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Voorwoord: Verbinding via Project7-blad 
 
Verbinding… We krijgen regelmatig de opmerking dat men zo graag in contact wil komen met 
anderen die overeenkomende interesses hebben. 

Personen die houden van de onderwer-
pen die wij delen en/of aanbieden. 
Nu dat kan! 
Leuk he? 
Ja hoor, wij helpen met verbinding als jij 
dat wilt. 
Dit onderwerp staat nader uitgelegd in 
deze nieuwsbrief onder: ‘Verbinding via 
Project7-blad…’ 
Met ons kun je vele kanten op en regelma-

tig ook nog de goede.        
Overigens heeft het totaal geen invloed op 
de activiteiten die onderling kunnen ont-
staan dat wij, Frank en ik in Hongarije zijn 

neergestreken. 
Dat heeft absoluut geen invloed! 
Want we stimuleren al jaren dat iedereen met anderen iets kan ondernemen. 
Dat ‘moet’ juist gebeuren want het was toch al onmogelijk toen we in Friesland woonden, daar 
en op vele andere plaatsen beschikbaar te zijn, logisch toch?  
We delen elk weekend de wekelijkse cursus ‘Het Wilde Genieten’. 
We delen Tweewekelijkse recepten. Dat kan overal vandaan. 
Samen met Barbera en Anneke F. zijn we regelmatig met elkaar in contact; wij vergaderen eens 
per maand via Skype, hebben contact per mail en/of telefoon en met hulp van anderen die 
ook hun bijdragen aan de nieuwsbrief leveren, helpen met de site en het mailbestand, houden 
we alles netjes rollend. 

Hoe Project7-blad zich in de komende tij-
den gaat ontwikkelen is afhankelijk van de 
initiatieven die naar wij hopen wel ont-
staan. 
Wij helpen, geven door, inspireren met 
ideeën en de bal ligt bij iedereen die deze 
nieuwsbrief ontvangt. 
Een verbindende factor zijn ook de bijdra-
gen van de diverse personen die elke 
maand iets aanleveren voor de nieuws-
brief.  
Zij helpen mee een mooi aanbod van on-
derwerpen te delen. 
Project7-blad, ken je het zevenblad? 

Het zevenblad gaat zelfstandig zijn eigen weg en duikt overal op. 
Daarom de naam Project7-blad. Die gelijkenis is prachtig maar duidt ook op zelfstandig ergens 
met anderen iets ondernemen wat via 7-blad tot stand kan komen. 



 
4 

Zie het als een grote tuin waar deze plant 
overal opduikt. 
Zo kan dat ook door de verbinding tot 
stand komen en kan wie behoefte heeft 
aan nieuwe contacten, aan gesprekken 
met gelijkgestemden via ‘Verbinding via 
Project7-blad…’ wellicht dat op zijn of 
haar pad krijgen. 
Maar nogmaals… de bal ligt bij jullie alle-
maal, we dagen jullie uit om van alles te 
laten ontstaan van wandelen met een stel, 
tot gezellig wat kokkerellen, knutselen, 
gewoon lekker kletsen tijdens het drinken 
van een ‘bakkie’ of een wandeling, fiets-

tochtje, bedenk het maar. 
Lees verderop in deze nieuwsbrief en alles begint met de ‘Tweewekelijkse recepten’ als je zin 
hebt in gezellige momenten, nieuwe contacten. 
Want dat velen graag verbinding zien is ons al lang helder alleen moet die verbinding wel ont-
staan uit hen die dat wensen. 
Wij zijn geen tovenaars, we kunnen niet even met een stokje zwaaien en hoppa… verbinding, 
daar een wandeling, hier een ‘bakkie’, daar een middag wat leuks maken, weer elders samen 
een mooie tuin bezoeken, nee, wij redden dat niet maar kunnen wel een schakel zijn. 
Verbinding is deze keer een woord dat we graag op de voorgrond plaatsen want in deze huidige 
tijden is het heel belangrijk om fijne, nuchtere, gezellige, inspirerende contacten te ‘bezitten’. 
En… de bal ligt bij iedereen! 

De bal van verbinding! 

We dagen jullie uit.      
 
In deze nieuwsbrief een nieuwe actie gel-
dig tot en met 15 februari. 
En… wij vermaken ons op dit moment 
graag in onze tuin omdat we komend 
voorjaar wel graag van alles in de tuin wil-
len zaaien en planten. 
Dat gaat niet zomaar, er moeten wel voor-
bereidingen getroffen worden. 
We delen hier over in deze nieuwsbrief. 
 
Allemaal fijne weken gewenst, januari 

draait alweer, de dagen lengen alweer zichtbaar en we gaan de goede kant op! 
Op naar het voorjaar. 
 
Hartelijke groet vanuit Baranya, 
 
Anneke 
15 januari 2023 
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Ontbijtje met een eitje en… 
 

 
 
Jong winterpostelein is in deze tijd weer volop te vinden daar waar het groeit. 
Denk aan de duinen, bossen, tuinen, vele locaties waar je het tegen kunt komen. 
Ook tussen de basaltblokken langs dijken. 
In het verleden zag ik het volop bij 'Het Monument' op de Afsluitdijk groeien, maar dat is nu 
dusdanig veranderd door de langdurige werkzaamheden, alles is op de schop gegaan. 
Het had altijd wel iets om het daar ook aan te treffen. 
Maar het groeide ook bij ons op het chaletterrein waar we jaren gewoond hebben in Gaaster-
land en daar oogstte ik deze mooie jonge blaadjes op 13 januari 2022. 
Eitje gebakken, blaadjes postelein op het laatste moment erop gelegd. 
Kruidenzout er overheen en je hebt een ontbijtje of lunch. 
 
Anneke     
 

   
Winterpostelein Op het laatste moment op het eitje Heerlijk resultaat 
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Elk plant heeft zijn verhaal en zo ook de jeneverbes 
Marijke de Bruin 
 

 
 
Vandaag ga ik vertellen over de Jeneverbes. Velen van jullie zullen het al kennen als een culi-
nair kruid. 
De wetenschappelijke naam is Juniper Communis.    
Voor mij werd dit een artikel met een speciaal tintje.  De aanleiding was een cursus waarbij ik 
de opdracht kreeg om een familielijn te onderzoeken. Hierbij keek ik naar talenten en gaven 
die in de familie voorkomen, net als bepaalde karaktertrekken.  
Ik koos voor de familielijn van mijn moeder. Hier was mij meer over bekend dan de lijn over 
mijn vader. Oorspronkelijk kwamen zij uit Duitsland. We spreken nu over een paar eeuwen 
geleden.  Doordat ze naar Nederland emigreerden werd hun achternaam vernederlandst.  
Het was lastig om de achtergrond van het kruid te vinden maar ik vond het een leuke uitda-
ging. Het probleem was namelijk dat de volksnaam werd gebruikt. Dat is de reden waarom 
wetenschappelijke namen cruciaal zijn en gebruik ik de wetenschappelijke naam altijd in mijn 
artikelen. Maar ook als ik iemand een kruid adviseer. Dan kan er geen misverstand meer over 
bestaan. Na onderzoek ontdekte ik dat mijn voorouder zich vernoemd had naar de… je raadt 
het vast al… Jeneverbes.  
Dat was voor mij een leuke aanleiding om mij verder te verdiepen in dit bekende kruid. 
Door dit onderzoek heb ik naar de medicinale eigenschappen van het kruid en naar de mentale 
betekenis gekeken. Bij de mentale betekenis zag ik wel wat overeenkomsten met onze familie. 
Dat was heel bijzonder om te zien.   
De mentale betekenis van het kruid kun je vinden in diverse kruidenboeken. Bij de mentale 
betekenis wordt er vaak gebruik gemaakt van de signatuurleer en dit wordt dan weer toege-
past op de mens (karakter, fysieke voorkomen etc.). Onder dit artikel zul je een aantal boeken 
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kunnen terugvinden die ik hierbij heb gebruikt. Maar als je dit wilt onderzoeken kun je ook 
proberen om  dit via Google te vinden. Bij de Jeneverbes wordt bij de mentale betekenis o.a. 
benoemt dat het om de zorgelijke doch gewetensvolle mens gaat. Deze geeft snel op maar 
heeft ook de neiging om zich terug te trekken (en dat past weer bij deze struik, die graag alleen 
staat).  
 

   
   

   
 
De Jeneverbes komt uit de Cipres familie (Cupressaceae). Het houdt van een zonnige en droge 
grond. Het is een tweehuizige plant en dat wil zeggen dat er dus vrouwelijke en mannelijke 
planten zijn. Het is een struik met houtige delen. Het blad is naaldvormig en heeft een steke-
lige punt. Het blad is geschubd, blauwgroen en de naaldjes blijven in de winter aan de struik. 
Het is dus een groenblijvende struik. De geur van het hout is harsachtig. De besjes zijn 
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zwartblauw van kleur en hebben een bittere looistofsmaak. De rijpe zwarte en de onrijpe 
groene bessen groeien door elkaar. De Jeneverbes is een sterke plant die kan groeien op zan-
derige grond.  
Heel belangrijk om te weten is dat de struik is beschermd. Hij mag dus niet zomaar geplukt of 
geoogst worden, ook de bessen niet. Hij is zeldzaam in het wild in Nederland. De Jeneverbes 
vind je op zandgronden op de Veluwe, maar hij schijnt ook te groeien in het Urkerbos en op 
heidevelden in Drenthe en Brabant. Misschien is het leuk om tijdens een wandeling op de hei 
te kijken of je een struik kunt vinden. Ze staan vaak alleen!   

De Jeneverbes heeft een rijke geschiedenis. 
Rembert Doedoens vermeldde het in zijn 
Cruydeboeck (1554) maar daarbij werd geen 
enkel culinair gebruik vermeld. Later schreef 
Joost van Ravelingen in zijn “Bijvoeghsel” bij 
Dodoens ‘postuum Cruydt Boeck dat men van 
de Jeneverbessen ook een aromatisch huis-
drankje kan maken.    
Verder werd het vroeger ook als houtskool-
plant gebruikt. Daar werd het Vuurboom ge-
noemd (wat in Duitsland nog steeds wordt ge-
bruikt als benaming in de volksmond als “Feu-
erbaum”) omdat de kolen van zijn hout, ge-
brand met hun as bedekt, veel langer gloei-
den dan de kolen van enig ander hout tot 
groot gemak van de Alchemisten (aldus Joost 
van Ravelingen “Bijvoegsel” Dodoens),  
De oude Egyptenaren gebruikten het, samen 
met andere oliën als aromatische olie om hun 
doden te mummificeren. Verder worden nog 
talloze gebruiken genoemd zoals een duiven-
lokmiddel en als insectenverjager. Maar ook 
werd het als magisch middel gebruikt. Het 
schijnt één van de eerste wieroken te zijn ge-
weest die mediterrane heksen hebben ge-
bruikt.  Ook werd geloofd dat als je een stukje 
van de plant om je nek zou hangen, je jezelf 
zou beschermen tegen ongelukken door 
wilde dieren, ziekten en geesten.    
De inhoudsstoffen van de Jeneverbes zijn o.a. 
looistoffen, bitterstoffen, juniperin, flavono-
iden, etherische olie en diverse mineralen en 
vitamines. De inhoudsstoffen zeggen veel 
over de werking van een plant.  
Nu kennen de meesten van ons de jeneverbes 
vooral in het culinair gebruik bij stoofpotjes, 
zuurkool en natuurlijk het bekende oude 

mannendrankje (hopelijk beledig ik nu niemand)  Jenever. Maar het heeft wel degelijk 
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medicinale eigenschappen. Ook al zijn hier ook weer waarschuwingen op hun plaats. Deze 
benoem ik altijd want het is wijs om te weten hoe je met de kracht van kruiden omgaat.  

De geneeskrachtige werking zit o.a. in de rei-
nigende werking bij de nieren. Enkele eigen-
schappen hierbij zijn dat o.a. de Jeneverbes 
sterk diuretisch werkt en het is urinezuur drij-
vend. Het desinfecteert en stimuleert de 
doorbloeding van de blaas en de nieren, bij 
blaas- en urinebuisontsteking. Ook is het te 
gebruiken ter voorkoming van nier- en blaas-
ontsteking.  
Het werkt ook goed op ons bewegingsappa-
raat want doordat de Jeneverbes urinezuur 
verdrijft en het vochtafdrijvend is, is het een 
goed middel tegen allerlei reumatische aan-
doeningen. Jicht wordt vaak genoemd net als 
Artritis en Artrose. Het is hierbij zowel inwen-
dig als uitwendig te gebruiken.   
Ook werkt de Jeneverbes goed op onze spijs-
vertering wat natuurlijk goed uitkomt omdat 
we het culinair gebruiken. Het stimuleert bij 
slechte eetlust en een trage spijsvertering. 
Maar het werkt ook op andere klachten zoals 
bijv. darmkrampen, constipatie en gasvor-
ming.   
Ik leerde op de opleiding dat je ook een Jene-
verbeskuur kunt doen in het najaar. Dit wordt 
gebruikt bij spier- en gewrichtsklachten om 
het lichaam te ontdoen van teveel urinezuur. 
Je begint dan met 1 besje per dag. Je kauwt er 
op tot er alleen een velletje over is. De 
tweede dag doe je dit met 2 bessen totdat je 
op de 15e dag 15 bessen hebt. Vanaf dag 15 
ga je dan terug naar 0. Dit kan trouwens ook 
tot 11 bessen (bron: Kneipp). 
Contra indicaties: 
Heel belangrijk om te weten is dat je een Je-
neverbeskuur nooit langer dan vier weken 
mag doen vanwege mogelijke nierproble-

men! En eet/gebruik niet teveel besjes per dag. Twee tot 10 gram per dag is de aanbevolen 
dosis. Overdosering kan diverse problemen veroorzaken bij de nieren.  
Bij diabetes en hypoglycemie enkel onder controle van een arts medicinaal gebruiken. 
Niet toedienen bij nierproblemen! En niet medicinaal toedienen bij leverpatiënten.  
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kunnen deze bes beter niet gebrui-
ken. De Jeneverbes werkt op de baarmoeder! Ook niet gebruiken bij zware menstruatie.   
Mensen met maagproblemen kunnen beter even overleggen met de arts voor ze dit medici-
naal gebruiken.   
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Goed om te weten: Als je de Jeneverbes medicinaal gebruikt kun je het beter niet tegelijk 
innemen met je vitamine/mineralenpillen want ze kunnen de werking hiervan negatief beïn-
vloeden. Neem dit dus op een ander tijdstip in.   
Als je reguliere medicatie inneemt, overleg dan altijd met je arts of apotheker of dit een goede 
combinatie is.   
Een makkelijk recept is Jeneverbes siroop: je neemt 1 deel bessen op 4 delen water.   
Dit laat je 20 minuten koken. Daarna voeg je suiker toe die je erin oplost tot dat het dik en 
stroperig is.  Af laten koelen en koel bewaren in een afgesloten gereinigde fles.   
 
Gebruikte bronnen: 

• Groot handboek geneeskrachtige planten – Dr. Geert Verhelst 

• Kruid en mens – Marlies Engels  

• De historia naturalis – Marcel de Cleene  

• Het kruidenboek van Ingrid 
 
 

 
 
Alle foto’s zijn gemaakt in het Mantingerzand (Drenthe) (Anneke Bleeker ©) 
https://www.drenthe.nl/locaties/1343236262/mantingerzand  
 
Alle foto’s met betrekking tot de jeneverbes: Anneke Bleeker © 
 
 

 
 
 

https://www.drenthe.nl/locaties/1343236262/mantingerzand
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Zuurkool met laurier en jeneverbessen 
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Producten met jeneverbes 
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Verbinding via Project7-blad 
 
Verbinding. We krijgen regelmatig de opmerking dat men zo graag in contact wil komen met 
anderen die overeenkomende interesses hebben. 
Personen die houden van de onderwerpen die wij delen en/of aanbieden. 
Nu dat kan! 
Leuk he? 
Ja hoor, wij helpen met verbinding als jij dat wilt. 
 
Als jij meedoet met de ‘Tweewekelijkse recepten’ dan mag je ook aangeven als jij graag ande-
ren bij je thuis wilt ontvangen om samen koffie/thee te drinken. 
Of om samen ergens te wandelen, of ergens af te spreken en daar op te steken voor een ‘bak-
kie’. 
Of… je hebt zin om samen iets creatiefs of culinairs te ondernemen.   
Wij zijn dan de schakel om jouw wensen te delen. 
Dat gaat zo: 
 
Meedoen met de ‘Tweewekelijkse recepten’ kost € 25,- voor een jaar. Daarna krijg je de keus 
om weer te verlengen. 
Je krijgt geregeld een mail met bijlage, zo’n tweemaal per maand, wellicht in de komende we-
ken een paar keer extra met alles wat zich in het voorjaar aandient, maar dat is het idee. 

Een bijlage met een idee, een recept ter inspiratie om te 
laten zien wat je met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen kunt doen. 
 
Als je meedoet voor die 25 euro dan krijg je als cadeautje 
het receptenboek, een E-boek waaronder andere in staat 
hoe je zelf zuurkool kunt maken, Fire Cider, sambal, toma-
tenketchup, bepaalde groenten kunt inmaken, etc. 
 
Dat E-boek is ook via Project7-blad te koop voor € 10,- 
maar we geven het bij dit concept om ook weer de moge-
lijkheid te geven wellicht samen met anderen eens zuur-
kool te maken, of… 
 
Dan nu nog en keer die verbinding… Een mooie gelegen-
heid voor iedereen die zin heeft, er het belang van inziet, 
nieuwe ontmoetingen kan waarderen…  
 
Als jij mee doet krijg je de informatie in de mail bij de re-
cepten als iemand anders wat wil organiseren maar als jij 
graag wat wilt ondernemen geef je dat aan mij door en 

kunnen de anderen dat ook lezen. 
 
Opgeven gebeurt bij elkaar, dus wij zijn geen tussenpersoon, alleen doorgeefluik. 
Al wil je ‘maar’ een paar personen thuis ontvangen, jij geeft aan hoeveel. 
Denk ook aan samen zaden, plantjes ruilen. 



 
14 

Er zijn vele mogelijkheden om het samen gezellig te hebben en denkend aan de bijzondere 
tijden waarin we leven is het juist helemaal niet verkeerd een groepje te creëren waarmee je 
uit de voeten kunt, op elkaar terugvallen kunt, elkaar kan inspireren. 
Een luisterend oor hebben of zoeken, denk ook aan deze mogelijkheden. 
En nogmaals, het kost niets extra’s, wij verbinden maar vragen wel 25 euro per jaar voor de 
vele recepten. 
 
Project7-blad kan en wil veel, maar in het verleden was het normaal als er betaald werd voor 
lezingen zodat sprekers en eventuele ruimtes bekostigd konden worden. 
Een bijdrage van 10 euro voor de studiegroepen was ook normaal. 
Dat alles regelen we niet meer en voor 25 euro kun je een jaar lang vele recepten ter inspiratie 
krijgen, het receptenboek als cadeautje en anderen leren kennen als iedereen daar een beetje 
zijn of haar best voor wil doen en dan ook daadwerkelijk wat gaat bedenken om samen te 
ondernemen.  
 
Zin om je voor 25 euro een jaar te laten verrassen? 
 
Mail mij en ik geef je de gegevens van Project7-blad en zal je naam aan onze penningmeester 
doorgeven. 
Voel je welkom. 
 
Anneke – anneke@project7-blad.nl   
 

 
 

 Nieuwe actie tot en met 15 februari 2023 
 
We lanceren weer een nieuwe actie. 
De vier E-boeken ‘Het ‘wilde’ genieten’, elk 155 bladzijden 
en gericht op de vier seizoenen kosten samen € 35,- 
 
Daar krijg je dus viermaal 155 bladzijden voor boordevol 
foto’s van de verwerkte gewassen en voorbeelden ter in-
spiratie hoe je ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men kunt toevoegen aan de maaltijden, toevoegen dus 
aan alle bekende groentesoorten zodat je gebruik maakt 
van meer wat Moeder Natuur ons schenkt. 
 
Alles wat we kennen als groente is maar een beperkt ge-
deelte, er is veel meer. 
En nog gratis ook, in de vrije natuur maar wellicht ook in 
je tuin, tussen je gezaaide en/of geplante groente in je 
moestuin, wellicht zie jij het als ongewenste plant en is 
het supergezond. 
 
Zo dus! 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Daarom doen we al heel gek en bieden we vier 
boeken als E-boeken aan voor € 35,- terwijl één 
deel als papieren versie € 24,95 kost. 
 
MAAR… 
Je krijgt tot en met 15 februari de keus ook mee 
te doen met het ‘Tweewekelijks recept’, aange-
reikt per mail. 
Dat kost € 25,- op jaarbasis maar je krijgt de ge-
legenheid voor € 10,- mee te doen. 
Wie met dit concept meedoet krijgt bij aanvang 
het receptenboek waar onder andere in staat 
hoe je Fire Cider kunt maken, bepaalde groenten 
in kunt maken, hoe je zelf zuurkool kunt maken, 
sambal en vele andere lekkernijen.  
Dat receptenboek is ook te bestellen voor € 10,- 
 
Even op een rij: 
Iedereen die met het ‘Tweewekelijks recept’ 
mee gaat doen krijgt dat boek en betaalt € 25,- 
om een jaar mee te doen, daarna krijgt hij of zij 
de keus weer te verlengen. 
Als jij de vier E-boeken voor € 35,- aanschaft en 
ook zin hebt om voor € 10,- extra, zeker een jaar 
mee te doen met de recepten dan krijg je dat ge-
noemde receptenboek er ook nog bij. 

EN… 
 
Wie als deelnemer, zo noemen we dat, mee doet met de recepten per mail mag ook nog door-
geven als je een keer iets met andere deelnemers wilt ondernemen. 
Wandelen, samen koffie/thee drinken, samen iets maken uit het receptenboek, allemaal vrij-
heid, blijheid, dat delen wij onder de andere deelnemers en samen kun je een paar gezellige 
uurtjes beleven. 
Dit is een extra mogelijkheid voor wie met de ‘Tweewekelijkse recepten’ mee doet. 
Voor € 35,- de boeken met de mogelijkheid voor € 10,- extra de recepten en je krijgt dan nog 
een receptenboek, ook als E-boek. 

Leuker kunnen we het niet maken!        
 
Opgeven bij mij, dan krijg je de bankgegevens van Project7-blad en geef ik je naam door aan 
onze penningmeester. 
Voel je welkom. 
 
anneke@project7-blad.nl 
 
Anneke   

 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Zelf simpel een hooikist of hooizak maken 
 
Wist je dat je van lekker creatief bezig zijn jouw levensenergie aanvult en laat stromen? 
Ik mag het graag doen. Door drukte lukt het niet altijd, maar als ik eenmaal bezig ben word ik 
er heel gelukkig van. Dit keer als start in het nieuwe jaar eens even een ander verhaaltje dan 

jullie van mij gewend zijn. Dit wordt een creatief verhaal dat hopelijk ‘besmettelijk’ is     . 
 
Aangewakkerd door een artikel in een van de vorige nieuwsbrieven van Het Wilde Genieten 
over een broeikist of hooikist ging het in mijn bovenkamer ook broeien. Namelijk hoe kun je 
op een gemakkelijke manier zoiets maken. Afgelopen voorjaar ben ik daarmee aan de slag 
gegaan. 
 
Ik wilde dan wel graag de vulling van 
echte schapenwol maken. Eerste klus 
was om schapenvacht op de kop te tik-
ken. Dat is gelukt in Wijnjewoude bij een 
schaapsherder.  
Op zijn werkplek had hij de schuur vol 
met schapenvachten van verschillende 
soorten schapen. Toen ik vertelde waar 
ik het voor wilde gebruiken, kreeg ik 
twee vachten mee van het Romney-
schaap.  
We kregen nog een verhaal over schapen 
hoeden en wolven. Hij vertelde, dat hij 
oog in oog met een wolf had gestaan. Hij 
wilde hem wegjagen, maar uit het bos 
kwamen nog twee wolven. Dat was even 
een angstig moment.  
Het lijkt wel een verhaal uit de middeleeuwen. Toch horen 
deze dieren ook bij de natuur. In de bergen hebben ze spe-
ciale honden, Karpatische herdershonden die dag en nacht 
bij de schapen blijven. Geen schoothondjes om te aaien.  
Andere opties voor vulling zijn oude dekens, fiberfill of een 
stuk van een oud dekbed of slaapzak. 
 
Wassen 
Tja, en toen had ik schapenvachten, maar die moesten nog 
schoon. Tjonge, jonge dat was nog even een karweitje. 
 Nog nooit gedaan…dus hoe doe je dat? De eerste schapen-
vacht zoveel mogelijk van poep ontdaan en toen de badkuip 
in. Drie dagen lang konden we niet in bad en de geuren die 
vrijkwamen waren niet echt lekker. Nu ben ik als kind al ge-
wend geraakt aan dit soort luchtjes met een vader die boe-
renknecht was, maar in je badkamer is wel even een dinge-
tje.  
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Na veel gepluis om takjes en zaadjes en stugge haren te verwijderen, had ik op het laatst toch 
mooie wol dat kon drogen. De tweede vacht heb ik zoveel mogelijk droog al schoongemaakt. 
Beide keren de wol in een sloop in de wasmachine gewassen met saponellazeep op wolwas-
programma (zonder centrifuge anders heb je de wol al gevilt). De laatste vacht ging al wat 
sneller dan de eerste. 
 
Hooikist 
Via de rommelmarkt had mijn schoonmoeder nog zo’n kraambox van 
het ziekenfonds op de kop getikt. Het bolle deksel heb ik opgevuld 
met wol en toen een kleedje met klittenband ertegen aan gelegd.  
Het kleedje was van oude kussenslopen die ik van mijn schoonmoe-
der had geërfd.  
Mooie stevige stof die heel wat wasbeurten kon hebben. Heel wat 
anders dan we tegenwoordig in de winkels hebben liggen. Zo heb ik 
van andere kussenslopen een lange slang genaaid die ik rondom een 
pan kon draperen. Met knopen dichtgemaakt, zodat bij knoeien je de 
wol eruit kunt halen en het gewassen kan worden.  
Op de bodem ook een sloop vernaaid waar ik twee kurken onderzet-
ters naast elkaar met wol in had gelegd (ja hoor van de Ikea en ook ik heb daar geen aandelen 

      ). Weer met knopen en knoopsgaten vanwege mogelijk knoeien en de onderzetters zorgen 
voor een warme vlakke ondergrond. 
Nog een los kussentje gemaakt om boven op de pan te leggen. Een koord erom heen met een 
koordstopper om hem aan te trekken en goed af te sluiten. We gebruiken deze hooikist ook 
vaak om eten even warm te houden als één van ons wat later thuis is. Heel handig.  
En mijn ervaring is dat een gietijzeren pan het beste werkt om in te broeien als je een gerecht 
gekookt hebt en dan in de hooikist wilt laten garen. En er kan ook een steelpan of twee kleine 
pannen naast elkaar in. 
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Hooizak 
En ja, dan wil je op vakantie ook gebruik maken van dit handige attribuut. De kist meenemen 
in de caravan zag ik niet zitten. Dus zoeken op internet en dan vind je de hooimadam of de 
ecostoof. Hoe zal ik dat eens even doen?  
Niet zo moeilijk, want ik had nog meer slopen over. Twee slopen in elkaar geschoven met 
daartussen op de bodem weer een kurkenonderzetter. Deze heb ik rondom even met steken 
vastgezet tussen de beide slopen, zodat hij niet ging schuiven bij gebruik. Zo blijft ook hier de 
pan goed staan op een vlakke ondergrond.  
Daarna heb ik de tussenruimte in de slopen opgevuld met wol. Twee lusjes aan de zijkant waar 
een koordje doorheen kan worden geregen om hem dicht te trekken en voilà onze reishooizak 
was klaar. De knopen op het sloop heb ik ter versiering laten zitten en zo kan ook hier de wol 
uit worden gehaald. Natuurlijk kun je deze ook gewoon in huis gebruiken. Hij neemt niet zo-
veel ruimte in en je kunt hem op je aanrecht zetten als je ermee werkt. Ik heb tijdens de va-
kantie linzen gekookt, maar linzen en ik zijn niet zo’n goede match. Het wordt al snel te gaar 
en dan heb je een soort pap. Smaakt ook wel, maar was niet de bedoeling. Als iemand hier 
nog een tip voor heeft dan hoor ik dat graag. 
 

  



 
19 

  
 
Toch ook nog even ‘medisch praatje’, want tijdens het schrijven van dit verhaaltje net voor de 
kerstdagen, kreeg ik een bericht onder ogen wat heel belangrijk is. 
 
Van het Telegramkanaal van huisarts Berber Pieksma 
WIST JIJ DAT je sinds 1 januari 2020 niet meer zomaar via rechtswege inzage hebt in het me-
disch dossier van je partner, ouders of kinderen als ze overlijden? 
 
De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is toen gewijzigd.  
(Zo’n overeenkomst gaat in op het moment dat een zorgverlener je om medische redenen aan-
raakt).  
Vanaf 1 januari 2020 moet een persoon BIJ LEVEN toestemming hebben gegeven voor inzage. 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzi-
gingen-wgbo.htm 
 
Ja, ook voor 12 tot 16-jarigen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-
het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien 
 
Ja: ook voor je eigen kind. Nu is dat qua privacy wel te beredeneren. Wat alleen NIET te recht-
vaardigen is, is dat het volk daarover NIET IS INGELICHT! 
Fast Forward naar de eerste golf 2020. Er duiken verhalen op van overledenen die onterecht 
COVID op hun overlijdensakte hebben staan. Ook zijn er nabestaanden van overledenen die 
claimen dat hun dierbare WEL gereanimeerd wilde worden, terwijl het ziekenhuis beweerde 
van niet. Zoals in dit verslag ook aan bod komt: https://youtu.be/Uj_oCPTy6Ck 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzigingen-wgbo.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzigingen-wgbo.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/jongeren-en-het-medisch-dossier/medisch-dossier-minderjarige-kind-inzien
https://youtu.be/Uj_oCPTy6Ck
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Er duiken verhalen op van verplegers die opvallend veel NR (niet reanimeren) bordjes bij weer-
loze patiënten zien hangen die aan de beademing liggen. Er duiken verhalen op dat de cijfers 
opgeblazen worden, door te frauderen met de doodsoorzaak. Er waren toch geen autopsies, 
dus ‘soit’. 
 
Als nabestaande heb je geen poot om op te staan als die verklaring dat JIJ toestemming hebt 
voor inzage er niet schriftelijk is. Als jij wilt achterhalen wat er is gebeurd in het ziekenhuis, of 
medische fouten vermoedt, sta je machteloos. Sommigen zijn al een jaar bezig om die info 
boven water te krijgen! 
Het biedt de mogelijkheid tot schimmige zaken. Helaas.  
 
ZORG DAT JE DIE TOESTEMMING GEREGELD HEBT VOOR JE NAASTEN. In de post hieronder 
vind je een document met een formulier die je in kunt vullen (namens de levende mens, want 
de WGBO is met je ‘natuurlijk persoon’).  
Print deze, vul ‘m in, laat ‘m inscannen door je huisarts en zorg dat ie in je medisch dossier 
komt. Geef ook een kopie aan je specialist en bewaar een gescande versie op je telefoon.  
De reanimatiewens kun je ook optioneel aanvinken. 
 
Een ander ‘opvallend’ gebeuren in dit verhaal is dat de DBC-codes voor COVID-19 op 17 maart 
2020 zijn aangemaakt, slechts twee dagen na de eerste persconferentie. Dit proces duurt nor-
maal minstens maanden, zo niet langer. 
 
Bovenstaande info is veelvuldig gedeeld door Siham Ayad. Met haar heb ik dat document sa-
mengesteld. Zij is de eerste die dit gesignaleerd heeft. Hulde! 
 
P.S. In het document vind je meer info over de WGBO-inhoud en richtlijnen. Er staat ook nog 
iets heel aparts in over ‘informed consent’. Iets waar je op zijn minst je wenkbrauw van fronst 
als je de context kunt raden waarop het zeer waarschijnlijk wordt toegepast. 
 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzi-
gingen-wgbo.htm 
Voor wie Telegram heeft, hier het linkje naar het kanaal van Berber Pieksma met goede infor-
matie over gezondheid. Verder is Berber weer gaan werken als Second-opinion Arts in Roden, 
Nieuweweg 2 te bereiken via 06-49764909. https://t.me/c/1873374759/66 
 
Verder. . . ken je nog mensen die prikschade hebben, prikspijt of last van shedding (spike-
proteïnen die klachten bij niet-gevaccineerde mensen veroorzaken). Laat hen dan telefonisch 
contact opnemen hoe ik hiermee kan helpen. Ik heb goede resultaten met de middelen waar 

ik mee werk. Moeder Natuur is zo krachtig     . 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
Fotobron: eigen foto’s en Wikipedia 
 

 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzigingen-wgbo.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo/wijzigingen-wgbo.htm
https://t.me/c/1873374759/66
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Ontbijtje met drie 'wilde' groenten 
 

 
 
Dat we 'wilde' groenten op vele momenten kunnen gebruiken moge helder zijn en dat kan al 
bij een ontbijt beginnen. 
Dit is een voorbeeld van hüttenkäse, ook wel cottage cheese genoemd, belegd met speen-
kruid, winterpostelein (heel jong blad) en veldkers. 
 

Een goed begin van de dag!      
 
Anneke   
 
 

  
Speenkruid Veldkers 
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Winterpostelein De drie ‘wilde’ groenten 
  

 
  

 
 

 
 
 
 

Houd je gezicht altijd naar de zon gericht, 
en de schaduwen zullen achter je vallen. 

 

- Walt Whitman 
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De Wilde Wel Genieten Column 
Zaterdag 14 januari 2023 – Miriam M. 
 
De beste wensen voor het komende jaar. Moge het eenieder gezondheid, magie, speelsheid, 
groene vingers, smakelijke maaltijden van zelf gesprokkelde ingrediënten, plezier en liefde 
brengen! Ja, het is al ver na Driekoningen ... Al is het juni, dan nog kan ik iemand een goed jaar 
wensen ... vind ik ☺ 
Het regent en waait. Al een paar dagen. Stormy weather. 
Op het balkon regent en waait het ook, dus daar laat ik me nu even niet zien. 
Voor mijn spinnende viervoeter heb ik iets lekkers gezaaid. Biologisch tarwegras. Zo hoeft ook 
zij de regen en wind niet in en kan ze haar dagelijkse portie groen lekker binnen opknabbelen. 
(Voor zover een kat kan knabbelen …?) Ze is er heel dankbaar voor, zeker als ik de sprietjes 
ook even aangeef. De taken in dit huishouden zijn duidelijk verdeeld, zoals je merkt. 
 
Gedurende de Kerstperiode heb ik mij in wat Zweedse recepten verdiept. Ik maakte 2 weken 
voor Kerst een “riktig Julstolle” (echte Kerststol). Deze moest mi-ni-maal 2 weken liggen om 
het lekkerst te zijn. Geslaagd! 
Verder maakte ik “rom kulor” (rum kogels). Ook geslaagd, hoewel erg zoet omdat ik de ver-
keerde soort suiker gebruikte. Oepsie. Er zat pure chocolade in en in rum geweekte rozijntjes. 
Best smikkelen. 
Vorige week brouwde ik “Janssons Frestelse” (Janssons Verleiding). Een aardappel recept met 
ui, room en ansjovis. Nu is de ansjovis in Zweden heel anders dan in Nederland, maar dat 
maakte voor de smakelijkheid niet uit. Overigens ben ik zuinig geweest met de ansjovisjes. Je 
kunt er beter later nog wat los bijdoen, dan meteen teveel erin doen, waardoor het je te zout 
wordt!  
Binnenkort hoop ik ook echte Zweedse ansjovis te ontvangen van een kennis uit Zweden en 
dan kan ik vergelijkend Janssons-Frestelse-onderzoek doen. 
In Zweden zijn de ansjovisjes zoeter van smaak, naar het schijnt en met diverse kruiden inge-
legd, en de kruiderij is nu precies wat Jansson Jansson maakt, heb ik me laten vertellen. Ik ga 
het meemaken! 
 

   
p.s. Dat biertje op de foto….is zooooo lekker! Biologisch “Hop Me Up Scotty”. 
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Recept Janssons Frestelse (Janssons Verleiding) 
Let op: 
Zweedse ansjovis 
De Zweedse ansjovis, die eigenlijk in het recept gebruikt moet worden, is niet die wij kennen 
als onze ansjovis uit blik. Het is sprot, een visje dat wat zachter en zoeter is dan de wat zoute 
ansjovis die je in Nederland in blik kan krijgen. Online zag ik dat de sprot wel verkrijgbaar is, 
maar het zoute van de ansjovis heeft ook wel wat in dit gerecht. 
 
Ovenschotel voor 4 personen: 
1 kg vastkokende aardappelen 
2 grote uien 
4 dl room 
15 ansjovisfilets 
3 el panko of paneermeel 
3 teentjes knoflook 
klontje boter 
2 el olijfolie 
zwarte peper van de molen 
 
Verwarm de oven voor op 180° C. 
Pel de uien en snij ze (met de mandoline) in fijne ringen. 
Schil de aardappelen en snij er hele dunne frietjes van. Spoel de aardappelen niet, anders 
verwijder je het zetmeel en dit hebben we nu eenmaal nodig zodat de frestelse goed aan el-
kaar kleeft. 
Meng de panko met het uitgeperste knoflookteentje, voeg er de olijfolie bij en breng op smaak 
met peper en zout.  
Snij de ansjovis in stukjes. 
Verwarm een pan met boter en bak de uiringen hierin zacht en goudbruin aan. 
Nu gaan we stapelen. 
Beboter een ovenschaal en leg hierin 1/3 deel van de aardappelen. Doe er de helft van de 
gebakken uien en de helft van de ansjovis over. Bestrooi met versgemalen peper. 
Leg er nu weer 1/3 van de aardappelen op en vervolgens de rest van de uien en de ansjovis, 
kruid weer af met zwarte peper. En als laatste laag de rest van de aardappelen. 
Schenk de room erover en bestrooi met het panko mengsel. 
Zet de ovenschaal in het midden van de oven en bak in ongeveer één uur de Janssons frestelse 
goudbruin, krokant en gaar. 
Lekker met sneetjes gebakken rib-eye, met zure room op smaak gebracht met mierikswortel-
pasta. 
 
Bron: https://lekkertafelen.nl/recepten/hoofdgerecht/ovenschotels/janssons-frestelse/  
 
Smaklig måltid! ☺ 
 
 

 

https://lekkertafelen.nl/recepten/hoofdgerecht/ovenschotels/janssons-frestelse/
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2023 
 

 

Iedere maand plaatsen wij hier een pagina 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…  
 
 

donderdag 
 
 
 

WEEK 2 

 
 

12 
januari 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 
 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
Elke dag een stap, in alle rust, op je reis door de seizoenen. Elke dag een stap, dichter 
bij verwondering. Elke stap brengt je dichter bij de natuur en daarbij bij jezelf. Jij bent 
immers natuur, je bent diep verbonden met de natuurlijke wereld, zonder dat je het 
misschien bewust leeft. Je kunt er elke dag weer voor kiezen om die verbinding inner-
lijk te herstellen en bewust te gaan leven. 
 
Moeder Aarde geeft je zovele mogelijkheden tot verbinding. Elke dag dat je op haar 
lichaam leeft, als een kind dat op de buik van haar moeder rust, adem je mee in het-
zelfde ritme. Je ademt in en uit en wordt gedragen, je beweegt mee in haar grotere 
ademhaling, als de zachte golfslag van de zee. Je bent omringd door wezens die in de-
zelfde ademhaling meedeinen, je bent geliefd, je wordt omarmd zoals jij de aarde om-
armt. 

 

The earth is not 
a platform for human life. 

It’s a living being. We’re not 
on it but part of it. Its health 

is our health 
 

Thomas Moore, Ierse schrijver 
1779 – 1852 

 

De aarde is geen 
platform voor menselijk leven. 

Het is een levend wezen. 
We leven er niet op maar maken 
er deel van uit. Haar gezondheid 

is onze gezondheid 
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Groenten en kruiden drogen 
 

 
 
Het is echt heel leuk om zelf theemengsels samen te stellen. 
Zelf alles drogen en daarna door elkaar mengen. Dat kan over een periode van meerdere 
weken, het ene moment is dit er, dan dat, even later weer iets anders. 
Bedenk ook eens een thee van verschillende seizoenen te maken. Bijvoorbeeld, de bloe-
sems, later de blaadjes en weer later in het jaar de vruchten. 
Als je al deze stappen hebt en ook de vruchten zijn goed droog dan kun je de seizoenen door 
elkaar mengen. 
Maar een thee van verschillende soorten planten kan ook over een langer tijdsbestek ont-
staan. 

Zo begon ik met het plukken van de grote 
ereprijs, een dag later dovenetel en beide 
gewassen zitten nu gedroogd in een glazen 
pot. 
Eerdaags komt daar wel weer een ander ge-
was bij en na verloop van tijd meng ik alles 
goed door elkaar heen. 
 
Wie eerder beelden zag met gewassen die 
wij droogden zal wellicht weten dat we een 
redelijk grote roestvrijstalen droogoven heb-
ben. 

 
Geheel demontabel, gemakkelijk op te ruimen 
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Omdat ik redelijk vaak de vraag kreeg wat nu beter 
werkt, die wij hebben, of de ronde varianten die je 
veelvuldig aangeboden ziet bij o.a. de Lidl, hebben we 
die ook aangeschaft. 
Als we eenmaal drogen dan drogen we best veel dus 
op een gegeven moment ben ik gezwicht voor een 
aanbieding van de ronde droogoven om het verschil 
te ervaren en ook deze kan naast de andere gevuld 

worden want ik schreef al dat als we drogen...       De 
ronde droogoven heb ik nu tweemaal gebruikt. 
Doet het prima, er kan veel minder in en als ik echt 
zou moeten kiezen dan valt de keus op de roestvrij-
stalen droogoven. 
Maar voor wie niet van plan is veel te drogen kan uit-
stekend uit de voeten met dit model. 
Het is zeker geen miskoop, in de komende tijd zal ik 
hem vaker gebruiken nu het nog om kleine porties 
gaat. En ik heb overwogen deze voor kruiden en bloe-
men te gaan gebruiken komende zomer, maar dat zal 
zich uitwijzen. Naast de twee droogovens hebben we 
ook nog een prachtig net met vier afsluitbare etages, 
zeer geschikt voor brandnetels, munt en andere 
groenten en kruiden die geen vlekken veroorzaken 

door het afgeven van sappen. Dat net hangen we onder de overkapping, met mooi warm 
weer is dat ideaal en de inhoud droogt als een tierelier. We gaan komend jaar heel veel dro-
gen. Zie bladzijde 28. 
Recent aten we boerenkoolstamppot. Boerenkool nog in Gaasterland gekocht en gedroogd, 
21 januari 2021 en gegeten op 28 december 2022. Afgesloten in glazen potten gebeurt er 
niets mee. De boerenkool een aantal uren laten weken in water, dat water als kookwater ge-
bruikt voor de aardappels en boerenkool, alles in één pan. Zie bladzijde 31. 

We vonden het een heel groot succes. Gelukkig hebben we voor nog een keertje.      
Gedroogde knoflook, uien, zeer geschikt om poeder van te maken. Champignons en andere 
paddenstoelen, ideaal om te drogen. Je kunt echt heel veel drogen en het mooie hiervan is 
dat het zonder energie bewaard kan worden. Alles wat in een diepvries zit moet altijd ge-
voed worden door stroom. Komt er een langdurige uitval dan kun je raden wat daarmee 
gaat gebeuren. Gedroogde groente heeft nergens last van. 
Althans... nergens, die vlieger gaat alleen op als je de voorraad zorgvuldig droogt en ook 
goed bewaart; er mag absoluut geen vocht bij komen.  
We hebben nog gedroogde brandnetels, hier in Hongarije gedroogd in het prachtige droog-
net. Zie bladzijde 31. 
Deze gedroogde pak ik graag als het niet zulk fijn weer is om de tuin in te gaan, als ik een 

keer geen zin heb om naar buiten te gaan om verse te plukken,        maar ook handig als het 
al donker is, of voor de thee, even een handje in de theepot met bijvoorbeeld twee theezak-
jes erbij. Drogen, wie zich daarin wil verdiepen, veel succes, echt super om te ondernemen. 
We hebben wel vaker hierover gedeeld, ook in nieuwsbrieven, en er zal wel weer eens wat 
voorbij komen. 
Ook via Telegram; 'Het Wilde Genieten'. Want als we drogen laten we dat zeker zien. 

 
Tien trays, vijf met fijn en vijf met grof gaas 

 
Alles roestvrij staal 
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Vers geoogste ereprijs  

  
Verdeeld over de bladen van de oven Ruim uitspreiden 

  
Na het droogproces Ereprijs is geheel droog, opbergen in glas 

 
 

Drogen in droognet... brandnetels 

 

  
Prachtige brandnetels in onze tuin Een van de oogsten 
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Net geplukte brandnetels, verdeeld over de 
vier lagen van het droognet 

Onder de overkapping was het vocht er met 
een paar dagen uit – gort(knisper)droog 

 

 

De gedroogde oogst 
 

 In een goed sluitend blik 
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Dovenetel in de droogoven 
 
Toen deze droog was samen met ereprijs in een glazen pot. 
 

  
De oogst aan dovenetels Goed uitspreiden over de trays 

  
  

 

 

Knisperig gedroogd 
 

 Bij de ereprijs in de pot 
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Boerenkool in de droogoven op 21 januari 2021  
Boerenkoolstamppot op 28 december 2022 

 

  
Boerenkool aan de weg gekocht Hele bladen, geritst, gewassen en gedroogd 

  
De hele oogst boerenkool Uitleggen op de trays van de droogoven 

  
Zorg voor ruimte  Alle trays in de droogoven 

 

 
Zorg voor voldoende ruimte tussen de stukjes 
blad. De warme lucht in de droogoven moet 
goed tussen de te drogen materialen kunnen 
stromen. 
Zo wordt het vocht goed afgevoerd. 
Warme lucht stroomt langs de te drogen mate-
rialen en neemt het vocht mee.  
Dit wordt door de ventilatieopeningen naar 
buiten afgevoerd. 

Het resultaat – prachtig gedroogd  
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Ziet er nog goed uit 

 
Opgeborgen in glazen potten Laten wellen in water 

 

 

Een lekker portie boerenkool 

 
Het smaakte voortreffelijk Alsof de smaak intenser was 
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Boek van de maand 
 
Voor deze maand weer interessante boeken/kalender over de moestuin, het wordt tijd om er 

over na te denken wat, wanneer en waar     en deel 2 van ‘Waar word je nu echt ziek van’. 
 

Van zaaien tot oogsten  

praktijkgids voor de moestuin 
Hans van Eekelen 
 
Een handige zakgids voor de (biologische) moestuin. Lekker overzichte-
lijk en compact. Je leert bekende soorten groenten kennen en hoe je ze 
kunt telen, oogsten, bewaren en verwerken. Ideaal om iedere dag mee 
naar buiten te nemen. Je eigen voedsel kweken is niet allen erg leuk 
maar ook hartstikke gezond! 
Compacte én overzichtelijke informatie per groente: 
- Zaaiperiode per groente, zaaiafstand en gunstige combinaties 
- Natuurlijke bemesting en bescherming tegen ziekten en plagen 
- Oogsten, bewaren en verwerken 
Met extra informatie over nuttige én minder nuttige kruiden en insecten: combineer planten 
die goed bij elkaar passen, bestrijd plaaginsecten met nuttige insecten en maak gebruik van 
kruidenextracten. 
Ook geschikt voor een kleine moestuin of balkontuin. Vormt samen met de 'Zaaiagenda' de 
ideale informatiebron voor beginners en gevorderden. 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789050118156?pc=427870AA 
 
 

De moestuinkalender 

supermakkelijk zaaien, telen en oogsten - het hele jaar door 
Annemarieke PiersenClaudette Halkes 
 
Wat heerlijk, een eigen moestuin! Of het nu om een flinke 
lap grond, een balkonnetje of een piepklein tuintje gaat, er 
is niets lekkerder dan uit je eigen tuin oogsten. Voor een 
flinke opbrengst hoef je alleen maar te weten wat je wan-
neer moet doen. Daarbij komt deze moestuinkalender goed 
van pas. Hierin staat per maand wat je moet doen, kunt 
doen en niet mag vergeten. Met ruimte om je eigen tuin-
klusjes op te schrijven. Mislukte oogst komt in jouw woor-
denboek niet meer voor! 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789079961962?pc=427870AA 

https://www.succesboeken.nl/book/9789050118156?pc=427870AA
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Waar word je nu echt ziek van? 

Waarom alles wat je dacht te weten over ziekte niet klopt 
Dawn Lester & David Parker 
Trilogie: Deel 2 
 
 
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 medische 
industrie. 
 
In deel 2 van deze trilogie halen Lester en Parker onderzoeken aan 
die de medische industrie het liefst verdoezelt. Een van de belang-
rijkste oorzaken van ziekte zijn verborgen gifstoffen. Onze wereld zit 
er vol mee. Dit is het resultaat van moderne en steeds grootschaliger 
industrieën die met iedere generatie onnatuurlijker en onmenselijker worden. 
Net als in deel 1 komen een groot aantal specifieke ziekten en hun ware oorzaken aan de orde, 
zoals MS, diabetes, allergieën, astma, autisme en wiegendood. Het goede nieuws is dat ons 
lichaam een ongekend herstellend vermogen heeft dat we op elk moment in ons leven op-
nieuw wakker kunnen maken. 
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? 
Deel 2 gaat onder meer over: 
* De vele ziekmakende chemicaliën en gifstoffen in het dagelijks leven. 
* Zijn chronische ziekten echt chronisch en is de enige oplossing levenslang medicijnen slikken 
of kan het ook anders? 
* De invloed van voeding op ziekte en genezing. 
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789492665683?pc=427870AA 
 
 
Je kunt een boek bestellen door op bovenstaande link van succesboeken te klikken die bij het 
genoemde boek staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
 
 

 

  

https://www.succesboeken.nl/book/9789492665683?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Goed voor je hersenenthee  
 

 
 
Walnoten zijn goed voor ons, gezond en omdat ze op onze hersenen lijken is de link snel ge-
legd. Wanneer we een wortel doorsnijden zien we daar een iris van ons oog in. Worteltjes zijn 
gezond door de caroteen voor o.a. onze ogen. Selderijstengels lijken op onze botten. Laat sel-
derij nu 'toevallig' ook goed zijn voor onze botten. Zo kunnen we vele voorbeelden bedenken 
en wij bedenken ze niet zomaar voor de grap maar deze voorbeelden zijn al heel vaak gedeeld 
via vele kanalen. Walnoten lijken op onze hersenen. 
Wanneer we walnoten pellen dan zien we tussenschotjes die veelal weggegooid worden. 
Als je deze tussenschotjes nu eens bewaart en meeneemt in de theepot dan kun je profiteren 
van de goede stoffen via de thee die je zet. Thee kun je zetten van alleen deze tussenschotjes 
of combineren met andere thee, zakjes, gedroogde thee of verse thee. In dit voorbeeld zie je 
een theemengsel dat ik zelf maakte van verschillende ingrediënten waaronder gedroogde 
dahliabloemen. Het gaat nu om de tussenschotjes van walnoten waar je profijt van kunt heb-
ben.  
En helaas... afgelopen week voor de laatste keer de theepot gevuld met het genoemde meng-
sel. Op is de thee gedroogd in Gaasterland, met de geplukte dahlia's op een plek waar je tegen 
betaling mocht plukken. De bloemen gedroogd in de droogoven en je krijgt een prachtig re-
sultaat. Maar... ook hier zal ik weer theemengsels maken. De eerste gedroogde soorten zijn 
er alweer, dovenetel en ereprijs. Gedroogd in de droogoven na de gewassen in eigen tuin 
geplukt te hebben. 
Superleuk om zelf mengsels te maken, een aanrader. Met bloemen, kruiden, fruit, er is heel 

veel mogelijk. Alleen... ging het hier even om de tussenschotjes van walnoten.      
 
Anneke    
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Negatieve energie omzetten naar een prachtige basis 
voor nieuwe kansen… 

 
 Ook in deze nieuwsbrief weer een bericht 
vanuit Baranya – Hongarije. 
Het is alweer januari, we zijn op 4 november 
definitief in ons huis gebleven. 
Er kwam een moment, even opfrissen voor 
wie dit niet meer weet, dat de knop omging 
en we ruimte kregen om primitief alles zo te 
regelen dat we in de toekomstige woonkeu-
ken kunnen verblijven. Verblijven wil zeggen, 
werken achter onze laptops, koken, eten, sla-
pen, wassen, de douche grenst aan dit vertrek 
en zo redden we ons. 
De ruimte ontstond omdat we de overkapping 

en de schuur zover klaar hadden waardoor er veel opgeruimd was. Toen we in mei hier kwa-
men en konden lossen voordat het huis ons eigendom was konden we niet alles regelen zoals 
we gedaan zouden hebben als we de complete vrijheid hadden gehad.  
We waren al blij dat we het konden regelen zoals het toen verliep. Met als gevolg dat zware 

dingen, veel plastic bakken met deksels waar boeken in zitten, ja nog zitten,        om over de 
rest van wat we al mee hadden genomen maar niet te spreken, niet logisch stonden maar het 
was te veel om dat later opnieuw aan te pakken.  
We begonnen meteen aan de overkapping en daarna de huidige schuur. Toen kregen we 
ruimte, kon veel verzet worden, staan bepaalde dingen nu even tijdelijk in de schuur, maar de 
toekomstige woonkeuken kreeg lucht dus pakten we even door, kochten een kachel, maakten 
schoon wat noodzakelijk was en voelden we ons steeds meer thuis.  
We hoefden niet meer heen en weer te reizen tussen de locatie waar we in de avond waren 
tot het moment de volgende dag om weer naar hier af te reizen. 
Dat gaf rust, zorgde voor een soort van dip in ons ritme nadat we op 7 mei uit Friesland ver-
trokken waren. 
Inmiddels hadden we vijfmaal heen en weer gereden naar en van Nederland, dat is tien keer 
de trip en de elfde keer was weer naar hier. We kozen er voor in december niet naar Nederland 
te gaan, het was even mooi geweest. Tijdens de donkere dagen was het geen doen in huis aan 
het werk te gaan. Bij lamplicht kun je niet knap schilderen, plafonds aanpakken en andere 
precieze klussen beetpakken. Althans, we deden ons best er niet voor daar de middelen voor 
aan te passen want we kwamen ook een beetje bij na ons avontuur tot dat moment. 
Naast dat we privé het nodige moesten ondernemen bleven de nieuwsbrieven en de weke-
lijkse cursus voor Project7-blad ook doorgaan, dus geloof mij, we verveelden ons geen se-

conde.        
 
Op 8 november trok ik de stoute schoenen aan en begon ik met het ontmantelen van een hoek 
helemaal achter in de tuin. 
Vanaf het huis bekeken rechts achterin. 
Toen we in mei hier kwamen zagen we daar wel veel rotzooi tussen de begroeiing maar later 
bleek dat men daar van alles had geprobeerd te verbranden. 
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Nu is het hier niet zo apart als je op een erf een vuurtje ziet omdat er wat verbrand moet 
worden, maar zo te zien was het daar achter in onze tuin toch behoorlijk uit de hand gelopen. 
Eigenlijk grilde ik ervan te beginnen met opruimen maar als je resultaten wilt zien dan moet je 
doorbijten. 
Handschoenen aan, kruiwagen erbij, snoeischaar binnen handbereik en aanpakken maar! 
 

  
Een ‘natuurlijke’ chaos blijkt veel erger te zijn Veel verbrand hout uit bomen gezaagd 

  
Restanten van een enorm uit de hand gelopen vuilnis-brandje. Wat een bende! 

 
Ongelofelijk, wat een zooi. Aan het eind van deze middag toen het al behoorlijk donker gewor-
den was konden we een volle kruiwagen met bende in de smeerkuil dumpen die wij vullen en 
gaan afsluiten. Alles ligt daar in het beton het is te gek om een lege smeerkuil dicht te maken 
en we zullen toch ergens met deze rotzooi naar toe moeten. 
Een verbrande bank, kleding, er kwam van alles tevoorschijn. Strips met pillen, delen van ser-
vies, plastic, glas, grote doppen van flessen, echt bizar.  
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IJzerdraad, tig rollen al half vergaan ijzerdraad opgepakt. Het viel gewoon uit elkaar zoals het 
al vergaan was. 
 

   
Half vergane oliedrums Autobanden Restant van een bank (rugleuning?) 

   
Metalen veren van een bankzitting Overwoekerd door van alles Nachtschade, brandnetels, noem 

maar op 

   
Zwart geblakerde vlierstammetjes Boom omgezaagd Dikke rotte takken en brandschade 

 
Heel veel planten weggesnoeid en op een grote hoop gegooid. 
Brandnetels, nachtschade, alles wat in de weg stond met de 
grond gelijk gemaakt. 
Takken in de erfafscheiding verwerkt, daar een begin mee ge-
maakt, steeds aangevuld.  
Scherven van stenen en dakpannen kunnen mooi als schuilplek-
jes voor kleine tuinbewoners dienen. 
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Deze middag had ik al een aardige slag geslagen maar ik was nog niet op de helft. Oliedrums 
lagen ons aan te grijnzen, vol met rotzooi. 
Dat er een hevige brand had gewoed was ons duidelijk. Wellicht behoorlijk uit de hand gelopen 
gezien het feit dat er ook bomen verbrand waren en dat konden we nog zien aan een aantal 
stuks in die hoek, bomen en struiken. 
In december waagden we het een flinke boom om te zagen, Frank heeft dat mooi gelapt. 
Niet direct bij de grond maar er bleef een mooie ‘paal’ staan waar we later een blauwe email-
len emmer op hebben vastgezet.  
Inmiddels staan daar narcissenbollen in, mooi met mos uit eigen tuin afgedekt. 
Die emmer met narcissen puntjes gaf tijdens het verdere opruimen al positieve signalen als 
we daar naar keken. 
De maand december verliep zoals deze verliep, we namen rust op donkere dagen, onderna-
men toch bepaalde klusjes, maar we begrepen maar al te goed dat meegaan met de flow van 
de natuur, de maand, de periode van het jaar niet zo’n gek idee was. 
Inmiddels zijn we 14 januari en is de hoek bevrijd van nog meer zooi, wat wil zeggen dat Frank 
flink heeft opgeruimd qua snoeien, zagen en de vlieren een nieuwe kans krijgen. 
 

 

  
Omzagen en opnieuw laten uitlopen; 
aan de basis zit nog leven 

Wat een bende! 

  
Zwart geblakerde vlier   

 
De stronken mogen een nieuwe pruik leveren. 
En ik hield me bezig met gore oliedrums en andere zooi. 
Jakkie bah! 
Het was op bepaalde momenten ook wel luguber, want als je een stuk van kleding pakt dan 
gaan je gedachten onwillekeurig toch aan de loop. Niet denken, ik had handschoenen aan en 
snel doorgaan, des te eerder was het leed geleden. 
We kregen al heel gauw door dat de heuvel die in de hoek lag het gevolg was van nog meer 
oliedrums. 
Lieve hellup… 
Wat te doen? 
We waren het er snel over eens: gewoon laten liggen en het verleden letterlijk begraven. 
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Want afvoeren was niet te doen. Dat kon alleen met zwaar geschut en wilden wij zwaar mate-
rieel in de tuin laten rijden? 
Nee! 
Absoluut niet! 
Deze tuin heeft al een verleden, het is niet wenselijk de energie nog meer negatief te beïnvloe-
den door het bodemleven aan gort te rijden. 
En dan… 
Ja dan… 
Dan zouden we een tuin zien die nog meer gehavend zou zijn, we zouden met een berg puin 
zitten en wie garandeert ons dat er elders in de grond ook geen rommel ligt? 
Gezien de gewoontes dat men spullen verbrandt, gezien het feit dat er een groot deel van de 
vroegere boerderij waar ons huis een onderdeel van is, verbrand is. 
Tussen het drooghok en het huis hebben de stallen en een zomerkeuken gestaan. 
De tegeltjes die ik heb uitgegraven en Frank in de woonkamer heeft verwerkt voor onder een 
kachel lagen in de vroegere zomerkeuken. 
Men hield het wolvarken, mangalitza genoemd. Als voer lag er luzerne opgeslagen maar deze 
was nog vochtig. Het gevolg was geen hooibrand maar luzernebrand als gevolg van broei.  
Toen wij dit verhaal van onze buren vernamen was meteen veel helder. Heel duidelijk dat ik 
stekkerdozen tegenkwam tijdens het opgraven van de vloertegeltjes. 
Heel logisch dat we zomaar een stuk elektriciteitskabel boven de grond zien uitsteken op een 
plek die wij raar vonden. 
Ook dit perceel kent een geschiedenis waar wij ingestapt zijn en daar weer onze bijdragen aan 
leveren. 
Maar als je dit op een rijtje zet dan is het niet onmogelijk dat als je zou gaan graven je nog 
meer tegen kunt komen dat je, als je het weet, zou willen verwijderen. 
Dus nuchter beredeneerd kwamen we al snel tot de slotsom dat we de ‘heuvel’ mooi heuvel 
laten blijven. 
 

   
Mooi voor mozaïeken  De heuvel is kaal Mooi vlechtmateriaal  
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Alle wilde toppen snoeien Hop heeft zich aardig verspreid Een nieuwe aanzet tot tuin 

   
  De ‘heuvel’, afgedekt met karton 

   
De geiten vreten de afscheiding op Ook gij, Brutus  Al een heel ander gezicht 

   
 Afdekken van de brandplek Er mag van alles nieuw ontstaan 

 
De rest opgeruimd, de erfafscheiding aangevuld met snoeiafval dat allemaal weer begroeid 
mag raken met dat wat weer op zal komen en wat wij willen aanvullen. 
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Wij verblijven in de omstandigheden dat we geen dieren hebben, deze ook niet zullen aan-
schaffen. 
Geen schapen, geiten of andere leuke beesten waar we blij van worden als we er naar kijken, 
maar… dan wel bij anderen. 
Daarom hoeven wij de erfafscheidingen alleen maar te dichten en te laten begroeien. We zijn 
niet verantwoordelijk voor dieren van ons die overlast bij anderen kunnen bezorgen. 

Een hele fijne gedachte. Er is al werk genoeg te doen.      
Katten, ja die wensen we wel, maar ook nog even wachten. Bovendien gaan katten letterlijk 
hun eigen gang en daar is geen erfafscheiding tegen bestand. 
Als we weer even naar Nederland gaan of andere plannen bedenken dan hoeven we niemand 
te vragen om op onze ‘veestapel’ te passen. 
Eieren kun je biologisch kopen, wellicht bedenken we ons nog eens en komen er kippen maar 
vooralsnog richten wij ons op de tuin en het huis. 
 

   
Distels komen alweer Stenen, tegels, wat niet? Snoeihout als afscheiding 

  

 
Heuvel, bedekt met natuurlijke ma-
terialen 

 
Siergrassen gesnoeid Kan naar ‘achteren’ Verspreiden over de brandplek 

 
De tuin heeft nu even voorrang want als we dit jaar willen genieten van groente, bloemen en 
andere mooie natuurlijke giften dan is het zaak onze voorbereidingen te treffen. 
Zaden genoeg, ideeën genoeg, we zijn ook benieuwd wat zich spontaan gaat ontvouwen om-
dat we al veel licht in de tuin hebben gecreëerd doordat er veel jonge acacia’s afgezaagd zijn.  
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Het leek wel een acaciakwekerij. Het zijn prachtige bomen, de bloemen zijn een feest om te 
aanschouwen en te ruiken, maar de jonge spruiten ontstaan gewoon op het wortelstelsel.  
Zaag je een grotere boom om ontstaat er een hele ‘heksenkring’ omheen aan jonge scheuten. 
En dat hebben wij geweten in deze tuin die zeker drie jaar niet was onderhouden. 
Maar inmiddels zijn we samen verder gegaan achter in de bewuste hoek en deze is wat ons 
betreft startklaar voor het ontvangst van… we gaan het zien. 
De afgezaagde vlieren mogen hun best doen. 
Er zal zich weer van alles ontvouwen en we gaan de hoek een handje helpen met zaden en het 
planten van klimmers tegen de erfafscheidingen. 
Het was een grote klus, we hebben de compost in wording die we tot heden al hadden verza-
meld in de hoek uitgespreid. 



 
45 

Daar karton overheen gelegd en daarover takken van afgezaagde bomen. 
Afgeknipt gras van de grote pollen siergras plus andere plantenresten over het geheel uit ge-
vleid. De asemmer (as uit de kachel) uitgestrooid en dat zal nog een aantal keren gebeuren. 
As van verbrand hout is vaak goed voor de tuin. Het materiaal vormt namelijk een rijke bron 
van kalk, kalium en spoorelementen. 
Aangezien we dagelijks een asla van de kachel in een emmer legen en na drie dagen de emmer 
geleegd mag worden is het niet zo moeilijk as op verschillende plekken in de tuin uit te 
strooien. 
De walnootboom, de wilg en andere hoeken en plekken kregen al eerder as. 
Zo ook de moestuinbakken waar o.a. aardbeien in staan. Het zevenblad meegenomen uit Ou-
demirdum ook vertroeteld met een portie as. 
We hebben een behoorlijke klus gehad aan ‘de hoek’ achter in de tuin maar we zijn blij dat we 
hebben doorgepakt, het voelt schoner, lichter, beter. 
En niet alleen om te zien maar ook in het hoofd want nu is het goed als we achter in de tuin 
komen. 

De blauwe emmer met narcissen staat nu vrij, alles is 
opgeruimd. 
Alle scherven van dakpannen en stenen heb ik in de 
kanten van de erfafscheidingen verwerkt voor de 
kleine tuinbewoners, insecten, muizen, wat er alle-
maal maar mag huizen. 
Takken die begroeid mogen raken. Bakstenen die heel 
waren en opgegraven konden worden liggen bij het 
drooghok.  
We waren nadat we hier net neerstreken in mei al van 
plan een vuurplaats te maken van bakstenen en dat 
gaat zich in de komende tijd ontvouwen. 
Langzaam maar zeker, stapje voor stapje, we ruimen 
steeds meer op en hebben zicht op de tuin, we weten 
wat we willen, maar wel willen we meegaan in de 
flow, de energie van de tuin. 
Des te sneller werpt dat zijn vruchten af. 
Wie zaait zal oogsten! 
Zo hebben we al eerder een tuin laten ontstaan, na-
melijk bij ons chalet in Friesland.  
Niets rigoureus gespit, ook daar lieten we de wormen 
het spitwerk doen, maar we hielpen natuurlijk wel 
een handje want alleen afwachten schiet niet op maar 
de bodem kreeg niet op zijn donder. 

Het eerste jaar hadden we daar ook al heel veel in bloei en dat viel menigeen op. 
Kijken wat we hier kunnen bereiken samen met de tuin. 
Want… de tuin heeft het laatste woord!  
Altijd!  
 
Moeder Natuur doet wat zij wil, jij kunt wel dingen willen afdwingen maar je hebt soms, wel-
licht vaak, toch echt het nakijken. 
Plant rechts een plant, een jaar later staat die plant links. 
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Dit klinkt wellicht gek, maar het is bekend dat planten zomaar ‘aan de wandel’ kunnen gaan. 
In Oudemirdum had ik damast geplant.  
Op de plaats waar de eerste plant stond wilde het maar geen flinke plant worden maar op 
diverse andere plekken groeide het weelderig. 
Damast kreeg zijn zin, het is onbegonnen werk dat dan te willen veranderen. 
Zo zal het hier ook gaan en daarnaast is het een gegeven dat een tuin altijd in beweging is. 

Wij vermaken ons voorlopig nog wel.      
En we zijn blij dat we die bewuste hoek al zover hebben weten om te turnen dat deze voor ons 
positief voelt. 
 
Negatieve energie omzetten naar een prachtige basis voor nieuwe kansen… 
Zo voelt het. 
En… twee oude bordjes in delen opgeborgen in het drooghok, (wat wij houthok noemden 
maar het hout is er inmiddels uit), in een mand om te mozaïeken. 

Alles wat stuk gaat aan servies of glas (weinig hoor       ) leggen we apart. 
En in het kringloopservies dat ik over de jaren heb verzameld, zo leuk voor verschillende sfeer-

tjes voor de foto’s        gaan we ook selecteren. 
Wat al een aantal malen gebruikt is kan zomaar naar de voorraad voor mozaïeken verhuizen.  
Stel dat er een moment komt dat we ons gaan vervelen. 

Dan moeten we minstens wat achter de hand hebben.      Geintje! 
 
Tot de volgende keer, een hartelijke groet vanuit Hongarije, 
 
Anneke 
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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 
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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 



 
49 

    
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 

  

  

73 Vlambloem 74 Ereprijs 75  76  

 

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

tot en met 74: Ereprijs) 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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Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Marijke de Bruin, Geertje Swart, Miriam M.   
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Miriam M. 
 
 

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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