar ik dwaal af. Ik zou gaan vertellen over de Maretak.  
  

De Maretak heeft een rijkelijke en ook wat roman-
tische geschiedenis van legenden en symboliek die 
verschillen per land. Wie kent niet het gebruik van 
de Maretak als het takje wat boven de deurpost 
wordt gehangen met Kerst?  Als je daar samen on-
der staat, mag je elkaar kussen. Dit gebruik komt 
oorspronkelijk van de Kelten en de Germanen.   
De Maretak was immers een heilige plant die o.a. 
stond voor vruchtbaarheid. Dit gebruik is, zoals vele 
tradities, verkerstend. De Maretak werd vroeger 
ook gedragen door vrouwen om sneller zwanger te 
worden.  Daarnaast werd het plantje vroeger ook 
gebruikt als bescherming bij bliksem, ziekte en 
brand. 
In mijn vorige artikel over de Eik beschreef ik de tra-
ditie van de Druïden die de Maretak van een Eik als 
“heilig” beschouwden. Deze Maretak mocht alleen 
met een gouden snoeimes worden geoogst. De 
juiste tijd hiervoor was zes dagen na volle maan in 
de laatste wintermaand. De takken van de Maretak 
waren als “gulden roede” verbonden met het inha-
len van het nieuwe jaar en stonden, ook hier, sym-
bool voor vruchtbaarheid en geluk.  
 
De wetenschappelijke naam van de Maretak is de 
Viscus Album.  
Viscus is afgeleid van het Latijnse woord “visco-
sum”, dat kleverig betekent of lijm.  
Dit verwijst naar de kleverige substantie in de bes-
sen. Een andere naam die wordt gebruikt voor Ma-
retak is ook “Vogellijm”.  
Een hele rake benaming die ik je zal uitleggen, want 
dit is ook meteen de reden waarom de Maretak zo 
hoog in de bomen groeit.  
Vogeltjes eten de bessen graag, maar hebben wel 

wat moeite met het kleverige vruchtvlees van de besjes dat aan hun snaveltjes blijft kleven. 
Ze vegen daardoor hun snaveltjes af aan een tak en zo komt er zaad op een nieuwe plek waar 
het eventueel kan groeien.  
Lijsters en merels laten hun uitwerpselen op bomen vallen, waardoor er ook onverteerbare 
zaadjes achterblijven die dan kiemen en via een zuigwortel door de bast dringen en zich in het 
levende weefsel vertakken. Ingenieus, hè! 
Album betekent “wit “.   
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Mare zou erop wijzen dat deze plant voor haar gast-
heer een kwelling is.  Mare betekent nachtmerrie, 
kwade.  De Maretak is immers een groenblijvende 
half parasiet die op de takken van zachte bomen 
groeit.  
Elke boom heeft zijn eigen Maretak die wel tot 50 
jaar oud kan worden. Ze is lid van de Sandelhout fa-
milie.  De bloeitijd is van februari tot mei. 
De bloemetjes zijn onopvallend, groenig/gelig zon-
der kelk of kroonbladeren. Ze is tweehuizig.  
De bessen zijn wit, doorzichtig en gevuld met slijm en 
zijn giftig! Er is 1 zaadje per bes.  
De bladeren zijn groen, dik en leerachtig. Ze zijn lan-
cetvormig/lepelachtig van vorm.  
De plant richt zich niet op de zon, maar groeit als een 
ronde struik alle richtingen uit.  De plant is overigens 
eenslachtig tweehuizig, dit betekent dat er aparte 
mannelijke en vrouwelijke planten zijn, voor het krij-
gen van bessen heb je dus beide planten nodig, 
De inhoudsstoffen van de Maretak zijn o.a.:  slijm-
stoffen (vooral de bessen), saponinen 
alkaloïden. looistoffen, fytosterol, flavonoïden maar 
ook Vitamine C, ijzer, kalium, magnesium, calcium , 
zink, selenium,  GABA, histamine en diverse amino-
zuren. 
De inhoudsstoffen van de Maretak zijn vooral ook af-
hankelijk van op welke boom ze groeit.  
 
De werkingen van de Maretak zijn o.a. ontstekings-
remmend, bloeddrukverlagend , hartversterkend, 
kalmerend, tegen nerveuze hartklachten en het ver-
betert de overdracht van zenuwimpulsen in het ze-
nuwstelsel. 
 
Extracten van de Maretak zouden mogelijk kunnen 
worden ingezet bij kanker en artritis. Het gaat dan 
om een product dat onderhuids wordt ingespoten 
met een injectienaald.  Deze mogen enkel door een 
arts toegediend worden.   
Verder onderzoek is nog nodig, maar bepaalde stu-
dies tonen al een langere overlevingstijd aan. 
 
De Maretak kan ook als (koude) thee worden ge-
dronken. Dat is iets wat we in het algemeen niet ge-
wend zijn. Maar enkel de koude extractie is werk-
zaam.  Warmte vernietigt veel actieve bestanddelen.   
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RECEPT: 
Als je dus Maretak thee wilt drinken, kan je dit het beste een nachtje in koud water laten 
trekken.  
Hiervoor kan je 2.5 gram kruid (gedroogd, je kan het online of in de winkel kopen) op een kop 
koud water nemen, een nacht laten trekken, even zeven,  en dit ’s morgens nuchter drinken 
en ’s avonds neem je dit nog een keer (dan maak je 2 koppen) .  
 
Let op, de Maretak is op zich een veilig kruid, maar je moet er geen hoge dosis van nemen, 
want dat kan giftig werken. De maximale dosis is 10 gram per dag. 
De mate van giftigheid is dan wel weer afhankelijk van waar de Maretak gegroeid is.  Zo is de 
Maretak die op een populier groeit giftiger dan een Maretak die op een appelboom groeit.  
De bes is giftig, die moet je gewoon niet nemen. 
 
De contra indicaties zijn ook belangrijk bij elk kruid en de belangrijkste wil ik dus graag benoe-
men.   
Maretak kan de stolbaarheid van het bloed doen toenemen.  Houd hiermee rekening bij stoor-
nissen in de bloedstolling. 
Bj lage bloeddruk en hartziekten: enkel op voorschrift van een arts/therapeut 
Niet innemen tijdens de zwangerschap (stimuleert de baarmoeder). 
Niet innemen bij aandoeningen als kanker, TBC of AIDS, tenzij onder controle van een arts. 
 
Er zijn mogelijke interacties met medicijnen die bloedverdunnend werken. 
Theoretisch gezien zijn er mogelijke interacties met bloeddrukverlagende medicijnen, dus in 
dit geval altijd even overleggen met de arts. 
Ook in het geval van hartziektes en medicatie, altijd overleggen met de arts.  
 
Maretak kan de absorptie van bivalente mineralen (calcium, magnesium, zink etc…) beïnvloe-
den. Neem daarom voedingssupplementen of ijzerpreparaten niet tegelijk met een maretak 
preparaat in.   
 
Als je een kruid veilig wilt nemen, neem dan contact op met je arts, natuurgeneeskundige of 
apotheker.   
Dit is zeker aan te bevelen wanneer je reguliere medicatie inneemt.  Zo weet je zeker dat het 
geen wisselwerking op elkaar heeft (of wel). 
 
 
Bronnen: 

• Groot handboek geneeskrachtige planten, Geert Verhelst 

• https://www.abedeverteller.nl/ 

• Het kruidenboek van Ingrid,  Ingrid Kropf 
 
Foto’s:  

• Anneke Bleeker 
 
 
 

 

https://www.abedeverteller.nl/
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Project7-blad aanbiedingen tot en met 15 januari… 

Twee voor de prijs van één… 
 
Een cadeautje voor jezelf en automatisch voor iemand anders. 
Hoe lijkt dat? 
Wie mee wil doen met het ‘Twee wekelijkse recept’ betaalt daarvoor 25 euro voor een heel 
jaar. 
Dat komt neer op 1 euro per recept en de mogelijkheid in contact te komen met andere 
deelnemers want wie zin heeft iets te ondernemen met anderen mag dat doorgeven en an-
dere deelnemers kunnen zich aanmelden. 
Samen wandelen, samen koffie/thee drinken, samen… bedenk het maar, genoeg wat gezellig 
en dus ook waardevol is. 
Wat is dan nu de aanbieding? 
Als jij mee wilt doen dan mag je deze mogelijkheid aan iemand cadeau geven; je geeft aan 
ons de naam en het mailadres door en dan komen jullie samen op de lijst maar jij betaalt al-
leen die 25 euro voor jezelf en geeft meteen een ander dit concept cadeau. 
Leuk met iemand uit je familie, een vriend of vriendin, een buurvrouw of buurman, collega, 
bedenk het maar. 
Gezellig om samen over te spreken en om wellicht samen iets te organiseren bij je thuis, 
wandelen of… 
En je bepaalt altijd zelf hoeveel personen je wilt ontvangen; deze mogelijkheid van met deel-
nemers iets kunnen ondernemen hebben we bedacht om verbinding tot stand te brengen 
met personen met gelijkgestemde interesses. 
 
DAN… 
De vier boeken ‘Het ‘wilde’ genieten’ zijn nog steeds te koop als papieren uitgave maar sinds 
kort ook als E-book. 
De papieren uitgave kost € 24,95 per boek, 155 bladzijden per deel. 
Als E-book kost het € 12,50 per stuk EN… alle vier voor € 35,00! 
MAAR… 
Wil jij één E-book of alle vier als E-book? (Ze worden geleverd in pdf-formaat.) 
Dan mag jij iemand bedenken die deze ook krijgt. 
Als je één, twee of drie E-boeken wilt aanschaffen, kosten deze € 12,50 per deel.  
Jij mag dan dat door jou gekozen exemplaar ook aan iemand cadeau geven.  
Als jij meerdere E-boeken koopt, mag je datzelfde aantal boeken ook weggeven. 
Wil je de hele serie aanschaffen (voorjaar, zomer, najaar en winter), dan betaal je € 35,00 
voor de hele serie en mag je deze hele serie ook aan iemand cadeau doen. 
Jij geeft aan ons aan, aan wie je het e-boek/de e-boeken wilt schenken en wij zorgen voor de 
verzending daarvan. 
 
Deze acties, het 25 euro concept eerst uitgelegd en de E-books zijn dus tijdelijk in de aan-
bieding. ‘Twee halen, één betalen’… Tot en met 15 januari 2023 
LET OP! Deze actie is NIET van toepassing op de papieren boeken. 
Alleen als E-book. 
 
Opgeven (25 euro concept) of bestellen (E-books) bij: anneke@project7-blad.nl 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Daarna krijg je de gegevens van Project7-blad en geef ik je naam door aan Anneke Fok-
kema, onze penningmeester. 
Zodra zij je betaling heeft waargenomen gaan wij over tot opnemen en/of leveren.  
 
Overigens… help je meteen mee om het ons als bestuur leuk te houden. 
We kunnen dan namelijk helpen bij leuke projecten, denk aan bomen, struiken en/of plan-
ten aanschaffen voor natuurlijke projecten in dorpen of steden. 
Project7-blad heeft al een aantal projecten mogen helpen ondersteunen en dat vinden wij, 
Barbera, Anneke en Anneke heel leuk qua gevoel. Dat voelt nuttig!  
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
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De kracht van klank 
 
Op een regenachtige zondagmiddag in november was ik bij een magisch concert van The Wan-
derer. We zaten bij kaarslicht op de grond en huiskamerbanken op sokken in Lewinski in 
Sneek. Een twee uur durend intiem ontspannend concert.  
Geen klappen tussen de nummers door. Genieten met ogen open of dicht. Je laten raken door 
de klanken. Klanken die als trillingen jouw lichaam binnenzweven en snaren in jouw lijf raken. 
Zaken lostrillen die gestold waren, tranen laten vloeien, blijdschap in jouw hart voelen en ver-
binden met de anderen om je heen. Alles en iedereen in energie verbonden.  
Ik voel dan via mijn heldervoelendheid van alles gebeuren en dan spijt het me dat ik niet hel-
derziend ben. Ik stel me zo voor dat die klanken als kleuren de zaal in zweven en ieders hart 
raken. 
 
Oude Egypte 
Heel ver terug in de tijd in het oude 
Egypte kwamen wezens uit een verlichte 
beschaving (de vierde dimensie) van ons 
universum naar aarde om ons te helpen 
en zijn er sindsdien altijd geweest.  
De Hathors zijn meesters van klank en 
energie. Ze zijn onze oudere broers en 
zusters in bewustzijn en al millennia lang 
betrokken bij de mensheid en zeer lief-
devol.  
Tom Kenyon & Virginia Essene schreven 
de doorgegeven informatie op in het 
boek “Het Hathor-Materiaal” (uitgave in 
2002). Volgens de Hathors hebben we 
3.200 chakra’s in onze hersenen, waar-
van het derde oog (wat wij kennen als 6e 
chakra) en het kruinchakra (7e chakra) 
maar twee zijn.  
In het verleden werkten ze via de vrucht-
baarheidsgodin Hator van het oude 
Egypte. Ze hebben ook contact gemaakt 
met de Tibetaanse lama’s in de beginpe-
riode van het Tibetaanse Boeddhisme.  
Sommige van hun unieke technieken en 
oefeningen over, van, voor het gebruik 
van klank zijn van hen afkomstig. Denk 
daarbij aan de klankschalen en de man-
tra’s.  
Doordat ze zelf door vreugde en verdriet 
zijn gegroeid op weg naar de Ene Bron van Al Dat Is, willen ze ons graag bijstaan op onze reis.  
Ze zeggen, dat de mens de sleutel in handen heeft voor de evolutie en verlichting van onze 
planeet Aarde. Die keuze vereist ‘vrije wil’ en wat wij wel of niet kiezen beïnvloedt veel andere 
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rijken op deze wereld. In de Egyptische geschiedenis zijn weinig aanwijzingen over het bestaan 
van de Hathors en hun motieven en beschrijvingen.  
In de tempels van Hator zijn wel beeldhouwwerken overgebleven die tonen hoe ze eruit zagen 
(zie plaatje op het boek). Ze zijn niet onze verlossers of redders en ze mogen zich niet mengen 
in onze keuzes of evolutie vanwege onze vrije wil.  
Al sinds 2002 zitten we als mensheid in een geboorteproces naar een nieuwe dimensie van 
bewustzijn. Als wij klaar zijn voor het opbouwen van de nieuwe wereld, nodigen ze ons uit om 
mee op reis te gaan, een reis van hart en geest.  
Het boek is zeker een aanrader om te lezen. Er staan ook mooie oefeningen in. Ze beschrijven 
de mens als energiesysteem en vertellen over de piramides en hun verschillende functies als 
energiegenerators, kennispoorten en ondersteuners van het Christusnetwerk ook wel Chris-
tusbewustzijn genoemd.  
Dit ontstond toen Jezus van Nazareth zijn krachten daaraan gaf (even anders van hoe het in 
de bijbel geschreven is – lees dan ook het Maria Magdalena Mysterie).  
Een aantal piramides had ook grafkamers, maar dat was niet hun primaire functie.  
 
Advies van de Hathors 
Ze hebben ook een advies nu de energieën op onze planeet toenemen.  
Er zullen meer emoties omhoog komen die opgeruimd mogen worden zowel bij jezelf of dat 
je dit bij een ander oproept. Misschien heb je dit zelf ook al gemerkt.  
 
Ze geven het advies, als er een emotie oprijst, een geschikte plek te vinden en de klank van die 
emotie te maken en die door je heen te laten gaan.  
Als je wilt huilen, huil dan. Je zuivert daarmee de energie en dat centrum en je ruimt de onder-
drukte emotie in het veld op. Iedere emotie heeft zijn eigen klank als een signatuur.  
Zelfs als je de emotie niet kunt benoemen, maar alleen voelen is oké. Tijdens het proces van 
klank maken kun je iets gaan begrijpen waarover de emotie gaat.  
 
Soms kun je een boek lezen of een film kijken en gaan huilen, dan wordt de signatuur van een 
emotie geraakt die veel meer is dan de tekst die je leest of het beeld wat je kijkt.  
Er is een resonantie in gang gezet. Deze signatuur ontrolt als een spiraal naar buiten. Huilen 
en klank maken schoont op. Na het ontladen via klank ben je energetisch beter in balans. 
 
Tonen van de Mayakalender 
Wat ik ook met jullie wil delen is iets 
wat ik in een van mijn opleidingen dit 
najaar te horen kreeg. In de Mayaka-
lender wordt gewerkt met dagen die 
ieder een symbool en toon hebben.  
Er zijn 13 tonen.  
Deze tonen corresponderen met onze 
chakra’s. Verder zijn onze chakra’s spe-
cifiek onderling ook met elkaar verbon-
den.  
Toon 1 is dan de kruinchakra (7e).  
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Verder zijn chakra 1 (basis) en 7 met elkaar verbonden net zoals chakra 2 (heiligbeen) en 6 (3e 
oog) en chakra 3 (zonnevlecht) met 5 (keelchakra).  
Het hartchakra staat op zichzelf. Zo ben ik zelf ook steeds weer op ontdekkingsreis met een 
open mind.  
Ergens hier, zegt mijn gevoel, hoort ook nog het transcendente hart ook wel emotioneel hart 
of hoger hartchakra een plekje te vinden. Misschien krijg ik daar een volgende keer meer in-
formatie over wat de tonen betreft. 
 
DINA 

 
En als we het over klank hebben dan wil ik je ook even kennis laten maken met DINA.  
Ik ken DINA al sinds een klein meisje en heb haar zien opgroeien tot een prachtige vrouw met 
een fantastische stem.  
Haar muziek is sferisch en de stijl komt voort uit haar reizen naar India, Thailand en West-
Afrika. Ze zingt zowel Engels als Fries en geeft ook ligconcerten.  
Ik kreeg een nieuwsbrief van haar met de volgende tekst die ik graag hier wil delen, omdat ik 
het zo passend vind bij de kracht van klank.  
Je hoeft de woorden niet te verstaan, je kunt ze wel voelen. 
 
Afgelopen zomer ben ik gaan schrijven aan een nieuw en Friestalig album.  
De Friese taal is mijn moedertaal en met mijn familie en de mensen waarvan ik weet dat ze 
Fries spreken, deel ik deze taal. Het is altijd mijn wens geweest om een album in het Fries te 
schrijven, maar ik had het gevoel dat daar een moment voor moest komen, en dat liet zich niet 
forceren.  
Daarnaast wordt de Friese taal vaak afgeschilderd als boers, en knauwerig, en dat vind ik 
vreemd, want voor mij is deze taal juist heel zacht en melodisch. Ik heb 10 nummers geschreven 
en de woorden en zinnen onderdeel gemaakt van de muziek, een woord kan percussief zijn, of 
juist golvend.  
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Zo wil ik mijn taal aan je presenteren en misschien versta je niet wat ik zeg of zing, maar het 
gevoel komt wel binnen. 
Met het maken van het album stelde ik de vraag, 'hoe bezinnen wij, en wat hebben we daar-
voor nodig'.  
De vraag kwam voort uit wat ik om mij heen zie. En dat is dat we zoekende zijn.  
We proberen de grond onder onze voeten te voelen, en we willen spiritueel gevoed worden. 
Maar de kerk of andere sacrale plekken zijn voor de meeste mensen niet meer dé plek om naar 
toe te gaan.  
Dus wat is dan ons 'medisyn', ons medicijn. Waar komen we thuis, en hoe zorgen we dat we 
mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek in balans blijven. Daar schreef ik 10 nummers over, 
en elk nummer is een ingrediënt van mijn 'medisyn'.  
Met het album komt een boek, waarin alle songteksten, gedichten en spoken-word met verta-
lingen in te vinden zijn, en interviews met mensen die hun visie en wijsheid op dit thema geven.  
Dit boek nodigt je ook uit om je eigen ingrediënten te verzamelen, te delen, en dit boek als een 
dagboek te gebruiken. De release van het boek met het album zal eind maart plaatsvinden, 
exacte datum en locatie volgen nog. 
Daarna volgt er een kerkentour, de hele maand april en mei tour ik langs verschillende kerken 
in Friesland.  
In samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Popfabryk.  
 
Je kunt DINA alvast beluisteren op Spotify. 
 
Kerstvakantietip 
Voor de kerstdagen een mooie documentaire op Netflix om te bekijken Ancient Apocalyps 
door James Hancock.  
Een door wetenschappers verguist onderzoeksjournalist die niet willen doorzoeken als bewijs-
materiaal zich opstapelt over een oudere beschaving met zeer veel kennis.  
Maar tegenwoordig weten we, hoe meer iemand verguisd wordt hoe meer waarheid het be-

vat       . 
 
Verder . . . ken je nog mensen die prikschade hebben of prikspijt?  
Laat hen dan telefonisch contact opnemen hoe ik hiermee kan helpen. Ik heb goede resultaten 
met de middelen waar ik mee werk. 
 
Van 23 december t/m 8 januari 2023 is de praktijk wegens kerstvakantie gesloten. 
 
Liefs,  
 
Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: eigen foto, Pixabay en Jeroen van de Bovenkamp (foto DINA met toestemming) 
 
 
 

 

https://www.aldefrysketsjerken.nl/
https://popfabryk.nl/
https://open.spotify.com/artist/1cfLoOS902F9duAdpT4dvi?si=1KsPqq-nTlSlx0zzIM70FQ
https://www.netflix.com/nl/title/81211003
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022 
 

 

Iedere maand plaatsen wij hier een of twee pagina’s uit de Natuurlijk geïn-
spireerd 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…    
 
 

zondag 
 
 
 

WEEK 49 

 
Derde Advent 

11 
december 

 
DE NATUUR ALS STILTEBRON | VISUALISATIE 

 

December 

 
Je bevindt je in een oud bos, het is er donker en stil. Door de bladerloze bomen heen schijnt 
het licht van de zon, het biedt je een magische wereld van stralen die de bosbodem verlich-
ten. 
In deze stille tijd kom je ook steeds dichter bij het licht. Je slaat een smal zijpad in en voor 
je verschijnt een poort van hulst. Je voelt dat je niet anders kunt dan door de duisternis 
heen te gaan, om verlicht door de poort het nieuwe jaar in te gaan.  
 
Diep van binnen voel je dat het, net als in de natuur, tijd is om je oude jas af te leggen, je 
oude gewoontes en ideeën, zoals de boom zijn bladeren heeft laten gaan.  
Net als in de natuur geef je geen voeding meer aan wat aan het afsterven is, zoals de boom 
een grens trekt voor zelfbehoud tussen tak en blad. 
 
Je staat stil onder een poort van hulst. Het is er stil en donker. 
Net als in de natuur trek jij je energie naar binnen, je keert letterlijk en figuurlijk naar bin-
nen.  
Je geeft je over aan de rust die er heerst en de stilte, zodat je wakker bent om te ontvangen 
wat op je ligt te wachten, zoals het zaad in de grond.  
Je sluit je ogen en net als in de natuur doe je even helemaal niets, geen actieve rol is er op 
dit moment voor je weggelegd, net als de dieren zich verschuilen om hun energie te spa-
ren.  
 
Je herinnert jezelf eraan dat je natuur bent, van dezelfde materie opgebouwd, levend van 
dezelfde energie, uit dezelfde bron geboren.  
Je luistert naar je innerlijke stem die je toefluistert wat nu belangrijk is.  
Eenvoudiger dan dit is het niet, jij bent natuur, onderdeel van één groot geheel. 
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Weer een heerlijke middag: Kransen maken! 
 
Met het groepje in Friesland waarmee we op regelmatige wijze bij elkaar komen hebben we 
weer een heerlijke middag beleefd.  
 

   
 
We starten met een kop koffie/ thee met wat lekkers erbij en hebben eerst gepraat en geme-
diteerd. Inspiratie opgedaan met elkaar, uitwisselen van waar we zoal in het dagelijks leven 
tegenaan lopen en willen delen met de anderen.  
Een van de deelnemers heeft een kort winterverhaal voorgelezen. 
 
Na de pauze is de plant van de dag belicht, de engelwortel. Een twee- tot vierjarige plant, een 
schermbloemige die wel tot 2,5 meter hoog kan groeien. De engelwortel is een geneeskrach-
tige plant, met name de wortels en wordt onder andere gebruikt bij spijsverteringsproblemen, 
maagzwakte, darmontsteking. De engelwortel heeft een versterkende werking op de zenu-
wen, gebruikt bij stress en vermoeidheid. 
 
Vervolgens gaan we kransen maken. Anneke heeft toen duidelijk was dat ze naar Hongarije 
zou vertrekken een serie kransen achtergelaten om een keer als groepje mee aan de slag te 
gaan.  
 
Iedereen heeft zelf ‘groen’ meegenomen zoals hedera, conifeerblad, liguster, skimmia, dove-
netel, hulst en versieringen als onder andere appeltjes en dennenappels 
Het groen leg je op de krans en zet je rondom vast met ijzerdraad. Het is op zich niet ingewik-
keld. Je moet het even weten. je kunt er later nog weer takjes tussen zetten en versieringen. 
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Al pratend gaat een ieder aan de slag. De foto’s geven een kleine impressie. 
 
We sluiten de middag af met een heerlijke kop soep, met brood en kruidenboter en een qui-
noa salade. Het is altijd weer verwennerij en met een gevulde maag en een mooie krans rijden 
we weer huiswaarts. 
 
En natuurlijk heeft de gastvrouw weer een heerlijk watertje met een smaakje gemaakt, deze 
keer met goudsbloem, appel, longkruid en brandnetel. 
 
Intussen hebben we afgesproken wie de volgende keer de meditatie voorbereid en we gaan 
dan een bloempotkacheltje maken. Een van de deelnemers heeft hier wel ideeën voor en 
zorgt voor de benodigdheden. 

Ook weer leuk, ik heb er nu eentje op de tafel staan op een theelichtje    . 
 
Wordt vervolgd. 

 groet, 
Barbera 
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De Wilde Wel Genieten Column 
Zaterdag 3 december 2022 – Miriam M. 
 

Het is leuk om in de nabije omgeving waar je woont te weten, waar voedselbomen staan. 
Walnoot, tamme kastanje, hazelnoot… 
Vlakbij huis heb ik – met dank aan informatie van een Telegram app “Gratis Voedsel Voor 
Iedereen” GVVI (die in het hele land aftakkingen heeft, het is begonnen in Zwolle en zo het 
land in gegroeid) – een aantal tamme kastanjebomen bezocht en veel geraapt. Daarna het 
experiment opgevat om er kastanje puree van te maken, omdat dat zo ontzettend lekker is.  
In de tussentijd snoepte ik de kastanjes gepoft en zelfs rauw. 
In de buurt langs de weg stonden bakken met stoofperen en Goudrenetten te koop aangebo-
den. Daar ben ik mij aan te buiten gegaan.  
Vanuit de moestuin van mijn ouders ontving ik walnoten en nog wat andere appels. Zodoende 
heb ik geloof ik in tijdsbestek van een maand minstens 9 appeltaarten (ook miniformaat ☺ ) 
en 1 appelcake gemaakt. Leuk uitdelen en ook een paar in de vriezer, dat kan prima. Daarna 
ontdooien, even in de oven, en wat roomijs of slagroommmmmmmm. 
Op mijn balkon bleef de Oost-Indische kers bloemen geven.  
Tot eind november at ik nog dagelijks bloemen. Maar het heeft gevroren en zelfs gesneeuwd 
en dat vindt de Oost-Indische kers niet grappig… 
Tot slot de al-ler-lief-ste en laatste kerstomaatjes van 2022. Te lief om op te eten! 
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Boek van de maand 
 
Voor deze maand weer een tweetal interessante boeken. 
 

Giftige erfenis 

Hoe de onkruidverdelger glyfosaat onze gezondheid en het milieu 
vernietigt - glyfosaat is het actieve bestanddeel van Roundup 
Stephanie Seneff 
 
Net als Rachel Carson deed met DDT in de jaren 1960, luidt Stepha-
nie Seneff de noodklok over glyfosaat, en geeft je advies over een-
voudige, krachtige veranderingen die je nu kunt maken.  
Tevens geeft ze je essentiële informatie die je nodig hebt om je ge-
zondheid, de gezondheid van je gezin, en de planeet waarvan we 
allemaal afhankelijk zijn te beschermen. 
 
In Giftige erfenis zullen lezers ontdekken: 
• wat de unieke toxische aard van glyfosaat is; 
• hoe glyfosaat het microbioom verstoort, wat leidt tot darmdysbiose, auto-immuniteit, neu-
rodegeneratie, en meer; 
• waarom we een toename zien van niet-alcoholische leververvetting, onvruchtbaarheid, de-
pressie en angst; 
• wat de rol van glyfosaat in bodemdegeneratie, watervervuiling, en bedreigingen voor wilde 
dieren en biodiversiteit is; 
• wat de belangrijkste voedingsadviezen zijn voor bewuste consumenten die met glyfosaat 
besmet voedsel willen vermijden en hun gezondheid willen verbeteren. 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789492665652?pc=427870AA 
 
 

Waar word je nu echt ziek van? 

Waarom alles wat je dacht te weten over ziekte niet klopt 
Dawn Lester & David Parker 
Trilogie: Deel 1 
 
Waar word je nu echt ziek van? Deze vraag inspireerde Dawn Lester 
en David Parker tot een zoektocht van tien jaar, waarbij ze diep in 
de geheimen van de medische wereld doken.  
In drie boeken hebben ze hun vele bevindingen verzameld, vrij van 
vooroordelen en dogma’s. 
Het massieve werk van Lester en Parker is prettig leesbaar en toe-
gankelijk voor iedereen. Dit complete naslagwerk biedt een onthul-
lend inzicht in de motieven en werkwijzen van de moderne medi-
sche industrie. 
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Dit is deel 1 van de trilogie. In dit boek word je meegenomen naar het begin: 
Wat zijn de uitgangspunten van de moderne medische industrie?  
Hoe is het mogelijk dat farmaceutische bedrijven de afgelopen 200 jaar uitgegroeid zijn tot de 
meest winstgevende en invloedrijke bedrijven ter wereld, terwijl steeds meer mensen ziek 
worden? 
Aan de hand van vele voorbeelden worden de ware oorzaken van ziekte en pandemieën ont-
huld, zoals de pest, de Spaanse griep en aids.  
Vele aannamen worden ontmaskerd. Het zal duidelijk worden dat het bolwerk van de medi-
sche industrie op een heel wankel fundament staat.  
Na het lezen van dit boek zul je heel anders tegen gezondheid, ziekte en genezing aankijken. 
 
Deel 1 gaat onder meer over de volgende onderwerpen: 
* Waarom medicijnen een patiënt niet beter maken en reden zijn voor meer medicijnen. 
* Zijn vaccinaties veilig en effectief of een aanname, een geloof en nooit wetenschappelijk 
bewezen? 
* Wat is de ziektekiemtheorie en mag er getwijfeld worden aan besmettelijkheid? 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789492665676?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 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Quote 
 
 
 

Hoevelen onderschatten 
de kracht van eenvoud? 

Toch is zij de ware sleutel 
tot het hart. 

 
William Wordsworth 

Engels dichter (1770 – 1850) 
 
 

 
 
  

https://www.succesboeken.nl/book/9789492665676?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Chinese Vernisboom 
 

Anneke heeft het in haar verslagen over Hongarije veelvuldig over de Chinese vernis boom. 

Trigger, trigger     
Een van de deelnemers aan de wekelijkse cursus Het Wilde Genieten per mail heeft ineens bij 

haar in het straatje de vernisboom ontdekt, staat er natuurlijk nog maar net     
 
Hoi Anneke, 
 
Ik zou je nog foto’s sturen van de Chinese vernisboom bij mij in ons straatje.  
Ik ga hem zeker nog op de plaat zetten in het voorjaar en in de zomer.  

Ik vind mijn ontdekking zo grappig.      
Was zó verbaasd!! 
 
Lieve groet, 
 
Marian Waterkott 
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Broodje 'wild' in december 
 

 
 
Zelfgebakken brood besmeerd met biologische roomboter en smeerseltjes. 
Aangevuld met twee 'wilde' groenten, namelijk kaal knopkruid en vogelmuur. 
Als eetbaar bloempje madeliefjes. 
De blaadjes van madeliefjes kun je overigens ook als groente presenteren, denk aan veldsla, 
zo kunnen deze blaadjes ook dienst doen. 
Deze broodjes dienden als lunch, maar kunnen op vele momenten gepresenteerd worden. 
Deze groente kan ook heel geschikt als rauwkost bij een pastagerecht, rijstgerecht, aange-
vuld in een bladsalade, bedenk het... Vele mogelijkheden met kaal knopkruid en vogelmuur 
en het madeliefje is eveneens een hele gezonde toevoeging. 
 
Anneke     
 

  
Kaal knopkruid Vogelmuur 
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Madeliefjes De ingrediënten 

  
 Vers zelfgebakken brood 

  
  

  
 Decembersfeertje 
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Decembersfeer in Baranya 
 
December, we beleven nu in zuidelijk 
Hongarije de winter. 
Opeens daalden de temperaturen 
sterk, de overgang van nog lekker 
weer naar een stuk minder ging vrij 
snel. 
Toch beleven we ook nog de nodige 
zonuurtjes, ondanks dat de donkere 
dagen voor kerstmis hier ook zo voe-
len. 
Een heel andere beleving, vlogen we 
afgelopen zomer vaak snel naar onze 
flessen water in de tuin die in koelzak-
ken stonden, zo gaan we nu graag 
naar de kachel omdat we koude tenen 
krijgen. 
 
Nu klinkt dit wel heel uiteenlopend, 
maar toen we aan het werk waren op 
het terras om de overkapping te ma-
ken namen we heel regelmatig even 
pauze om onder de partytent in de 
tuin te genieten van het koude water. 
Wel is het een feit dat als je nu buiten 
wilt klussen, een kop thee bij de ka-
chel lonkt. 
Enorme verschillen dus. 
De decembersfeer is hier ook heel 
mooi om mee te maken. 
Zolang als we hier bivakkeren zien we 
dat men in de dorpjes en steden aan-
dacht besteedt aan het openbaar 

groen, aan gezellige versieringen aangepast aan het seizoen of een festiviteit. 
Men maakt het gezellig. Je ziet overal bloemen, ze worden verzorgd, het valt op dat de aan-
dacht groot is voor dit soort zaken die heel verzorgd overkomen. 
Zo zien we nu vele leuke versieringen passend bij december. 
Van kerstman tot stal, van stal tot versierde boom, van versierde boom tot…  
Sommigen springen er echt uit, met genoegen zien we dit alles aan. 
Het heeft echt iets. 
 
Wat ook opvalt is dat we totaal geen hang hebben naar mooie kerstmarkten, grote volge-
stouwde winkels en andere bekende verschijningen die we in Nederland overal zagen. 
En we moeten bekennen het ook leuk gevonden te hebben naar een leuke kerstmarkt te gaan, 
naar een mooi tuincentrum, naar een versierd winkelcentrum. 
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We zijn nooit anti geweest, wel bespeur-
den we al enige jaren dat het wat ons be-
treft minder mocht, wat meer terug naar 
basic, naar noem het sober en sfeervol 
in plaats van overdadige glitter en flikke-
rende verlichting. 
 
In de vele dorpjes om ons heen zie je 
deze sfeervolle soberheid, maar wel 
aangevuld met ook heftig flikkerende 

verlichting.        
Het is niet zo dat al deze versieringen 
hier niet te verkrijgen zijn, maar toch is 
de hele sfeer, het totale overkomen an-
ders. 
Maar willen we wel naar een groot win-
kelcentrum met overdadige etalages, 
geen punt, dan ligt Pécs op een redelijke 
afstand en kunnen we ons hart ophalen. 
Ook daar heeft men een kerstmarkt op-
gebouwd. Een hele grote boom waar-
omheen vele houten huisjes als ver-
kooppunt staan. De sfeer zoals je ook in 
Denemarken, Duitsland en elders kunt 
aantreffen. 
Eerlijk gezegd zeiden we naar deze 
markt te willen gaan, wij zagen hem in 
aanbouw toen we een keer even in Pécs 
waren. 
Wel… wie weet gaan we nog heen maar 
tegelijkertijd zeggen we dat als het er 
niet van komt, dan maar niet. 
December ervaren we hier anders dan in 
Nederland, maar wel met een goed ge-
voel. 
Eerlijk gezegd voelen de dagen voor het 
einde van het jaar ook intenser dan we 
ooit beleefd hebben. 
De nadruk ligt op andere dingen, op nog 
meer mijmeren over de tuin in wording, 
we vullen de dagen op dit moment ook 
een beetje anders. 
Volop aan het werk gaan we weer in het 
nieuwe jaar. 

We zingen dit jaar wel uit met klusjes, met kokkerellen op de kachel, met het zorgen dat er 
steeds hout bij de kachel staat, we hebben een totaal ander leven dan we ooit hebben beleefd. 

Sterker nog, het is druk.         
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Regelmatig denk ik aan de filmpjes uit 
Azerbeidzjaan; als je daar naar kijkt dan 
krijg je het idee dat men de hele dag bezig 
is met kokkerellen, hout stoken en derge-
lijke. 
Dit vergelijk is opeens heel treffend want 
voorheen waren dit soort filmpjes leuk ter 
verstrooiing en ter inspiratie maar we voe-
len ons nu heel verwant. 
En daar is niets mis mee. 
De schaapsherder loopt op geregelde tijd 
door het dorp. Bij de buren waren twee 
lammetjes geboren en buurvrouw laat 
moeder schaap en de kleintjes dagelijks 
buiten het hek voor in het openbare gras-
veld grazen en rennen.  
Even buiten de poort, wij zeggen dan… 
buurvrouw laat het schaap uit. 
Allemaal voor ons leuke beelden die we 
niet gewend waren maar die hier heel ge-
woon zijn. 
 
Het plaatselijke winkeltje verkoopt ook een 
beetje kerstspullen. En wat op is kan op 
blijven en dan is er weer wat anders. 
De sortering is klein maar de vier handbe-
schilderde kerstballen die ze verkochten 
voelde toch heel anders dan gekocht in een 
groot tuincentrum. 
Alles heeft een andere dimensie, een 
stukje glans die je in de grote steden en 
winkelbedrijven mist ondanks de vele glit-
ter en glamour.  
Het voelt prima! 
 
Wat ook zo heerlijk is… niemand zit achter 
je aan. 
Geen betuttelende toestanden, maar er 
heerst wel een saamhorigheid in de vorm 
van ‘je helpt elkaar’. 

 
Het bevalt ons prima en inmiddels weten we dat er nog een aantal komen wonen in dit deel 
van Hongarije maar ook elders in het land. Lezers van deze nieuwsbrief. 
 
Als ik zou willen kan ik volgens mij zo weer wandelingen en wellicht studiegroepen opzetten 
want naast een aantal bekenden wonen er nog veel meer Nederlanders en Belgen. 

Maar nee,        dat ga ik niet doen. 
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Wij blijven delen vanaf ons eigen stekkie, 
via Telegram ‘Het Wilde Genieten’, via de 
wekelijkse cursus, het tweewekelijkse re-
cept en af en toe pak ik ook iets creatiefs 
beet om anderen zelf weer op andere ge-
dachten te laten komen. 
Dat is leuk om te doen en delen wat we zo-
als aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen in onze maaltijden toevoe-
gen. 
 
Als het weer 7 mei is dan zijn we een stuk 
verder met het vervolg van wat we nog 
moeten opknappen en zal er vast het één 
en ander in de tuin groeien en bloeien. 
Met een erf groter dan 1800 vierkante me-
ter hebben we genoeg te doen. 
Heerlijk, aardperen op verschillende plek-
ken geplant. 
En ja ik weet dat sommigen denken… 

pffffffffffff woekeraars.        
Nou en? 
De tuin mag eetbaar, bloemig en vooral na-
tuurlijk worden. 
Door bepaalde soorten vaker terug te laten 
komen krijg je een mooi geheel en we kun-
nen heerlijk onze eigen wensen in deze 
tuin concreet maken. 
 
Het zevenblad dat we meenamen doet het 
fantastisch en als je benieuwd bent naar 
wat we verder gaan uitspoken, wat we be-
leven, via Telegram ‘Het Wilde Genieten’ 
kun je ons dagelijks volgen en via onze ei-
gen site lees je alle verslagen achter elkaar 
omdat ze onder elkaar staan. 
 
Frank is druk bezig de site verder te vullen 
maar door de drukte over de afgelopen 
maanden, het opknappen, sjouwen, ver-
huizen, vijfmaal heen en weer gereden tus-
sen hier en Nederland, Project7-blad, elk 

weekend de wekelijkse cursus, tweemaal per maand de nieuwsbrief… soms ‘benne’ d’r gren-
zen en iets moet er dan onder lijden en dat is onze eigen site. 
 
Maar Telegram is altijd up to date.  

En de site vult gestaag. Alles komt goed!        
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Fijne laatste decemberweken, we verschijnen 
nog voor 1 januari. 
Mooie Kerstdagen. 
 
Hartelijke groet ook namens Frank, 
 
Anneke 
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December denkertje 
 

December 
 

Verlichtende lichtfeesten 
Omarmende duisternis 

Wensen 
Terugtrekken 

Het donkere toelaten 
Ontvangen en geven 

Vieren 
Bezinnen 
Afronden 
Stralen 

 
 

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  
 
 

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.  
Er zijn inmiddels 72 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.  
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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 Koningskruid 

    
69 Spar 70 Maggi 71 Pijpgras 72 Saffloer 
    
    

 
 

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

vorm, dus tot en met 72: Saffloer) 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. 
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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 kaarten-
sets  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. 
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Colofon 
 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker,  
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit,  
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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