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Voorwoord  
 
De tijd glijdt voort. De kortste dag is alweer voorbij, we gaan weer naar het licht. 
Op dit moment zitten we in de periode van de 12 Heilige Nachten, ook wel de tijd tussen de 
tijd genoemd. 
Ik lees hier al wat langer over en dit jaar maar eens opgepakt via de Vrouwenkrachtacade-
mie. Bijzonder om mee bezig te zijn. 
 
Ter informatie 
De Heilige Nachtentijd is één van de meest mystieke periodes in het jaar. Tijdens de 12 nachten 
tussen Kerstavond (24 december) en Driekoningen (6 januari) is de sluier tussen hemel en 
aarde volgens oude natuurvolkeren flinterdun. Hét moment dus om je te verbinden met de 
onzichtbare wereld en je spirituele koord op te poetsen voor het nieuwe jaar. 
12 Heilige Nachten: zo open je tussen Kerst en Driekoningen je spirituele poort 
In Noord-Europa werd de Heilige Nachtentijd vroeger ook wel ‘de tijd die over is’ genoemd. 
Natuurvolkeren rekenden met maan-maanden: een jaar had 12 manen en dus twaalf periodes 
tussen twee volle manen. Een maanjaar heeft daarom 354 dagen. Om het jaar ‘vol’ te maken 
(om gelijk met het zonnejaar van 365 dagen uit te komen) zijn er 11 dagen en 12 nachten 
over. Deze (rest)dagen zijn bedoeld voor bezinning en verstilling. Zie de 12 nachten tussen 
Kerstavond en Driekoningen daarom – net als de oude volkeren – als een mystieke tijd. Het is 
een schemerperiode tussen twee jaren die eigenlijk niet echt bestaat. Hemel en aarde staan 
dicht bij elkaar en de werking van de geestelijke wereld is beter te voelen. Hier doelt bijvoor-
beeld de tekst op van het bekende kerstliedje “Midden in de winternacht ging de hemel open”. 
 
Heldere dromen 
In de periode van de 12 Heilige Nachten is de sluier tussen onze stoffelijke wereld en de kosmos 
het dunst. Dat geeft deze tijd iets magisch. We zijn sterker verbonden met de kosmos dan in 
de rest van het jaar. Hierdoor zijn je dromen helderder dan normaal. Ze geven inzicht en bood-
schappen die van betekenis kunnen zijn voor het nieuwe jaar. Je dromen zijn daarmee een 
waardevolle aanvulling op de stilte en bezinning die deze periode brengt. 
 
Oud en Nieuw 
Voel zo voor de jaarwisseling in alle rust wat er dit jaar voor jou belangrijk is geweest, waar je 
blij van werd en wat je los wil laten. Vanaf 1 januari zou je je meer kunnen richten op wat je 
voor het nieuwe jaar wenst, welke talenten je meer zou willen ontwikkelen en waar je jouw 
energie op zou willen richten. De geestelijke wereld wacht op samenwerking met ons. Als je 
aangeeft dat je dat wilt, krijg je ook cadeautjes: ontmoetingen, gedachten of dromen. Die krijg 
je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld. Schrijf alle mogelijke relevante informatie 
op en ’tune in’ op je intuïtie om de boodschappen voor jezelf te kunnen duiden. 
Info van de site https://holistik.nl/12-heilige-nachten-kerst-driekoningen/ 
 
Tijd voor inkeer en een terugblik naar het afgelopen jaar.  
Hou een dagboekje bij, schrijf je dromen op, trek een inspiratiekaartje.  
Gun jezelf de tijd deze periode, zoek de rust op.  
Kaarsje branden, in een vlam staren. 
Boekje lezen, lekker naar buiten, genieten van de natuur. 
Even ‘stilstaan’ en vooral jezelf de tijd gunnen.  

https://holistik.nl/12-heilige-nachten-kerst-driekoningen/
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Dit laatste is voor de meeste van ons heel lastig, want ja we gaan op bezoek of krijgen bezoek 
met kerst, met oud en nieuw, we moeten de nodige boodschappen in huis halen, uitgebreid 
eten koken, oliebollen bakken etc., etc.  
Pfffff  
Hoe bedoel je even stilstaan, tijd en rust voor jezelf??? 
 
Als jullie mijn voorwoord lezen is de maand december bijna om en zitten we halverwege de 
Heilige Nachten. Probeer het toch nog, neem elke dag de tijd tot 6 januari en plan de periode 
van de 12 Heilige Nachten voor volgend jaar in, in je agenda.  
Elke dag ruimte voor jezelf, alleen of samen met je partner en/of kinderen.  
Het is echt de moeite waard. 
 
En zo gaan we voort naar 2023. 
Project7-blad gaat ondanks het vertrek van Anneke en Frank naar Hongarije gestaag verder. 
We hebben dankzij de wekelijkse cursus per mail en een percentage van de verkoop van de 
boeken Het Wilde Genieten diverse mooie projecten financieel kunnen steunen en gaan daar 
ook in 2023 zeker mee door. 
 
We hopen dat de mensen die zich intussen 
hebben aangemeld voor de receptencyclus 
ook leuke activiteiten met elkaar gaan on-
dernemen. Gezamenlijk de verbinding zoe-
ken, wandelen, zaden voor de (moes)tuin 
delen, leuke activiteiten gezamenlijk onder-
nemen. Dit geldt natuurlijk ook nog steeds 
voor de mensen die de wekelijks cursus vol-
gen. 
Laat dit niet alleen van ons afhangen maar 
neem zelf initiatief. Al is het maar om te be-
ginnen een keer koffiedrinken. 
Anneke deelt met plezier de activiteiten per 
mail onder de deelnemers. 
 
Laten we er met elkaar een mooi en inspire-
rend jaar van maken. 
 
Ik wens jullie voor deze nieuwsbrief weer 
heel veel leesplezier. 
Tevens een mooie en gezellige jaarwisseling 
en voor 2023 liefde, licht en gezondheid.  
Geniet van het leven en de natuur om je 
heen. 
 

 groet, 
 
Barbera Smit 
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Winterdip of winterdepressie 
 
Wat is het en wat kun je er tegen doen? 
Veel mensen krijgen last van een najaars- of 
winterdip. 
Een winterdip is minder erg dan een winterde-
pressie. 
Bij een winterdip zit je vaak minder lekker in je 
vel en heb je weinig energie. 
Je hebt de neiging om je terug te trekken en een 
winterslaap te gaan houden. 
 
Waar herken ik een winterdip aan?  
Je blijft moe en dit gaat maar niet over. 
Je wordt niet uitgerust wakker ook al heb je 
veel geslapen. 
Je wilt meer slapen. 
Je voelt je somber. 
Je hebt problemen met je concentratie. 
Je hebt nergens zin in. 
Je hebt meer zin in eten. 
Je bent snel boos of geïrriteerd. 
Je hebt geen zin om met mensen af te spreken. 
 
Wat is de oorzaak van een winterdip? 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je minder zonlicht krijgt. 
In de herfst en in de winter is het daglicht zwakker. 
Ook is het minder lang licht. 
Bij iemand met een winterdip raakt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine in de war. 
Door te weinig licht blijft het lichaam ook overdag melatonine aanmaken. 
Dit heeft invloed op je biologische klok. 
Hierdoor blijf je je overdag slaperig, moe en somber voelen. 
Dit sombere gevoel kan doorgaan tot in de wintermaanden en wordt minder 
of verdwijnt als het voorjaar komt. 
 
Wat is het verschil tussen een winterdip en een winterdepressie? 
Een winterdip is een minder erge vorm van een winterdepressie 
De oorzaak van een winterdepressie is hetzelfde als bij een winterdip 
Het komt waarschijnlijk door het feit dat je minder zonlicht krijgt. 
Vaak zijn de symptomen gelijk maar heb je er bij een winterdepressie vaker en veel langer last 
van. 
 
Bij een winterdepressie heb je voor minimaal twee weken elke dag last van minimaal 5 symp-
tomen: 

• Somber voelen voor het grootste gedeelte van de dag; 

• Bijna nergens zin in of plezier aan beleven; 
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• Schuldig, overbodig of waardeloos voelen; 

• Snel onrustig voelen of geïrriteerd raken; 

• Traag of sloom zijn; 

• Moeite met keuzes maken; 

• Minder goed geconcentreerd zijn en blijven; 

• Verstoord eetpatroon; 

• Moe voelen; 

• Slecht slapen of erg veel slapen. 
 
Om een winterdip of een winterdepressie te voorkomen kun je de onderstaande tips gebrui-
ken. 
 
Tip 1: 
Ga zoveel mogelijk naar buiten. 
Vooral als het zonnig en licht is. Het ochtendlicht is extra goed omdat er dan “blauw” licht in 
de lucht zit. 
Blauw licht remt de aanmaak van het slaaphormoon, waardoor je je minder moe gaat voelen. 
 
Tip 2: 
Beweeg zoveel mogelijk. 
Van genoeg bewegen krijg je energie. 
Dit werkt positief op je mentale gezondheid. 
Daarnaast kan je beter slapen als je genoeg beweegt. 
Pak de fiets in plaats van de auto, zo pak je ook meer daglicht mee. 
 
Tip 3: 
Zorg voor licht in je huis en op je werkplek. 
Voldoende daglicht helpt om een winterdip te voorkomen. 
 
Tip 4: 
Lichttherapie. 
Een winterdip of winterdepressie is goed te behandelen met lichttherapie. 
Bij deze therapie maak je gebruik van een speciale lamp. 
10 tot 15 minuten per dag in dit licht zitten kan al een verschil maken. 
 
Tip 5: 
Zorg ervoor dat je gezond en gevarieerd eet. 
Voldoende vitamine E is hierbij ook belangrijk. 
Pas op met alcohol. 
Alcohol en depressie hebben invloed op elkaar. 
 
Tip 6: 
Zorg voor ontspanning 
Plan tijd in voor jezelf. 
Schrijf iedere dag 3 dingen op waarvoor je dankbaar bent. 
Hierdoor blijf je in het hier en nu. 
Door een positieve stemming vast te houden krijgt de depressie minder kans. 
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Tip 7: 
Zorg voor rust en regelmaat in je leven 
Als je onregelmatig eet en slaapt heeft dit invloed op je stofwisseling en hierdoor krijg je min-
der energie. 
Zorg ervoor dat je op gezette tijden eet en slaapt. 
 
Tip 8: 
Probeer te genieten 
In de zomer ben je veel meer buiten en geniet je van al het moois. 
Maar in de herfst en winter kun je ook binnen gaan genieten. 
Steek gezellig kaarsen aan. 
Ga dat boek wat je altijd al wilde lezen, nu echt lezen. 
Ga spelletjes spelen en verwen jezelf met een lekkere warme drank. 
 
Tip 9: 
Zorg voor voldoende slaap 
Slaap in een verduisterde slaapkamer. 
Eet twee uur voor het naar bed gaan niets 
meer. 
Ga vlak voor bedtijd niet meer op je mobiel of 
ander scherm kijken. 
 
Tip 10: 
Zorg ervoor dat je je ergens op kunt verheu-
gen 
Een leuk uitstapje plannen. 
Een lekkere maaltijd maken of iets moois ko-
pen. 
Deze dingen kunnen je geluksgevoel verster-
ken. 
 
Mochten al deze tips niet helpen dan wordt 
het tijd om professionele 
hulp te zoeken. 
 
 
Hopende op een zonnige winter met veel 
licht! 
 
 
Piteke van der Meulen 
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Een warme lunch met ‘wilde’ groenten… 
En… lees maar…  
 
Een warme lunch, zo gemaakt als je op dat moment van de dag de gelegenheid hebt hier de 
tijd voor te nemen om ‘wilde’ groenten te plukken. 
Overal groeien de ‘wilde’ groenten zoals benoemd in dit voorbeeld maar je kunt eindeloos 
variëren. Denk ook aan zevenblad, brandnetels en heel veel meer soorten. 
Gezondheid groeit letterlijk voor onze voeten. 
In onze tuin in zuidelijk Baranya kunnen wij volop onze gang gaan maar ik zal meteen de argu-
menten tackelen die wellicht als tegenargument gelanceerd gaan worden dat wij gemakkelijk 
praten hebben. 

Toevallig, heel toevallig weet ik uit jarenlange ervaring        dat al deze soorten ook in Neder-
land te scoren zijn en dus ook in België voor onze lezers daar vandaan. 
Zonder gekheid, alles wat ik graag met jullie aan receptvoorbeelden deel is ook bij jullie te 
vinden. En het voorbeeld is letterlijk een voorbeeld want je kunt één van de soorten toevoe-
gen, je kunt een ander soort toevoegen, het gaat erom dat je op een idee komt om met ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen aan de slag te gaan. 
Waarom? Omdat dit heel normaal is en omdat de tijd dit van ons vraagt. Het is toch te bizar 
dat de rijen bij de voedselbanken groeien, ja wij zijn hier ook op de hoogte van wat zich in 
Nederland aan het ontvouwen is en dat gezonde groenten overal te vinden is. 
Overal? 
We plukken niet naast snelwegen, naast weilanden en landerijen waar men met gif spuit, maar 
er blijven genoeg plekken over en soms moet je er even op uit in je eigen omgeving, naar een 
bos, een stukje natuurgebied of een locatie waarvan jij weet dat je daar ongestoord kunt oog-
sten. 
Daarnaast helpen we iedereen die dat wil, daar voor openstaat, met ‘het twee wekelijkse re-
cept’, met ‘Cursus het Wilde Genieten’, met de boeken in papiervorm en als E-boeken zeer 
aantrekkelijk te bestellen. Tegen een belachelijk laag bedrag. 
Waarom? 
Omdat dit nodig is! 
 
Hieronder de toelichting over deze warme lunch: 
Met een mandje en mesje liep ik door onze tuin en plukte: 
Dovenetel, duizendblad, ereprijs, paardenbloemblad en vogelmuur. 
 

  
Dovenetel Duizendblad  
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Ereprijs Paardenbloemblad  

 

 

Vogelmuur  

 
Alle groentjes bij elkaar In het kleine plukmandje 

 
Deze gewassen mochten onze lunch vervolmaken. Verse vitamientjes, mineralen en spoorele-
menten zo geplukt en verwerkt.  
 

   
Zelfgemaakte groentebouillon, verse paprika en komkommer roerbakken Verse, gesneden groentjes erbij 
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Even verwarmen Kidneyboontjes toevoegen Goed dooreenroeren 

   
Laten garen Hongaarse honing Vogelmuur als laatste toevoegen 

  
Schep honing op het laatste moment en doorroeren Verdelen over de zelfgebakken boterhammen 

 
Groentebouillon, paprika en komkommer geroerbakt, de verse 'wilde' groente erbij op de vo-
gelmuur na. Kidneyboontjes toegevoegd en als laatste de vogelmuur en een schep honing.  
De pan wel meteen van de kachel gehaald zodat de vogelmuur en de honing niet aan de kook 
konden raken. 
 Zelfgebakken rozemarijnbrood, recept ook in deze nieuwsbrief, op onze borden en daar dit 
groentegerecht overheen geschept. 
Heerlijk, voor herhaling vatbaar. 
 
En… voor 35 euro kun je alle vier de boeken (155 bladzijden per boek) bestellen als E-boeken. 
EN… leuker kunnen we het ECHT niet maken, tot en met 15 januari 2023 kun je aan ons door-
geven wie je daar ook blij mee wil maken. 
 
Naam en mailadres van die persoon doorgeven en hij of zij ontvangt ook de E-boeken. 
Reken even mee. 
Papieren boeken € 24,95 per stuk. Is afgerond 100 euro. 
Alle vier als E-boeken € 35, - 
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Deze mag je via ons aan nog iemand geven, hebben jullie beiden voor € 17,50 vier boeken als 
E-boek. 
Belachelijk he? 
Ja vinden wij ook maar de inhoud is van dien aard, daar kunnen velen geholpen mee zijn. 
En… niet bewaren voor als het slechter gaat worden maar gebruiken en juist NU meteen pro-
fiteren van de goede gezondheid via ‘wilde’ groenten, kruiden e eetbare bloemen als aanvul-
ling op bekende, het liefst seizoensgroenten.  
 
Eet smakelijk! 
 
Anneke 
 
E-boeken bestellen? 
anneke@project7-blad.nl 
Daarna krijg je de gegevens van Project7-blad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Het eerste speenkruid 
 
Nou, ik heb het speenkruid gespot, woensdag wat foto’s gemaakt. Heerlijk, want dat kondigt 
het komende voorjaar aan. Al kan er natuurlijk nog genoeg winter komen.  
Voor nu is het hier een natte boel.  

Natuurlijk even een foto van het nog prille speenkruid        
 
Groet, 
  
Marian en Wil Waterkott 
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Kleefkruid – Galium Aparine 
 

  
Vorige week liep ik met Pluk door het park en viel mijn oog op het jonge Kleefkruid dat al de 
grond uitkomt. In het schrale zonnetje zag het er zo mooi uit. Prachtige frisgroene blaadjes en 
ik dacht, deze keer ga ik jullie vertellen over  Kleefkruid. 
De naam Kleefkruid heeft de plant gekregen omdat hij zo makkelijk overal aan kleeft, ha ha, 
hoe verrassend.  
De Latijnse naam van Kleefkruid is Galium Aparine. Galium van het Griekse  ‘gala’ wat melk 
betekent.  
Een verklaring hiervoor is dat de planten van het geslacht Walstro, Galium, vroeger werden 
gebruikt bij de kaasbereiding om melk te stremmen.  
Aparine komt van het Griekse ‘apairo’ wat vastnemen of beetpakken betekent, dit slaat na-
tuurlijk op het feit dat Kleefkruid door de stugge naar beneden gerichte haartjes op stengels, 
blaadjes en zaden, zich overal aan ‘vastpakt’. 
Kleefkruid is een éénjarige plant uit de familie van de sterbladigen – Rubiaceae, net zoals Lie-
vevrouwebedstro, dat ook tot het geslacht Galium – Walstro behoort. 
En als je goed kijkt lijken ze ook echt wel op elkaar. 
 
Kleefkruid groeit op vochtige tot droge, voedselrijke, omgewerkte grond in loofbossen of tus-
sen struiken en op akkers en dan vaak op half beschaduwde plaatsen. De plant vormt na het 
ontkiemen in het voorjaar een slappe vierkante stengel die plat op de grond ligt.  
Maar door de korte stijve haren die overal op het Kleefkruid zitten kleeft hij aan alles vast en 
kan zich zo ‘omhoog werken’ tot wel een hoogte van 1.20 meter.  
De lancetvormige blaadjes staan in kransen van 6 tot 8 rond de stengels en uit de bladoksels 
komen dan de steeltjes waarop van Juni tot Oktober de kleine witte bloemetjes verschijnen. 
Als je ze van dichtbij bekijkt zijn ze echt schattig.  
Na de bloemetjes komen de zaaddoosjes, die jullie vast wel kennen als de kleine kleverige 
balletjes die plakken aan je sokken en kleding maar vooral in je haren niet fijn zijn.  
Zo worden de zaden overigens wel verspreid door ons en ook door dieren, de balletjes blijven 
kleven aan de vacht en kunnen zo grote afstanden afleggen.  
In de tuin zijn we meestal niet heel blij met dit kruid maar als je het meeste oogst vóórdat het 
zaad maakt is het wel in de hand te houden. Het is heel makkelijk weg te wieden want het zit 
met een heel ielig klein worteltje vast in de grond. 
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En als het wel al uit de hand is gelopen met het Kleefkruid dan kan je er hele leuke ballen van 
rollen☺ 
Vroeger werden zulke ballen Kleefkruid trouwens ook gebruikt door de boeren die hun koeien 
in het weiland molken, ze gebruikten dotten of ballen Kleefkruid om de melk te zeven. 
 
Kleefkruid is een eetbare plant die ook een geneeskrachtige werking heeft. De harde korte 
haartjes vertellen ons al dat er veel mineralen in Kleefkruid zitten en dat het dus versterkend 
en opbouwend werkt voor ons lichaam. Daarnaast werkt het ook vocht afdrijvend, ontsteking 
remmend het stimuleert de lymfedrainage en is bloed zuiverend.  
 

  
 
Een kopje Kleefkruid thee werkt sterk ontgiftend en is dus heel goed voor alle lymfeklieren 
zoals bijvoorbeeld je amandelen, en natuurlijk nog veel meer maar dat wordt wel een erg 
technisch verhaal. 
 
Kleefkruid is ook heel goed voor je huid, ben je bijvoorbeeld verbrand in de zon dan kan je er 
lotion van maken of het sap van Kleefkruid er op doen, dat werkt verzachtend. 
En deze vinden de wat oudere lezers misschien leuk, Kleefkruid als anti rimpel lotion☺ 
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Breng een kwart liter water aan de kook, haal het van het vuur en doe er dan 3,5 eetlepel 
gedroogd Kleefkruid in en laat het geheel 40 minuten staan. Zeven en je gezicht er vaak mee 
wassen.  
Geleidelijk resultaat volgt na een aantal weken, dus wel een beetje volharding en geduld is 
vereist. 
 

Voorjaarssalade met jong zevenblad, kleefkruid 
en viooltjes  

Groentesoep met o.a. kleefkruid  

Gebakken ei met kleefkruid 
 

 
 
Als je Kleefkruid door je eten doet voeg het dan op het einde toe en laat het vooral niet mee-
koken, op deze manier behoud je alle voordelen van het kruid. 
Het jonge blad kleeft nog niet zozeer en kan je door de sla doen, de wat oudere ruwe toppen 
even onderdompelen in heet water en het schuurpapier effect is weg. 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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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 51 

 
Vierde Advent 

22 
december 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 

Soms is het spoor wat je 
achterlaat belangrijker dan 

de weg die nog komt. 
 

Barbara O’Connor 
Amerikaans kinderboekenauteur (1950) 

DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
December geeft je de tijd om achterom te kijken en te zien wat er allemaal het afge-
lopen jaar is gebeurd.  
Voor je liggen nog de feestdagen, achter je ligt jouw spoor, het pad dat je hebt ge-
volgd of zelf hebt gecreëerd.  
Kun je je erin herkennen, is het gegaan zoals je aan het begin van het jaar had ge-
hoopt en gewenst?  
Wat heb je meegegeven waar anderen weer mee verder konden? 
 
Om het jaar af te sluiten is het mooi om een wandeling te maken waarin je wat ach-
ter gaat laten. Dat kan iets tastbaars zijn, als een steen of een voorwerp, het kan ook 
een geschreven briefje zijn of een gedachte.  
Laat het achter op een symbolische plek die er voor jou toe doet.  
Wees dankbaar dat je zover gekomen bent en dat je daarmee ook anderen hebt aan-
geraakt.  
 

 



 
17 

Rozemarijnbrood 
 

 
 
Voor de Kerstdagen heb ik een rozemarijnbrood gebakken.  
We mogen graag een sneetje brood ‘ergens bij’ eten, of gewoon als ‘vervoermiddel’ bij een 
maaltijd of een salade. 
Voor deze dagen bakte ik een brood van in totaal 1500 gram. Je kunt met dit recept ook een 
brood van 1000 of 1250 gram bakken. Voor ‘ons’ brood gebruikten we biologisch speltmeel. 
De hoeveelheden ingrediënten per brood vermeld ik in onderstaand tabelletje. 
 

Ingrediënten:  
De ingrediënten blijven gelijk, de hoeveelheden wijzigen alleen voor het gewicht van het 
brood dat je wilt bakken. 
 

Ingrediënten 1000 gram 1250 gram 1500 gram 
Water 350 ml 440 ml 530 ml 
Bio roomboter 25 gram 35 gram 40 gram 
Keltisch zeezout 1 theelepel 1 theelepel 1,5 theelepel 
Bio rietsuiker 1 theelepel 1 theelepel 1,5 theelepel 
Bio speltmeel 540 gram 680 gram 810 gram 
Gedroogde gist (droge korreltjes) 7 à 8 gram 8 à 9 gram 10 à 12 gram 
Rozemarijn 4 kleine takjes 6 kleine takjes 7 à 8 kleine takjes 

 
Het deeg moet, na het kneden, drie keer rijzen, steeds ongeveer 25 minuten, op een warme 
plaats, in een stenen of roestvrij stalen schaal, afgedekt met een flink vochtige theedoek. Ik 
zet de schaal altijd boven een radiator. 
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Probeer in eerste instantie altijd het zout van de suiker en de gist gescheiden te houden. Gist 
en zout zijn ‘geen vriendjes’, terwijl gist en suiker dit wel zijn.  
 
Mijn volgorde van het vullen van de schaal: 
Eerst water en zout, dan het meel, daarbovenop suiker en gist en kneedbare roomboter, plus 
wat je toe wilt voegen. 
In dit geval ritste ik de blaadjes van de rozemarijn van de takjes en sneed ze ragfijn. De gesne-
den rozemarijn deed ik als laatste in de schaal. Daarna werd alles goed dooreen gekneed tot 
een mooi egaal deeg ontstond. De rozemarijn moet goed door het deeg gemengd zijn. Zo 
proef je de lekkere smaak van het kruid door je hele brood. 
 
Na elke rijsperiode kneed je het deeg licht terug en doe het terug in de schaal voor de volgende 
rijs-tijd. Als je na de tweede periode tevreden bent over het deeg (als het genoeg gerezen is) 
kun je de derde periode overslaan. Als je vindt dat het nog niet luchtig genoeg is, laat je het 
voor een derde keer rijzen. 
 
Doe het deeg in een broodvorm. Een glazen cakevorm kan ook heel goed. Ik ga zelf nog expe-
rimenteren met een gietijzeren broodvorm van Dutch Windmill in een open vuurtje. Hierover 
zal ik later nog berichten. Je kunt als je dit leuk vindt, een klein takje rozemarijn in het deeg 
duwen, voordat het de oven ingaat. 
 
De oven wordt voorverwarmd op ongeveer 190 graden. Bakt het brood ongeveer 20 à 25 mi-
nuten. Houd tegen het eind van de bakperiode het brood wel even in de gaten. Verschillende 
ovens reageren ook verschillend. Het brood mag natuurlijk niet verbranden.  
Je kunt het brood ook bakken in een broodbakmachine. 
 

  
 
Frank Bleeker 
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Vertellingen van mijn drum 
 
Aaaahhh mijn kleine kale geitje heb ik ver-
kocht pfffff best een dingetje voor mij.  
 
Maar ze is naar een prima mens die heel 
goed voor haar gaat zorgen. Bij mij in huis is 
nu een kale plek in het trapgat met een leeg 
haakje, want daar hing ze altijd…  
 
Ik merk dat het best wat met me doet ook 
al heb ik al een hele tijd geleden het besluit 
genomen dat, wanneer er een lief mens 
voor haar zou komen, ze door mocht.  
 
Mijn drums zijn gewoon een stukje van mezelf, ik heb ze met hart en ziel gemaakt , met respect 
voor de boom die het hout leverde en het dier wiens huid ik eer en gebruik.  
Zo leeft het dier voort. Te weten hoe het dier aan z’n aardse einde is gekomen is voor mij niet 
van heel groot belang, we zijn hier nu eenmaal in deze kringloop en dood is niet dood.  
De ziel, de energie blijft voortleven, voor mij is dat een weet.   
Eigenlijk wel bijzonder dat ik juist nu vandaag dit schrijf op de geboortedag van mijn vader die 
inmiddels al bijna 8 jaar op een andere frequentie leeft.  
Hij was hier vanmorgen, en ook nu voel ik hem nog om mij heen. Mijn vader was ook gek op 
geiten, die liefde heb ik vast van hem geleerd. Dat waren dan levende rondhuppelende geiten 
ha ha ha heerlijk. Blij word ik van geiten, nieuwsgierig, eigenwijs, vrolijk en soms knap irritant 
maar ik hou van ze.  
 
Gekke geit, malle geit, rare geit☺, gewoon doen, 
springen, mekkeren, klimmen, alles proeven, bijna 
geen hek is te hoog, slim van alles open krijgen en 
dan uitrusten. Zo te zien kunnen we nog wel wat 
van geiten leren☺  
Maar afijn mijn kleine geitje heeft een nieuwe hoe-
der en ik weet zeker dat ze heel veel plezier met el-
kaar gaan hebben, dat verzacht.   
En bij de drumcirkel ga ik ze weer zien want dat is 
toegezegd, die afspraak staat.  Dus, ik laat het los en 
wens ze een heel mooi pad samen met verdieping 
en vrolijkheid in verbinding.  
 
Ach die verbinding zit wel goed, het verhaal begon 
al een maand geleden toen iemand vroeg om een 
drum bij me te komen maken. ‘ja leuk, volgende 
week spreken we even verder af voor een datum’ 
En meteen kwam, toen nog mijn geitje omhoog en 
riep ik ben voor deze mens.  
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De afspraak, nou had je gedacht, de volgende week troffen we elkaar niet en de week erna 
ook niet en komende week zou het ook niet lukken.  
En toen ging mijn telefoon en hoorde ik het hele verhaal met de bedoeling voor gebruik er 
achter.  
Nou ja één en één = zo’n verhaal. Ik had drie drums klaar gezet en de eerste die werd gepakt 
was…  Zo mooi dit, het was gewoon de bedoeling en het voelt goed. 
 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.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  
 
 

 
 

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.  
 
 
 
 
 

 

http://www.marjafrederiks.nl/
mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.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 beste wensen vanuit Baranya… 
 
De beste wensen voor 2023 van ons vanuit Baranya gewenst. 
Het is alweer eind december, ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt. 
 

 

 

 

 

 
Kerstversiering voor buiten  Mistletoe / Maretak 

 
Dit zijn gevleugelde opmerkingen inmiddels in de loop der jaren door velen geuit.  
De tijd gaat snel, besteed haar wel! 
Ook zo’n opmerking, maar herkenbaar. 
Wij kunnen volmondig beamen dat de tijd snel is gegaan en we weten zeker dat we deze ook 
naar ons idee goed hebben besteed. 
Als we terugdenken aan het begin van dit jaar toen er nog geen plannen waren om te vertrek-
ken uit Nederland. 
Ja, opmerkingen hadden we wel vaker geuit, maar de daad bij het woord voegen is dan toch 
nog wel even een ander verhaal. 
Tot eind februari de knop zogezegd definitief omging en we meteen actie ondernamen. 
Werkelijk, als we terugdenken dan vinden we eigenlijk dat we zeer kordaat opgetreden heb-
ben. 
Blik op de toekomst, letterlijk onze biezen gepakt en vertrokken. 
Om te kunnen vertrekken gingen daar aardig wat werkzaamheden en handelingen aan vooraf 
maar het was wel een feit dat we letterlijk vertrokken met onbekende bestemming. 
 
Het huis dat we ons huis mogen noemen hadden we nog niet vanuit Nederland geregeld om-
dat dit geen doen is. Je moet ter plekke kijken. 
We redeneerden gewoon dat als het wel al verkocht was of wij er vanaf zagen dat er dan wel 
weer wat anders op ons pad zou komen omdat er in Hongarije vele huizen te koop stonden 
toen wij op zoek gingen. 
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In het dorp waar we zijn neergestreken stond nog een object; was dit het niet geworden waren 
we daarheen gegaan om te kijken maar omdat daar veel meer grond bij zat waren we tevreden 
met deze ruim 1800 vierkante meter. Sterker nog, om die reden zijn we daar niet gaan kijken.  
 

 

  

Viooltjes doen goed hun best 

 
 Glazen bollen uit de glasblazerij in Willingen (Sauerland) 

 
Veel grond hebben is leuk maar we hadden niet het idee het allemaal zomaar te laten liggen 
en zagen er het nut niet van in voor nog grotere percelen te gaan als dat niet nodig was in 
verband met het bemachtigen van een woning.  
Vele huizen zijn in een staat waar wij ook niet voor wilden gaan.  
We wilden wel snel rond zijn omdat we het ook niet zagen zitten met een gevulde bus en 
aanhanger te moeten blijven rondrijden. 
Bij dit huis moesten we wel even door een aantal zaken heen prikken maar wanneer we dat 
vergelijken met andere te koop staande objecten dan bevinden we ons toch aan de gunstige 
kant van de lijn is ons idee. 
Wat niet wegneemt dat er nog wel een en ander te doen is maar toch hebben we overzicht. 
We waren ook niet van plan zelf alles onder handen te nemen maar ook hier weer, ervaringen 
van anderen. 
Mede ook door onze buren die Hongaren zijn, kwamen we er al snel achter dat je enorm veel 
geduld moet hebben als je anderen inroept dergelijke klussen te laten doen.  
Geduld in de zin van, ze nemen hun tijd. Wat vandaag niet komt, komt morgen wel en zo 
wisten zij nog wel wat punten te benoemen. 
Als we dan toch ergernissen op ons pad kregen, dan liever maar die van onszelf. 
Na een aantal malen naar Nederland en weer terug gereden te hebben, na aan de overkapping 
begonnen te zijn, daarna de schuur en enorme leerprocessen te hebben ondergaan was er al 
heel wat gebeurd. 
Eén van mijn leerprocessen was dat je soms echt iets helemaal los moet laten. 
Goh, zul je nu denken, is dat zo bijzonder? 
Nee, dat niet maar het onderwerp waar ik mij mateloos aan ergerde… 
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Diepe zucht!        
De zolder? 
Ja, de zolder. 
Bijzonder? 
Een zolder waar geen goed garen mee te spinnen was. 
Het dak is gelukkig goed, nog niet zo heel lang geleden vervangen. 
Maar alles daaronder, wat een puinbak. Jaren opgebouwd stof en andere zooi omdat zwalu-
wen, wespen en andere dieren behorend in de kringloop van de natuur zich daar hadden ver-
schanst. 
Sterker nog: er zitten gaten in de muren speciaal voor het doortochten en de vogels vliegen in 
en uit. 
De ruimte die wij wilden omtoveren tot schuur, het idee was ook houthok, moest dusdanig 
aangepakt worden dat de ruimte in het plafond en daardoor in de vloer van de zolder dicht 
ging. 
Samen hebben we grote platen bevestigd, alle zichtbare kieren gedicht voor alles netjes dicht 
ging. 
Breek mij de bek niet open… 
Dit was wat. 
Niet het werk maar wel het loslaten van die hele verdieping. 
Loslaten in de zin van: niet zelf aangepakt en schoongemaakt. 

Totdat ik ‘de oplossing’ had.        
Frank, we hebben een huis, dat loopt van daar tot daar en van daar tot daar en daarboven… 
zit gratis een groot insectenhotel, à la vogelkooi. 
Zo! Klaar! Poppetje gekeken, kastje dicht. 
Luik in het plafond wat wij niet wensen te openen, maar voor stel dat… 
Stel dat er wat met het elektra aan de hand is. Dat is de enige reden die we kunnen bedenken 
om die grote vogelkooi te betreden. 
Op dit moment is het er rustig. De zwaluwen zijn naar warmere oorden maar zullen over een 
paar maandjes weer terugkeren en dan zijn ze weer welkom. 

Zij woonden hier eerder dan wij!        
Wespen, nog nooit zoveel wespen gezien. Ook zij vlogen in en uit. Ze krioelden ook om mij 
heen als ik met water bezig was. Maar als je hen niets doet, doen ze jou ook niets en dat 
hebben we echt zo ervaren want ik werkte buiten tijdens het afwassen of andere klussen met 
water tussen honderden van die kleine gifkikkertjes. 
Niets aan de hand, niet één keer gestoken. 
Als wij nu terugkijken vanaf eind februari dan is er veel gedaan, hebben we veel beleefd, heb-
ben we totaal geen spijt en waren we begin november toe aan blijven in dit huis. Vanaf 7 mei 
tot en met 4 november sliepen we op vele locaties, reisden we heel wat heen en weer, sleep-
ten we met vele spullen en zeiden we ons eigen verhuis-, transport en klusbedrijf te hebben. 
We hebben dingen ondernomen die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Van het 
vervangen van een 120 liter boiler, tot het maken van een kozijn. Van het losbikken van vloer-
tegels en hier een vloertje in een kamer van maken waar een kachel op moet komen. Van het 
maken van een grote overkapping tot het dichtmaken van de schuur. Van het omzagen van 
vele jonge acaciabomen tot het maken van een erfafscheiding van die acaciabomen. 

Van… heel veel!        
Af en toe dan knijp ik in mijn arm. Ja het is waar, ik droom niet. 
Het jaar 2022 is voor ons een heel bijzonder jaar.  
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December, we beleven deze maand hier heel anders dan ooit beleefd. 
Deze maand stond toch altijd in het teken van druk, druk, druk… In het verleden overdruk toen 
ik workshops gaf, nog langer terug mijn bloemenzaak. Geen rustmoment in december, uitsla-
pen tijdens de kerstdagen. 
 

   
Gezellige vlammetjes in de kachel Buiten (Advends)krans 

  
Zelfgemaakt theemengsel De herder (bijna buurman) met zijn kudde en hondje 

 
In de jaren daarna lezingen, groepen, door dingen die liepen zoals zij liepen waren deze weken 
altijd gevuld. 
 
En hier? 
Hier beleven we veel sterker het decembergevoel zoals je vaak kunt lezen. Dicht bij de natuur, 
het proces naar de kortste dag, het is lastig te omschrijven maar het voelt echt heel anders. 
Dit wordt versterkt door de omgeving, de vele mistletoe in de bomen, de dieren die je hoort, 
de uitgestrekte landschappen, de schaapsherder die een paar huizen verder woont en met 
zijn kudde op pad gaat. Door zoveel meer - voor hier - gewone dagelijkse dingen. 
 
Het kleine winkeltje dat van 06.00 uur in de ochtend tot 10.00 uur in de ochtend open is en 
dan van 14.00 uur tot 16.00 uur in de middag. Op zaterdag van 06.00 tot 12.00 uur. 
Waar ze veel verkopen wat wij niet kopen maar waar je voor bepaalde dingen wel even terecht 
kunt.  
En graag mag ik dan weleens wat dingen meenemen die we anders elders kopen, denk aan 
huishoudelijke attributen, kerstversieringen, gewoon om ze te ondersteunen. Want wij kopen 
niet ‘opeens’ van alles kant-en-klaar in pakjes en zakjes die we in Nederland ook vermeden. 
De tijd van uit gemak even een broodje ergens meenemen is ook voorbij.  
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We bakken weer zelf ons brood. En zo zijn er vele dingen die we weer heel normaal oppikken 
in ons toch nog wel primitieve huishouden. 
De toekomstige woonkeuken is ons verblijf, de winters zijn hier kort en deze weken namen 
we even een noem het vakantie. 
 
Pas op de plaats, witten en schilderen moet je niet bij lamplicht ondernemen, sinds we hier 
op 4 november zijn gaan slapen kwam er noem het een dip na het vele heen en weer gereis 
en de blik op werken. 
Er kwam een moment dat we het besluit namen gewoon toe te geven aan het voor een be-
paalde datum niet af hebben van diverse werkzaamheden. 
 
We zijn onze eigen baas, onze eigen werknemers, gewoon we hoeven nergens verantwoor-
ding af te leggen. En de tuin komt toch ook weer in beeld want we wensen wel komend sei-
zoen diverse groenten zelf te kunnen verbouwen.  
Het loopt zoals het loopt, het gaat zoals het gaat en de rust van het land, van de streek, van 
de dorpjes, het werkt op ons heel positief. 
Willen we drukte kunnen we naar de stad, maar we zijn blij om weer hier terug te komen. 
 
De tuin voelt al behoorlijk ‘eigen’ ondanks dat er nog van alles in gebeuren moet, maar door 
hem open te breken, kunnen we nu van voren tot achteren kijken. De benauwde tweede helft 
is doorbroken door het omzagen van vele acaciabomen (stekken) en kwam er zichtbaar lucht 
en daarmee ook in ons hoofd. 
 

  
Ons drooghok / houtopslag Stukje erf met genoeg bamboe, stokken voor eigen gebruik 

 
Wie ons volgen wil kan dat doen via Telegram waar ik dagelijks foto’s en een verslagje plaats. 
Deze komen ook op onze eigen site, door alle werkzaamheden en alles rond Project7-blad wat 
onverstoorbaar doorging is onze eigen site een beetje het ‘stiefkindje’ maar elk moment wat 
daarvoor vrij is benutten we. 
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Terras bij het houthok Uitzicht naar achter in de tuin 

 
Wat zal 2023 ons allen brengen? 
We gaan het zien, er ligt weer een nieuw blanco ‘boek’ voor ons allemaal en wij gaan verder 
met wat we al als plannen in het hoofd hebben. 
We gaan de tuin invullen, overigens blijft een tuin altijd in beweging en zal deze er volgend 
jaar weer anders uitzien, maar we starten met een plan en de planten helpen zelf met het 
invullen want wat jij ergens bedenkt kan zomaar elders opduiken in een volgend jaar. 

Vertel mij wat!        
Al vaker beleefd. 
Plant je een vaste plant op een door jou uitgekozen plek, bedenkt die plant een andere plek, 
of vele andere plekken. Allemaal goed, we houden van een natuurlijke tuin. 
En in huis gaan we ook weer verder zodat we volgend jaar in december weer andere zaken 
kunnen uitproberen voor de gezelligheid, tijdens het koken en andere dingen. 
We koken de laatste tijd trouwens op de kachel. 
Fantastisch! Koken op echt houtvuur, heerlijk. 
 

   
 Koken op de kachel  

 
Een hartelijke groet van ons uit Baranya en tot de volgende nieuwsbrief en/of op Telegram. 
 
Frank en Anneke  
 

• Link naar Telegram  : https://t.me/hetwildegenieten  
 

• Link naar onze website : http://fambleeker.com/Hongarije/  
 

https://t.me/hetwildegenieten
http://fambleeker.com/Hongarije/
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 Kerstsfeertje – even rustig genieten  

  
 

 
 

 
 
 

Wees nooit bang om te proberen, 
zelfs al gaan er dingen mis 
Niets doen is garanderen, 
dat alles blijft zoals het is 

 

    Auteur onbekend 
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Eitje anders 
 

 
 
Een gebakken ei belegd met ‘wilde’ groenten en eetbare bloemen. 
Eitjes in de pan door elkaar geroerd en 'belegd' met ditmaal het groen in zijn geheel, dus niet 
klein gesneden.  
Duizendblad, ereprijs, melkdistelblad en blad van paardenbloem.  
Drie paardenbloemen wel uit elkaar geplukt, de bloemblaadjes gingen over het geheel.  
 
Gebakken ei op rozemarijnbrood. 
Het recept van dit brood staat ook in deze nieuwsbrief. 
Wil jij ook graag gebruik maken van dat wat om ons heen groeit maar voel jij je daar niet zo 
zeker in? 
 

  
Duizendblad Ereprijs  



 
31 

  
Blad van melkdistel Blad en bloem van paardenbloem  

  
  

   
Dit ei is voor twee personen Vandaar ook voor twee personen opgemaakt 

   
 Op zelfgebakken rozemarijnbrood Heerlijk 

 
Heb je zin om meer te leren over wat we kunnen scoren uit de vrije natuur en/of eigen tuin? 
Lees meer over de aanbiedingen in deze nieuwsbrief. Het ‘Tweewekelijks recept’, nu twee 
halen, één betalen. Je mag iemand anders namens ons blij maken. De E-boeken:  
Vier boeken voor een belachelijk lage prijs en je mag namens ons nog iemand anders blij ma-
ken. Dus ook daar zeggen we… Twee halen, één betalen! 

Enne… leuker kunnen wij het niet maken!        
Aanbiedingen zijn geldig tot en met 15 januari 2023.    
Anneke   
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Voorbereiding op energierantsoenering en stroomuit-

val in 2022 
9 maart 2022 
 

 
 
Ingestuurd door Rudy Vercauteren. Overgenomen van:  
 
https://www.wildharvest.org/blog/preparing-for-energy-rationing-and-power-down-in-
2022  
 
Voorbereiden op 2022. 
 
De energiecrisis en de stijgende brandstofkosten zullen spoedig een groot probleem worden, 
net zoals onze humor en korte termijn weerbaarheid vervangen worden door voortdurende 
reisbeperkingen, en warmte- en voedselrantsoenering vanwege de economische aspecten 
van de consumptie daarvan. 
 
Hier zijn enkele tips om je voor te bereiden op een vermindering van het gebruik van je ener-
giebronnen in 2022. Of jij je nu voorbereidt op een beetje bezuinigen of een apocalyptisch 
scenario, ik hoop dat je hieronder enkele nuttige ideeën vindt... 
 

Warmte en licht 
Sluit in je huis alle perifere kamers af, halveer het aantal slaapkamers dat je gebruikt, waarbij 
sommigen of allen naar de woonkamer/centrale ruimte verhuizen om te slapen bij één warm-
tebron. 
 
Breng in de centrale ruimte een notitieboekje en een pen, een spelletje, een leesboek, elk één 
handwerkje plus een zonnelader en een mobiele telefoon per persoon mee.  

https://www.wildharvest.org/blog/preparing-for-energy-rationing-and-power-down-in-2022
https://www.wildharvest.org/blog/preparing-for-energy-rationing-and-power-down-in-2022
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Verwissel af en toe wat je aan het doen/lezen/spelen bent.  Dit is niet het moment voor over-
matige individuele consumptie.  
Zorg ervoor dat je je bril, medicijnen, identiteitskaart, betalings- en eigendomsdocumenten 
en autosleutels bij de hand hebt, maar wel veilig opgeborgen. 
 
Behandel de kamers in huis die je hebt afgesloten als ‘buiten’ - sluit de gordijnen en isoleer de 
deuren ervan.  Sluit de gordijnen in de rest van het huis en zelfs in uw nieuwe 'centrale ruimte' 
zodra het buiten koud wordt.  Daglicht is belangrijk, maar gebruik nu gordijnen om het warm-
teverlies van uw centrale ruimte via de ramen te reguleren, aangezien het genereren en be-
waren van warmte een belangrijke activiteit wordt. 
 
Als het kan, zorg dan voor een houtkachel in deze centrale gezinsruimte - het is een veel voor-
komende misvatting dat je een schoorsteen nodig hebt, dat is niet zo - een rookkanaal kan uit 
de muur van het huis komen (zo hoog mogelijk om de warmte die uit de schoorsteen komt 
optimaal te benutten).  Zoek iemand die weet hoe hij kachels veilig moet plaatsen (HETAS1) 
 
Een kachel biedt vele voordelen - houd altijd een pan met water op het deksel, bijvoorbeeld 
een grote voorraad- of kookpot, zodat u warm water bij de hand hebt wanneer u het nodig 
hebt zonder steeds een vuur te hoeven aansteken.   
Bovendien werkt het als een thermische massa om warmte uit te stralen als de kachel uit is.   
In noodgevallen kun je er ALLES op verbranden om warm te blijven - maak 'houtblokken' door 
de inhoud van vuilnisbakken, gedroogd gras of iets anders met een kilojoulewaarde in bundels 
te proppen en strak in lege dozen te proppen om 'rommelhout' te maken. Bewaar een pan 
met metalen handvat en een metalen/of glazen deksel voor het opwarmen van voedsel.  Denk 
aan eenpansgerechten die het hele gezin kan eten.  Dit is het moment om iedereen uit de 
pietluttigheid te trainen.  Je hebt eigenlijk maar één kom en één lepel nodig, ik houd van blik-
ken mokken die dienen als kom en mok.   
Een blikken mok kan ook direct op het fornuis worden gezet om de inhoud te verwarmen voor 
individuele porties. Een blikken mok en een metalen lepel per stuk bespaart dus afwas 
(warmte en water). 
 
Bewaar nuttige dingen om het vuur aan te steken, in een hoek van uw nieuwe 'centrale ruim-
te', bijvoorbeeld: mensenhaar, na het kammen verzameld van een haarborstel, maakt een 
vuur aan, strengen van een dweil kunnen gebruikt worden als kaarslont. Doop ze in nagellak 
verwijderaar voor wat extra pit. Verzamel zaden uit de natuur om u heen en bewaar ze in 
droge bundels om vuur te maken in uw kachel.  
Waar uw tv ooit stond, zal nu een grote stapel ‘brandbaar spul’ liggen.   
 
Ga tweemaal per week met de hele familie hout verzamelen en laat niemand het huis binnen 
tenzij zijn zak vol is. Ik heb mijn tienerzoon achtergelaten in het bos om de hoek omdat zijn 

 
1 HETAS is a not for profit organization offering a competent person scheme for installers of biomass and solid 
fuel heating, registration for retailers and more (UK) 
Voor Nederland:  
Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche alsmede de overige NHK partijen zijn te bereiken via 
Postbus 404,  
6710 BK  EDE 
secretariaat@haardenbranche.nl  

mailto:secretariaat@haardenbranche.nl
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zak niet gevuld was.  Op dezelfde manier verwachtte je ooit dat ze af en toe zouden stofzuigen, 
nu zijn de kindertaken veranderd in het verzamelen van brandstof.   
Gebruik de wandelingen als een manier om de hond uit te laten, zodat het aangenaam is en 
het verzamelen van hout een bijkomstige activiteit is in een hond/gezinswandeling, in plaats 
van gezien te worden als een karwei. 
 

Andere kachels 
De beste vorm van elektrische kachels zijn NIET oliegevuld, of die met een ventilator, zorg 
ervoor dat u deze nu wegdoet en koop eenvoudige convectorkachels, voeg een timer toe, en 
stel deze in, of als u in de ruimte bezig bent, houd dan de warmte op laag.   
Een verwarming met ventilator of olie zal uw geld opeten, maar als u de natuurlijke wetten 
van warmte gebruikt, gaat het geld verder.   
Traditioneel was elektrisch verwarmen de slechtste manier om te verwarmen, maar nu de gas- 
en olieprijzen stijgen, kan het goedkoper zijn om met een elektrische convector te verwarmen 
dan het hele huis te verwarmen.  Heb uiteindelijk verschillende alternatieve warmtebronnen. 
 
Gasfles verwarmers zijn een goede back-up.   
De prijs van een gasfles zal ook gestegen zijn, maar de mogelijkheid om plekken in huis te 
verwarmen met gas is nog steeds beter dan het verwarmen van ongebruikte kamers, of als de 
gastoevoer wordt verbroken.   
Zorg ook voor een goede luchtstroom.  Uiteindelijk moet u streven naar ten minste twee on-
afhankelijke warmtebronnen, zodat u altijd een back-up hebt. 
 

Besparen op elektriciteit voor licht 
Je hebt maar één lamp tegelijk nodig... dus doe per kamer op één na alle lampen uit en plak 
een sticker op de schakelaar 'uitzetten' als je weggaat.  Koop veel goedkope kaarsen en steek 
ze spaarzaam aan.  Gebruik ze eerder om het donker te verzachten dan om een romantisch 
met kaarsen verlicht huis te creëren.  Goedkope kaarsen van paraffine was branden langer 
dan zuivere bijenwas omdat er stearine aan is toegevoegd, vandaar dat ik voor noodgevallen 
deze keuze boven bijenwas stel.  Maar vergeet niet een raam te openen voor luchtverversing, 
tijdens de open gordijnfase van de dag, zelfs als het kil is. Indien u zich allemaal in één centrale 
ruimte bevindt, zal dagelijkse luchtverversing met een paar minuten open raam tijdens een 
luchtig moment de lucht in een kleine ruimte gezonder houden. 
 
Let op. U gebruikt veel meer hout dan u denkt.  Denk aan vijf tot tien keer zoveel als u denkt 
nodig te hebben als uw kachel het grootste deel van de tijd brandt. 
 

Waterverbruik - Wassen, toiletteren en wassen 
Alles wat u voor een paar weken nodig hebt, kunt u naar de centrale ruimte brengen, zodat u 
de andere kamers niet steeds hoeft te gebruiken.  Het zijn nu slechts weerbuffers in een on-
verwarmd huis.  Kleding wordt niet meer naar keuze gedragen, bewaar donker gekleurde, 
warme items en draag een outfit voor een paar dagen, je kunt niet verwachten dat je dagelijks 
aan het wassen bent.   
Was vuile was op een droge dag in de badkuip en gebruik de lijn, liever dan voortdurend natte 
kleren te laten drogen in de centrale ruimte.  Hang bij regen natte kleren in een schuurtje met 
deur en raam open voor een doorluchting, om het ergste vocht eruit te halen, voordat u ze 
naar binnen brengt om ze aan de lijn boven het fornuis te drogen. 
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Als de watervoorziening uitvalt, bewaar dan een emmer die een andere kleur heeft dan al uw 
andere emmers en leg er een vochtige doek overheen.  Deze staat buiten bij uw achterdeur 
om te plassen/poepen en wordt dagelijks of vaker onder in de tuin geleegd in een compostvat.  
Een beetje bleekmiddel zal uw compost niet al te zeer schaden omwille van de netheid van 
uw ‘nieuwe toilet’.  Schoon zijn blijft belangrijk.   
Mocht u geen ruimte meer hebben voor de inhoud van de emmer, dan kunt u mestkoeken 
maken van gedroogd gras/onkruid en menselijke mest - die u tot bakstenen maakt, laat dro-
gen en in uw kachel verbrandt. 
 

Wateropvang bij stroomuitval 
Voor ons leidingwater is niet veel energie nodig, maar er zijn wel pompen in watertorens die 
elektriciteit nodig hebben... geen stroom bij de bron betekent uiteindelijk geen water.   
Ik maak me hier momenteel geen zorgen over, maar om ons voor te bereiden op een noodsi-
tuatie kunnen we altijd klaar zijn met... 
 
Minimaal vijf jerrycans van 20 liter water (één of twee per gezinslid - het is zwaar om ze vol te 
dragen) en vul ze nu, koop wat waterzuiveringstabletten, als je geen fornuis hebt.  Vrijwel elk 
water kan drinkbaar worden gemaakt door het te filteren door een opgevouwen t-shirt en het 
vervolgens twee of drie minuten te koken (één minuut is meestal voldoende, maar voor de 
veiligheid moet je meer tijd nemen).  Dus, als je geen vuur kunt maken in huis of in de achter-
tuin, koop dan een campingkacheltje of water steriliseertabletten.   
Toiletwater is drinkbaar, maar haal het uit de stortbak (ca. 9 liter), niet uit de pot (in noodge-
vallen kun je water uit de pot koken om te drinken). Ons toiletwater is al gezuiverd zodat het 
goed genoeg is om te drinken voordat het onze toiletten bereikt.   
Als het gaat om het verzamelen van water om je blikjes bij te vullen, hoef je niet al te kieskeurig 
te zijn waar het vandaan komt, zolang je de zuiveringsmethoden toepast van eerst filteren en 
daarna verhitten of steriliseren. 
 

Waterverbruik bij stroomuitval 
Gebruik water spaarzaam. Om te wassen in een water-down situatie; laat elk gezinslid zijn 
eigen washandje in de pan met warm water dompelen en was met één warm doekje, zonder 
het water te verspillen, en giet dit water vervolgens op je groenten/wormenbak/compost/kip-
penwater/hondenwaterbak.   
Of als je een super tekort aan water hebt kun je pasta/rijst koken in het waswater. Water is 
niet langer een voorwerp voor eenmalig gebruik in geval van stroomuitval. 
 
Tandenpoetsen - als je geen tandpasta kunt betalen of moet rantsoeneren en geen water over 
hebt, maak je dan geen zorgen, het gaat toch meer om het poetsen dan om tandpasta van 
een commercieel merk. Dus poets toch! 
 

De vriezer efficiënter vullen in een situatie van energierantsoenering 
Vul uw vriezer; een volle vriezer is efficiënter in het gebruik van energie dan een lege vriezer.  
Gebruik deze ruimte in de vriezer verstandig en doe er vers fruit, groenten en eiwitten in 
waarmee een gezinsmaaltijd kan worden bereid, in plaats van ijsjes voor eenmalig gebruik.  
Koolhydraten hoeven in geval van nood geen vriesruimte in te nemen, omdat ze gedroogd 
kunnen worden bewaard in de vorm van pasta, haver, meel (maïs; ruw gemalen is het beste) 
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en aardappelpuree.  Zelfs groenten kunnen worden opgeofferd voor vriesruimte ten gunste 
van eiwitten en gekleurde groenten, want we leven omringd door eetbaar groen onkruid. 
 
Leer de eetbare onkruiden in uw directe omgeving kennen, zodat u geen vriesruimte nodig 
hebt voor groenten, of naar de winkel moet rijden om ze vers te kopen. 
Voedselzekerheidstip: Zorg voor een hoofdvoorraad voedsel in de keuken en een tweede ver-
borgen voorraad voedsel op zolder.  De 'cache'. 
 

Communicatie bij stroomuitval in het gezin 
Als u thuis met een laptop kunt blijven werken, koop dan een zonnelader voor het raam en 
koppel uw laptop aan uw mobiele telefoon die in de vensterbank ligt. Investeer nu in een 
goede laptop en mobiele zonnelader.  Ik heb er een die een telefoon vijf keer oplaadt met één 
zonnelading. 
 
De meeste vaste telefoons gebruiken elektriciteit, ik zorg er altijd voor dat ik een goedkope 
ouderwetse draadtelefoon heb in plaats van een moderne draadloze, want die heeft geen 
elektriciteit nodig om te werken, zodat we langer kunnen bellen als de stroom uitvalt of te 
kort is. 
 
We gaan hier niet in op radiocommunicatie, omdat er niet zoveel mensen mee werken, en er 
zijn beter gekwalificeerde mensen dan ik om u daarover te vertellen. 
 

Economisch en praktisch overleven gaan hand in hand 
Ons belangrijkste probleem is er een van economisch en niet van praktisch overleven, want 
we leven in een wereld met weinig huizenbezit, dus met enorm stijgende kosten bovenop 
huur en hypotheek moeten we misschien onderhandelen over een huur- of hypotheekpauze 
op basis van goed gedrag in het verleden, als in dit nieuwe leven de inkomenskanalen opdro-
gen. U kunt uw werkgevers om loonsverhoging vragen, maar vergeet niet dat ook het bedrijfs-
leven met dezelfde crisis te maken heeft.    
 
Steek uw kop niet in het zand en koop wat tijd met onderhandelingen vooraf over huur, hy-
potheek of inkomen.  Is er iets praktisch op het gebied van werk dat je in de tussentijd kunt 
oppakken, desnoods in een ruil- en ruilsysteem. Zijn er tieners in huis die nu een bijbaantje 
kunnen nemen?  Iedereen in een huis moet economisch of praktisch zijn steentje bijdragen.  
 

Dingen om te kopen: 
• Opladers op zonne-energie voor laptop/telefoons 

• Een houtkachel 

• Combinatie van alternatieve warmtebronnen: elektrische convectiekachel met timer, 
gasflessenkachel, houtkachel, campinggasfornuis.  Zorg altijd voor minstens twee 
warmtebronnen. 

• Water sterilisatietabletten en jerrycans 

• Duurzame zakken/kratten om hout in te verzamelen tijdens hout verzamel wandelin-
gen 

• Isolatiestrips 

• Pan met metalen handvat en deksel 
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• Zware voorraad- of kookpan met deksel 10 liter 

• Blikken mokken, een of twee elk. 

• Vriezer vol eiwitten, fruit en groenten 

• Kennis van eetbaar onkruid 

• Aanstekers/lucifers 

• Waslijn 

• Bedrade telefoon 

• Gedroogd voedsel/drank met lange houdbaarheid 

• Wollen dekens en 14 tog2 dekbedden. 

• Uitschuifbare slaapbanken in de centrale ruimte 
  
 
Of je de huidige situatie nu ziet als een situatie waarin je de broekriem moet aanhalen of als 
een volledige 'prepper-mode' planning, ik hoop dat sommige tips hier nuttig zijn geweest! 
 
Er staan nog veel meer tips in mijn boek voor een energiezuinig leven, inclusief how to's en 
recepten om met minder te leven; gewoon gebruikmakend van wat er om je heen is.  Ontvang 
hier GRATIS 35 pagina's uit mijn boek: 
 
https://www.wildharvest.org/opt-in-72b29803-35ba-4e0c-9129-2a8d396100bb  
 
Diana Hammill Page 
 

 

Foto van haar website: info over eetbare ‘wilde’ groenten, kruiden, etc.   

 
2 De tog is een maat voor de thermische isolatie van een oppervlakte-eenheid, ook wel warmteweerstand ge-
noemd. Het wordt vaak gebruikt in de textielindustrie en wordt vaak vermeld op bijvoorbeeld dekbedden en 
ondertapijt. 

https://www.wildharvest.org/opt-in-72b29803-35ba-4e0c-9129-2a8d396100bb
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Alle verschenen cursuslessen 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 



 
39 

    
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. 
 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

 Verschenen zijn:  
 

Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek be-
staat uit recepten.  
 
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief ver-
zendkosten. 
 
 

 
Doorlopende aanbieding: 

• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter en twee kaartensets  
van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80) 

• 1 boek met een kaartenset voor € 34,95 (i.p.v. 39,95) 
 
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan namelijk enorm variëren.  
PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.  
 
Kijk op onze site https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523   
of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie. 
 
 
 

 

 

  

https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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