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Voorwoord 
 

zaaikalender van Maria Thun 
 

Moestuinkalender van Wim Lybaert 
 
 

Eind januari.  
Is het al winter geweest?  
Miezertje sneeuw, beetje nachtvorst. Kom maar op ko-
ning winter, het mag best een keertje wat langer en ste-
viger vriezen. Lekker met het zonnetje erbij in de vries-
kou buiten lopen. Wie weet, het kan nog.  
In mijn geheugen staat februari 1979 gegrift met bergen 
sneeuw en er zijn ook elfstredentochten op de schaats 
in februari geweest.  
 
Vandaag een koude maar wel zonnige dag, je ziet men-
sen al weer (fruit)bomen snoeien en fruitstruiken en -
bomen planten.  
Volgens de zaaikalender van Maria Thun, zijn het van-
daag en morgen goede dagen om vruchtgewassen te 
planten en te snoeien. De tuinbonen morgen maar voor-
zaaien in potjes, dan kunnen ze eind februari begin 
maart in de grond. 
 
Ik ga het druk krijgen met eigen huis en tuin waaronder 
3 moestuinbakken, de tuin van het dorpshuis onderhoud 
ik al jaren als vrijwilliger, ik help op de dorpstuin en dit 
jaar met een stel ook een paar bedden op de volkstuin. 
Vorige week zaterdag hebben we geheel in overeen-

stemming (toevallig    ) met de moestuinkalender van 
die dag, met het stel van de volkstuin om de tafel geze-
ten om onze verlanglijstjes naast elkaar te leggen. Wat 
willen we graag in onze stukken van de volkstuin plan-
ten, wat eten we graag? Welke zaden hebben we nog en 
wat moeten we bestellen? 
Het gaat leuk worden. De tuinkavels hebben we ver-
deeld in 6 stukken en daar wordt een plantschema met 
wisselteelt voor gemaakt. In een deel staan al aardbei-
enplanten, frambozenstruiken en rabarberstruiken, 
goudsbloemen en Oost-Indische kers en we willen een 
kruidenhoekje. 
Leuk en gezellig om hiermee bezig te zijn.  
Wat ik in mijn eigen moestuinbakken ga planten is nog 
even een grote vraag. Bonenplantjes, pompoenplanten 
en courgetteplanten hebben vorig jaar ernstig te lijden 
gehad van slakken in mijn moestuinbakken. Er staan al 
uien en knoflook in en aardbeienplantjes. Misschien 
maak ik van de rest kruidenbakken of ik probeer dit jaar 
knolgroentes, wortelen, bieten, knolselderie, venkel etc. 
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We gaan het zien     
 
Terwijl ik de stukken voor deze nieuwsbrief in de lay-out 
zet en dit voorwoord typ brandt de houtkachel en op de 
tafel naast me staat het bloempotkacheltje dat we van 
de week met een groep hebben gemaakt. Lees verderop 
in de nieuwsbrief het verslagje van deze middag. Het 
geeft net even wat extra warmte naast me op de tafel 
die in het midden van de kamer, tussen keuken en  zit-
hoek staat. 
Kopje thee, eigen gedroogd theemengsel, in een Turks 
theeglas, wat pure chocola van 85%, muziekje aan, 963 
herz, frequentie voor de pijnappelklier en Beitske ligt ge-
nietend op de bank. Foto eerder gemaakt, ze ligt nu pre-

cies zo, gekke meid     
 
Ook een superleuk en gezellig muziekje is deze.  
Every little cell in my body is happy, every little cell in my 
body is well (2 keer)  
I’m so glad every little cell in my body is happy and well 
(2 keer). 

Tijdens gezondverstandlezingen en workshops had 

Bert van Grondelle van de Germaanse geneeskunde 

altijd zijn gitaar mee en werd dit liedje gezongen  

sweet memories. 

Ik zing het zelf de laatste maanden regelmatig als ik 

op mijn sjamanendrum speel. 

Ik vond deze animatie een dikke maand geleden op 

youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=C6ox_VO-ej4 
 
En als we het over de sjamanendrum hebben, Marja 
deelt weer een bijdrage met vertellingen over haar 
drum. Ook deelt Marja een bijdrage over de rode klaver, 
Piteke heeft een vega ‘eier’salade gemaakt., 
Nieuw in de nieuwsbrief is een bijdrage van Bette Mar-
tens uit de Halley Periodiek die we moge delen over pla-
neten en de dagkalender van het 1e kwartaal. 
Anneke deelt o.a. een serie recepten. 
 
Weer voor elk wat wils in deze nieuwsbrief. 
Veel leesplezier en tot de volgende maand. 
 

 groet, 
Barbera Smit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6ox_VO-ej4
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Goed voor je hersenenthee 
Een variant op de thee, zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief. 
 
Walnoten zijn gezond. 
Walnoten lijken op onze hersenen. 
Walnoten zijn ook gezond voor onze hersenen. 
Wanneer we walnoten pellen dan zien we tussenschotjes tussen de noten zitten. 
Deze tussenschotjes kun je bewaren en voor thee gebruiken. 
Thee van de tussenschotjes of thee aangevuld met de tussenschotjes. 
Goed voor je hersenenthee. 
 

   

   

  
 

De hondsroos is ook supergezond. Hoog vitamine C gehalte.  
Deze bottels kun je vers verwerken, denk aan  bijvoorbeeld jam maken, maar je kunt er ook 
thee van zetten. 
Of de bottels drogen voor de thee. 
Wij dronken recent thee van de tussenschotjes, met gedroogde bottels, aangevuld met twee 
theezakjes. 
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Bij zo'n combinatie zeg je; 'Proost op onze gezondheid!' 
En deze tijd van het jaar lokt om heerlijke theemengsels te bedenken. Een warme drank doet 
het goed als het buiten koud, nat en wellicht ongezellig is.  
 

Anneke   
 

 
 

 

 

 

Misschien moeten we stoppen  

ons af te vragen waarom echt voedsel  

zo duur is 

 

en ons beginnen af te vragen  

waarom bewerkt voedsel  

zo goedkoop is. 
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Vertellingen van mijn drum 
 
Wat is het drummen toch magisch. Elke keer is het weer 
bijzonder wat er allemaal gebeurt. 
Als ik terug denk aan de prachtige drumcirkels die we ge-
had hebben afgelopen zomer.  
Het is zo mooi om te voelen hoe de invloed van het sa-
men drummen de energie enorm beïnvloedt.  
Op de plek waar we de buiten cirkels doen werden langs 
de weg heel veel bomen gekapt, een trieste aanblik, daar 
word ik echt niet blij van.  
 
De energie die normaal gesproken altijd heerlijk is daar, 
was somber en triest. Iedereen voelde het duidelijk en wij 
niet alleen.  
 
Normaal gesproken komt ook altijd de groene specht langs zodra we er zijn, je herkent hem 
aan zijn lach. Maar deze keer was de specht er niet. Allemaal voelden we de noodzaak om aan 
deze zwaarte aandacht te besteden en te kijken wat we voor de bomen en de omgeving kon-
den doen.  
We hebben contact gemaakt met de bomen en al hun bewoners en spirits, de natuurwezens, 
nimfen, deva’s enz.  en dat was heel bijzonder.  
Stuk voor stuk kregen we tijdens het drummen door wat er nodig was, zo bleek toen we ach-
teraf allemaal vertelden wat we hadden beleefd.  
Het verdriet, de boosheid, alles mocht er zijn maar we kregen het dringende verzoek hier 
overheen te stappen en in ons Licht wat Liefde is, te gaan 
staan.  
En dit Licht, wat we allemaal zijn, vooral heel krachtig te laten 
schijnen.  
Daar werden de Spirits blij van en de energie klaarde op, werd 
weer sereen als voorheen.  
 
En wat denk je aan het einde van de middag lachte de Groene 
Specht ons weer toe, hoe mooi en bijzonder is dat! 
Ik kan niet vertellen of in woorden uitdrukken wat een over-
weldigend dankbaar gevoel dat geeft, ik krijg er nog steeds 
kippenvel van. 
 
 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl 
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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…  
 
 

dinsdag 
 
 
 

WEEK 4 

 
 

24 
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 dag een stap, dichter bij verwondering. Elke stap geeft je kan-
sen om dichter bij de natuurlijke wereld te komen en daarbij dichter bij jezelf. Jouw 
spoor kan maken dat je anderen inspireert, daar waar jij geïnspireerd wordt door het 
licht van anderen. 
 
In deze donkere maanden is elk lichtje meer dan welkom en kan veel betekenis heb-
ben. Zoals het zaad en de bolletjes in de Aarde wachten op de groei van het licht en 
leven vanuit een dieper weten wanneer ze geroepen worden, zo kan het licht dat wij 
uitstralen een uitnodiging zijn voor anderen om te gaan schijnen. Zo maken wij met 
elkaar een mooiere wereld. 
 

  

Leave a trail of light 
behind you, everywhere 
you go. Whose darkness 

you’ll illuminate, you may 
never know. 

 
L.R. Knost 

Amerikaans auteur en activiste voor kinderrechten 

Laat een spoor van licht achter je, 
overal waar je gaat.  

Wiens duisternis je verlicht, zul je 
misschien wel nooit te weten komen. 
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Vegan ‘eier’salade 
 
 
Deze salade, die je ook een spread kan noe-
men maak ik regelmatig. 
Je maakt hem in een handomdraai. 
 
Wat heb je nodig?  
• Staafmixer en hoge mixbeker 
• 450 gram tofu 
• 4 eetlepels vegan mayo 
• 2 eetlepels plantaardige yoghurt 
• ½ dessertlepel kerrie 
• 1 dessertlepel mosterd 
• 2 theelepeltjes zwart zout/kala na-
mak 
 

• Pak de tofu uit en laat het uitlekken 

• Snijd de tofu in kleine stukken en doe het 
in de mixbeker 

• Schep er de mayo en de yoghurt bij en 
mix het tot een glad geheel 

• Daarna voeg je de kerrie, mosterd en het 
zwarte zout toe. 

• Mix of roer dit goed door elkaar. 
 
Nu is je salade/spread klaar!  
 
Je kunt de basis van tofu ook aanvullen met 
andere kruiden en groenten naar eigen in-
zicht.  
Er is op deze salade heel wat variatie moge-
lijk. 
 
 
Succes! 
 
Piteke van der Meulen 
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Gedroogde brandnetel, een aanrader om in huis te 

hebben 
 
 

 

Afgelopen najaar kon ik in twee partijen een flinke hoeveelheid 
brandnetels drogen. 
Het droognet, bestaande uit vier lagen, tweemaal gevuld met 
brandnetels uit eigen tuin. 
Het was nog prachtig weer met warme dagen dus de brandne-
tels droogden vrij snel. 
 
Dik voor de avond haalde ik het net binnen want de inhoud mag 
niet steeds vochtig worden om daarna weer te laten drogen. 
Het resultaat was een groot blik, goed vol, echt aangeduwd vol. 
 
Je kunt brandnetels ook heel goed op hun kop hangen. Bosjes 
maken (het bindpunt mag tussen duim en wijsvinger passen. 
Maak je hele dikke bossen kan er schimmel ontstaan). 
Hang de bossen in een droge ruimte. 
 
Overtuig jezelf er altijd van dat alles goed droog is als je een pot, 
of in dit geval groot blik gaat vullen. 
Er mag absoluut geen schimmel optreden.  
Dikke stelen kunnen meer tijd nodig hebben dus je kunt er bij 
het drogen van bossen ook voor kiezen de bladeren met dunne 
steeltjes van de hoofdstengel af te halen. 
 
In het net kon ik mooi toppen neerleggen. 
Een blik vol. Er zit nu nog in het blik maar het zal niet heel lang 
meer duren en dan is het op. 
Ideaal om in huis te hebben, supergezond en superhandig. 
 
Doe wat gedroogde brandnetels onder in een theepot, wellicht 
een paar biologische theezakjes erbij en je krijgt de heerlijke 
combinaties. 
 
Brandnetel is echt heel goed om te nuttigen. 
Gedroogd verwerken wij ze ook fijngesneden in allerlei gerech-
ten, denk aan soepen, groentegerechten, gebakken ei, je kunt 
van alles bedenken. 
In de wintertijd is het ideaal gedroogde brandnetel op voorraad 
te hebben.  
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Als het even kan plukken we ook verse toppen, maar er zijn ge-
noeg momenten dat dit niet lokt. Denk aan regen, kou, sneeuw 
of het is al donker en je wilt nog wat aan de maaltijd toevoegen. 
 
Wie nog nooit brandnetel gedroogd heeft raad ik aan dit eens 
te proberen.  
Er komt weer een heel nieuw seizoen aan, nieuwe ronde, 

nieuwe kansen.      

 
 
Anneke    
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Het was weer een super gezellige en inspirerende 

middag 
 
Van de week met de groep waarmee we op regelmatige wijze bij elkaar komen hebben we 
weer een supergezellige en inspirerende middag beleefd. 
 

 

 

 
Nadat iedereen voorzien is van koffie/thee met wat lekkers hebben we eerst op de drums 
gespeeld en het liedje ‘Every little cell in my body is happy’ (zie voorwoord) erbij gezongen. 
Een van de deelnemers heeft een meditatie voorbereid waarvoor we eerst zijn gaan staan 
voor een energie oefening, heerlijk, doet me denken aan een chi neng qi gong oefening, lift 
chi up en poor chi down.  
Na de meditatie hebben twee mensen iets voorgelezen om te delen en hebben we gebrain-
stormd over wat we dit jaar voor activiteiten willen gaan doen zoals wandelen in de omgeving, 
een tinctuur maken, goudsbloemzalf, bouillonmix en zo gaan we nog goed nadenken over 
leuke activiteiten.  
 
De volgende keer gaan we  een onkruidzeef maken. Voordeel is dat we een man in de groep 
hebben die handig is en veel klust en ook de man van onze gastvrouw helpt zo nu en dan zoals 
ook aan het eind van deze middag. 
Bloempotkacheltjes maken. Johan heeft alles keurig voorbereid, al rondjes uitgeslepen in de 
bloempotten, een kleinere in de grote pot, en in de onderschaal. Een werkwijze uitgeschreven, 
moeren en ringen in zakjes per persoon, de kleur van de pot, grijs of terracotta op het zakje 
gezet. Het draadeind hebben we ter plekke gezaagd. Bij de kleine pot hebben we de bodem 
ingesmeerd met klei (nog over van het stoofje maken, 1½ jaar geleden) zodat deze niet be-
schadigd raakt als je de twee potten in elkaar zet en vastschroeft. Vooral het zagen was even 
een werkje en Johan (en op ’t laatst ook de man van onze gastvrouw) heeft iedereen geholpen 
om de moeren stevig aan te draaien. 
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Ik vind ze er superleuk uitzien en oké, je verwarmt er je kamer echt niet mee, maar zo vlakbij 
op de tafel en daarbij ook nog drie Himalayazout theelichtjes aan, geeft net dat extra beetje 
warmte als ik achter de laptop zit. 
 
We sluiten af met soep, brood en een uien quiche, ‘lekker ite’.  
De gastvrouw heeft de kraantjeskan gevuld met heerlijk water met een smaakje, er zit appel 
in, mandarijn, citroen, madeliefjes, paardenbloem en fluitenkruid. 
 
Het is al best laat als we weer in de auto stappen naar huis. 
 
Dank jullie wel lieve mensen, het was super en ik ben blij met mijn bloempotkacheltje! 
 

  groet 
Barbera 
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Schaaltje met een lichtje voor op tafel 
 

  
Loop een rondje door je tuin en kijk wat er valt te scoren aan blaadjes, takjes, lege slakken-
huisjes, wellicht wat mos, lukt het niet in de tuin dan kan een boswandeling ook uitkomst 
bieden. 
Neem een schaaltje, zet een glas of windlichtje in het midden en verdeel je gevonden na-
tuurlijke schatten netjes rond het glas. 
Begin met het mos op de bodem en werk van groot naar klein, soort voor soort. 
De slakkenhuisjes gingen als laatste in de schaal. 
Denk ook aan dennenappels, larikskegeltjes, zwammetjes, dorre nog mooi ogende blaadjes, 
de wintertijd schenkt genoeg om de sfeer van het jaargetij in huis te halen. 
Een aandenken aan of een mooie wandeling of een rondje door je eigen tuin. 
  

   

   
Anneke   
 



 
16 

Actieve koolstof als antigifmiddel 
  
Af en toe worden we herinnerd aan de voordelen van actieve koolstof (actieve kool).  Dit pre-
paraat wordt gepromoot als dé oplossing tegen een hele reeks aandoeningen en ziekten, in-
dien men het medicinaal, dus in heel kleine hoeveelheden, en met een bepaalde regelmaat 
gebruikt. 
Op het internet lezen we hoe Norit, het handelspreparaat van actieve koolstof in poedervorm, 
gemaakt wordt: 
“Het productieproces bestaat uit het verkolen en 
activeren van turf, kokos- en notenschalen, 
steenkool of andere organische materialen in 
grote ovens. Afhankelijk van de toepassing kan 
men de actieve kool nog met een zuur wassen, 
vermalen tot poeder, neutraliseren en impreg-
neren.”  
 
Niet alleen Norit, maar ook bijvoorbeeld Brita-
filters en verschillende andere producten op de 
gezondheidsmarkt zijn te koop.  Ze bevatten al-
lemaal actieve koolstof als werkzaam bestand-
deel. 
 
Maar hoe werkt die actieve koolstof nu eigen-
lijk?  Hoe komt het dat deze stof de reputatie krijgt als antigifmiddel bij uitstek?  
Wel in feite neutraliseert actieve koolstof alles wat elektromagnetisch geladen is en waarmee 
het in contact komt.  
Het element koolstof in de scheikundige tabel van Mendeljev vinden we pal in het midden 
bovenaan tussen de andere elementen. Koolstof is een heel evenwichtig en niet inert (de edel-
gassen zijn dat wel) element dat zowel negatief als positief elektrisch geladen deeltjes aan zich 
kan binden. Het woord ‘actief’ heeft te maken met het feit dat een bepaalde massa koolstof 
nog niet verzadigd is met allerlei aan zich gebonden elektrisch geladen deeltjes.  
Als we wat poeder van actieve koolstof (Norit, Brita-filters, ... bij naam) in onzuiver grondwater 
of bezoedeld leidingwater doen, dan binden zich allerlei geladen deeltjes aan die poederdeel-
tjes, die bezinken en kunnen (af)gefilterd worden.   
Nog veiliger is om dit water alsnog te koken, indien mogelijk, om er drinkwater van te maken. 
Dit drinkwater heeft beslist niet de kwaliteit van natuurlijk mineraalwater omdat het weinig 
of geen levenskracht meer heeft, maar het is in ieder geval niet meer giftig. 
 
Je mag je nog steeds afvragen waarom die actieve kool nu zo wordt aangeraden in onze tijd. 
Vroeger sprak men daar niet over als een soort van zuiveringsmiddel, alhoewel dat al vele 
eeuwen en millenia bekend is.  
Wel, dat heeft te maken met het feit dat we de laatste 150 jaren steeds meer in een elektro-
magnetisch leefmilieu zitten omwille van allerlei elektrische apparaten, machines, leidingen 
en toestellen. Niet alleen de lucht, de atmosfeer, maar ook de grond en het grondwater zijn 
veel meer elektromagnetische geladen dan vroeger.   
Al die stralingen van televisies, telefoons, zenders en ontvangers en van condensatoren in al-
lerlei machines en draaiende apparaten (airconditioning) verzadigen alle lucht-, water- en 
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aardedeeltjes met elektromagnetische geladenheid (vuur).  Het natuurlijk evenwicht van de 
basiselementen van het milieu bestaat hoe langer hoe minder en dit is te wijten aan de tech-
nologie van de laatste 150 jaren. 
Wanneer je weet dat het eerste coronadeeltje – dat een elektromagnetisch gelaten deeltje is 
(zie de foto hieronder) - onder de microscoop ontdekt werd door de Schotse laborante Jane 
Almeida (haar echtgenote was een Portugees) in 1963, dan besef je ook hoe ver de elektro-
magnetische invloed sindsdien is doorgedrongen in ons leefmilieu.  
 

 Het kunnen om het even welke geladen 
deeltjes in de lucht, het water of de 
grond zijn die zulke corona’s hebben; uit-
stulpingen hebben ze allemaal.   
We zouden het kunnen vergelijken met 
onze haren die ten berde rijzen wanneer 
we over ons hoofd of onze arm met een 
of ander synthetisch of elektrostatisch 
gevoelig voorwerp wrijven.  Al die elek-
tromagnetische geladenheid toont zich 
door kleine uitsteekseltjes aan de bui-
tenkant van een deeltje of partikel. 
 
Met elke soort van nieuwe en meer ge-
sofisticeerde technologie (zie bijvoor-
beeld de reeks van G-stralingen voor 
communicatie-apparaten) zien we ge-

schiedkundige parallelle ziekten en aandoeningen verschijnen bij mens en dier. Van hoog in 
de atmosfeer tot diep in de grond worden allerlei deeltjes verzadigd met elektromagnetische 
velden.  
Geen wonder dat “het coronavirus” nooit geïsoleerd en geïdentificeerd kon worden omdat 
het allerlei deeltjes in de lucht, het water en de aarde betreft van allerlei grootten en hoeda-
nigheden. Hét coronavirus én zijn zogezegde varianten bestaan niet omdat ze enorm veel in 
aantal van verschillende aard over de hele planeet aanwezig zijn en duidelijk meer in steden 
en industriële gebieden, wat wetenschappelijk na te trekken is. Het is onze ver doorgedreven 
technologische samenleving die maakt dat er overal “coronavirussen” zijn, vooral waar er veel 
mensen wonen en werken. 
De actieve koolstof nu kan dus zeker heel wat van die alomtegenwoordige elektromagnetische 
velden en deeltjes helpen neutraliseren.  
Om waters te neutraliseren is betrekkelijk eenvoudig, maar hoe men de lucht, de atmosfeer, 
en de grond daarmee zou kunnen neutraliseren, is nog een grote vraag, indien geen domme 
vraag waarop het antwoord “onmogelijk” luidt. Toch zijn we in het bewaken van onze gezond-
heid al een eind op weg als we het leidingwater zuiveren met actieve kool. Voor de rest moe-
ten we afwachten tot de oplossing er (van Bovenaf) komt. 
 
Rudy Vercauteren 
  

Partikels met een corona errond. 
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Drie 'wilde' groenten in een koekenpan 
 
Heel recent uit de tuin brandnetel, kleefkruid en vogelmuur geoogst.  
Champignons met een ui en kruidenzout geroerbakt. 
Daar eieren doorheen geroerd met een houten spatel. 
De drie 'wilde' groenten daar niet gesneden bovenop verdeeld en met 
de spatel aangeduwd. 
Het ei met een deksel op de pan laten garen. Een spatdeksel of wan-
neer je een deksel zonder gaatjes hebt even de spatel ertussen zetten.  
Zo valt er ook in januari alweer van alles te vinden. 

En zeg nu niet, “Ja jij zit zuidelijker.” Want ik weet,      heb daar ge-
noeg foto’s van, dat deze gewassen ook in Nederland eind december 
alweer te vinden zijn. 
 
Anneke   
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Versierde toastjes 
 

   

   

We moeten het ons zelf gezellig maken en dat kan al heel snel met een versierd toastje als 
hapje tussendoor. 
Toastjes worden meestal bij een wijntje of borreltje bedacht maar wij namen toastjes met een 
hartig smeersel bij een kom soep als lunch. 
Op een donkere dag, kaarsje aan, even een gezellig sfeertje. 
Als eetbare versiering uit de tuin gescoord: dovenetel, ereprijs, kleefkruid, madeliefje, viooltje 
en vogelmuur. 
Gezellig voor jezelf, als je gasten krijgt en te presenteren op verschillende momenten. 
 

   

   
Anneke 
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Thee, vers en zakjes 
 
Je maakt de heerlijkste combinaties met verse blaadjes, bloemen, kruiden, wat maar voor 
handen is in combinatie met zakjes thee. 
Zeker in deze tijd wanneer je bepaalde gewassen in de tuin hebt die je nog wat schenken om 
te plukken kun je daar net even wat meer van maken door een paar smaakjes toe te voegen. 
Als opmerking geef ik wel mee dat het verstandig is uitsluitend biologische thee te kopen.  
De verse ingrediënten zijn braamblad, ereprijs en munt.  
Het is verslavend steeds andere combinaties te bedenken.  
Hoewel, bedenken, het loopt zoals het loopt, al lopend door de tuin pluk je wat en je kijkt wat 
je in huis hebt. 
Maar zo kun je elke dag wat anders in de theepot doen. 
Denk ook aan kaneelstokjes, steranijs, gember, fruit (vers of gedroogd) in combinatie met 
theezakjes. 

 

  

Anneke   
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Rode klaver – Trifolium Pratense 
 

Deze keer ga ik wat vertellen over de Klaver. In de kruidengeneeskunde wordt meestal de 
Rode Klaver gebruikt maar de Witte Klaver is ook heel nuttig bij bepaalde kwalen.   
Trifolium betekent letterlijk ‘blad (folium) bestaande uit drie (tri) delen’. Pratense komt van 
pratum, weide, en dat geeft meteen aan waar Klaver graag groeit; vochtige weiden, langs 
slootkanten en in bermen.  
Witte Klaver – Trifolium Repens, lijkt veel op de Rode Klaver maar kruipt en dat is wat zijn 
naam al aangeeft, repens is kruipend. 
 
De naam Klaver komt van het Oud Germaanse ‘cloefre’, splitsen.  Het Klaverblad bestaat uit 3 
bladlobben, de 3 blaadjes zijn samen 1 blad maar dat zegt de naam eigenlijk ook al. De blaadjes 
zijn donkergroen met een witte V er op. Drie keer een V waaruit de uitdrukking is ontstaan 
‘Voer Voor Vee’. Dit verwijst weer naar de volksnamen voor Klaver zoals Koeienbloem, Paar-
denklaver en Schapenbloem. 
 
Deze Rode Klaversoort is rijk aan eiwitten en mineralen en verrijkt de bodem met stikstofknol-
letjes die aan de wortels groeien. In de jonge worteluitlopertjes nestelen zich bacteriën die 
stikstof uit de lucht vastleggen in waardevolle stikstofverbindingen waardoor de stikstofknol-
letjes ontstaan.  
Daarom werden al van oudsher velden met Rode Klaver aangeplant om de bodem vruchtbaar-
der te maken.  Klaver groeit vanuit een bladrozet waaronder een penwortel te vinden is. De 
rode maakt boogvormige stengels in een kring en de witte gaat liggend over de grond en 
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wortelt op elke knoop. Een knoop is de plek waar een blaadje of nieuw stengeltje uit de stengel 
komt.  
 
Als je Rode Klaver laat groeien kunnen de stelen wel tot 40 cm hoog worden, wordt de plant 
een aantal keren per jaar gemaaid dan worden de stengels korter en steviger en geeft hij veel 
meer bloemen.  
De bloemen van Rode Klaver zijn purper van kleur. Purper ontstaat wanneer je de kleuren 
rood, wit en blauw mengt. De bloemen zijn opgebouwd uit allemaal kleine buisbloemetjes, 
die dus samen het leuke bolletje vormen.  
  

  

  
Als je een salade wilt versieren is het leuk om deze bloemetjes uit elkaar te plukken en over 
de salade te strooien. Klaver bloeit van Mei tot ver in September je ziet dan de purperen bol-
letjes op veel plekken boven het gras uitsteken.  
Rode Klaver is een plant voor hommels, alleen zij kunnen bij de nectar komen die diep in de 
buisbloemetjes zit en zo zorgen de hommels er ook voor dat de bloemen bestoven worden.  
Onze klaverhoning is dus meest afkomstig van de Witte Klaver omdat die kleinere, minder 
diepe, bloemen heeft.  
Rode Klaver is eetbaar en heeft geneeskracht, omdat het fyto-oestrogenen bevat helpt het bij 
allerlei klachten die met hormonen te maken hebben zoals bijv. de overgang en het stimuleert 
de botvorming.  
Het ondersteunt bij reumatische aandoeningen en is bloedverrijkend en bloedzuiverend.  
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Het kalmeert ontstekingen van onder andere  huid en slijmvliezen en is ook krampwerend en 
kalmerend, dus heel geschikt om te gebruiken in een hoestdrank.  
 
De hele plant is eetbaar en de bloemen smaken licht zoetig, de jonge blaadjes kan je rauw 
eten of stoven als spinazie. Voor thee gebruiken we alleen de bloemen, soms met de blaadjes 
die er aan vast zitten. 
Klaver heeft een apart plekje in mijn hart, mijn oma heette van haar meisjesnaam Klaver en 
op de dag dat zij jarig zou zijn geweest vond ik een keer tijdens een wandeling, op verschil-
lende plaatsen, totaal 6 klavertjes vier….hoe bijzonder☺ 
 

 
 

 

Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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Vanaf heden komt er meer uit Hongarije… 
 
Vanaf heden komt er meer van ons uit Hongarije naar jullie toe. 
Althans, voor de liefhebbers. We hebben plannen, en deze zijn zich aan het ontvouwen.  
Toen we nog in Friesland, in Oudemirdum woonden, benoemden we wel vaker dat we eigenlijk 
filmpjes zouden ‘moeten’ maken. 

Filmpjes met handreikingen naar ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
Wandelen kun je met kleine groepen en niet overal tegelijk. 
Met wandelen ben je afhankelijk van het weer want eerlijk is 
eerlijk, dergelijke wandelingen met de blik op het groen en op 
het kleurrijke schouwspel van bloemen voor je voeten is al-
leen leuk als het op zijn minst droog is. 
Tegen kou kun je je wapenen, hoewel een gore straffe wind 
ook niet fijn is om langer in te vertoeven. 
Maar als het regent dan is het echt niet leuk langer bij een 
gewas stil te staan, daar over te vertellen en wie meeloopt 
daar naar te luisteren. 
Nee, niet fijn. 
En die ervaringen hebben we uiteraard ook gehad, of een 
wandeling werd half bezocht omdat een deel niet kwam in 
verband met weersvoorspellingen die niet gunstig waren. 
Wandelen met een gezelschap is echt leuk, met heel veel ple-
zier gedaan, maar toen zeiden we ook al, je zou een grotere 
doelgroep kunnen bereiken via filmpjes. 
En ja dat is dan wel gezegd maar nog niet gedaan en helemaal 
nog niet gestart. 
Alles begint met een idee maar dat idee moet dan wel ‘han-
den en voeten krijgen’; soms lukt dat direct en met andere 
dingen staan te veel andere verplichtingen je (nog) in de weg. 
Toen we in Friesland woonden bezocht ik voor het voorjaar 
van 2020 heel veel groepen. We liepen in Friesland met twee 
- wat we wandelende studiegroepen noemden. In Limburg 
ging ik eens in de twee maanden met een groep op pad.  
Incidentele wandelingen, vaak ook kosteloos om te laten er-
varen hoe het is om samen met anderen de blik op dat wat 
eetbaar is te hebben. 
We hoeven er verder niet over uit te wijden, maar de wereld 
is veranderd, dat is al jaren gaande maar in 2020 ging dat heel 
drastisch en alle groepen lagen stil. 
Hoewel, alle? 
 
We creëerden wel wat met een stel buiten Project7-blad om, 
gewoon samen privé aan de wandel, spreken over wat je bezig 
hield, gelijkgestemden die elkaar een soort van nodig hadden. 
Nodig in de zin van: wat gezelligheid, een luisterend oor, je 

verhalen kwijt kunnen, wat lang niet overal mogelijk was. 

 
Kaars op een van de ‘tafeltjes’ 

 
Een van onze favoriete lichtjes 

 
Het mais drooghok in de tuin 
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Op kleine schaal zijn we heel lang doorgegaan, we hebben ge-
noten, er zijn vele leuke contacten ontstaan, vriendschappen, 
waardevol om dat samen te hebben zien groeien. 
Via de ‘wekelijkse cursus’ en het ‘tweewekelijks recept’ krij-
gen de deelnemers de kans aan te geven wat ze willen onder-
nemen met andere deelnemers. 
 
Als Pietje zin heeft om met een stel te wandelen dan mag 
Pietje mij mailen, de datum doorgeven, de locatie waar Pietje 
wil wandelen en de tijd van verzamelen. 
Dan deel ik dat met de andere deelnemers, samen met Pietje 
zijn mailadres en zij kunnen zich dan opgeven bij Pietje. 
Marietje heeft zin om samen bij haar thuis koffie/thee te drin-
ken. Dan kan Marietje aangeven hoeveel personen ze (wil) 
kan ontvangen, de tijd en op welke datum. 
Wie zin heeft op deze manier met mensen met dezelfde inte-
resse rond de tafel te zitten, kennis te maken en wellicht sa-
men tot leuke plannen te komen kan zich opgeven bij Ma-
rietje. 
Daar hebben wij verder geen bemoeienissen mee dan alleen 
dat we deze ‘agenda’ uitsluitend delen onder de deelnemers. 
 
Dit alles is ter vervanging van de vroegere studiegroepen; be-
kijk het woord studie met een knipoog want het geeft alleen 
maar aan dat je samen waardevolle informatie deelt, samen 
kijkt naar wat eetbaar is, samen iets wilt kokkerellen, inmaken 
of… heel gewoon, je bent samen bezig met puur natuurlijke 
onderwerpen. 
 
Lezingen organiseren we ook niet meer zoals in het verleden, 
de verandering in de huidige tijd is wellicht heel drastisch 
maar schept ook weer nieuwe mogelijkheden. 
We stimuleren al jaren dat je samen op pad kunt. Samen kij-
ken naar wat je kunt plukken om mee te kokkerellen. De we-
kelijkse cursus en de tweewekelijkse recepten zijn een mooie 
basis om juist samen hiernaar te kijken en ermee aan de slag 
te gaan. 
Opmerkingen als… Anneke is vertrokken, dus nu zijn er geen 
wandelingen meer… deze willen we niet meer horen! 
Want dat slaat echt nergens op. 

Toen Anneke nog in Friesland woonde en ruim zeven jaar daarvoor in Bergen N-H kon ze ook 
niet op alle plekken tegelijk wandelen. 
Daarom opperden wij weleens dat we eigenlijk filmpjes zouden moeten maken om meer per-
sonen tegelijk van dienst te kunnen zijn. 
En dan komen we weer op het punt van tijd… 
 

 
Hanging basket met viooltjes 

 
Sweet memories: Deense stenen 

 
Waarheid als een koe… 
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Omdat ik veel naar groepen reisde, de nieuwsbrief elke 
maand tijd kost, we ook nog een ander leven naast Pro-

ject7-blad hadden en hebben,        kwam het er niet van. 
 

MAAR… Hier is alles anders!      
 
Zonder gekheid, hier geen groepen, geen groepen waar-
mee ik ga wandelen, geen lezingen, geen studiegroepen 
waarbij we ook allerlei onderwerpen de revue lieten pas-
seren. 
Als ik zou willen is dat zo weer geregeld. 
Zeker weten, want de vele Nederlanders die in Hongarije 
wonen, velen zoeken contact met elkaar. 
En dan nog de personen die zich door ons hebben laten 
inspireren en hierheen komen of al hier wonen. 
Ja, als ik wil dan… 
Maar… ik wil niet! 
Dat alles in Nederland ‘achtergelaten’. 
Sterker nog: we zoeken ook niet bewust contact met Ne-
derlanders in Hongarije en we zijn zelfs zo onaardig dat 
we de naam van de plaats waar we wonen niet delen om 
te voorkomen dat we verrast worden door, natuurlijk al-

tijd lieve, leuke, aardige personen        die ons dan komen 
bezoeken. 
Velen hebben al geprobeerd zichzelf als ‘speciaal’ te presenteren via de mail om toch maar 
een afspraak te kunnen arrangeren. Helaas, nee, wij zijn geen informatiebureau om anderen 
te helpen. Daar zijn andere kanalen voor. 
Wij hebben ons verhaal beleefd en zitten in ons eigen verhaal, en dat loopt zoals het loopt. 
En daar komen we weer op de filmpjes. 
We zijn begonnen. 
De eerste drie, op het moment dat ik dit schrijf staan op YouTube. 
De link naar die pagina hieronder. 
Nummer vier zal er vermoedelijk ook opstaan 
wanneer je deze nieuwsbrief hebt gekregen en 
anders zal het snel daarna zijn. 
Elke week komt er een aantal bij. 
We verslaan eerst de maanden vanaf 7 mei tot he-
den. 
 
Geloof mij, ik heb duizenden foto’s gemaakt, m’n 
camera heeft zeker twee, zo niet drie rondjes van 
10.000 foto’s doorlopen over deze maanden, dus 
ook na het selectief zijn is er genoeg materiaal 
over. 
Frank filmde een aantal keren wat, maar omdat we druk waren, we in ons hoofd met heel veel 
dingen bezig waren naast sjouwen, laden, lossen, heen en weer rijden en klussen lukte het 
niet ons toen volop te richten op filmen. 
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Dat gaat komen. 
We verslaan de eerste maanden zodat iedereen met interesse de routes kan volgen, misschien 
alleen wil genieten van die beelden, maar wie ook plannen heeft kan zien wat wij deden. 
Ieder zijn verhaal zal anders zijn. 
Wij wilden dit huis kopen maar de verkopende partij moest nog zorgen voor een document 

dat elders vandaan moest komen. 
De advocate wilde per se het papier heb-
ben en nam geen genoegen met een 
scan. Diezelfde dame ging op vakantie en 
daardoor kwamen wij met een enorm 
gat te zitten als we op dat moment niet 
onze eisen hadden gesteld. 
We wilden lossen in het huis, dat alles 
langer ging duren was niet door onze in-
vloed en we hadden geen zin enkele we-
ken met een volle bus en dito aanhanger 
rond te rijden. 
Dit was het, dit konden ze wat ons betreft 
accepteren. 

En dat deed men. Sterker nog we kregen de sleutel en mochten deze houden. 

Zo! Dat hadden we mooi ‘geflikt’.      Op 7 mei uit Nederland vertrokken, op 14 mei de bus 
gelost in het huis en op 15 mei reden we weer terug naar Nederland. Met lege bus en lege 
aanhanger en de huissleutels in het dashboard. 
En dat hebben we zo nog een keer gedaan, gewoon tot we wel het koopcontract konden teke-
nen en alles rond was bij de andere partij. 
Dat tekenen was ook nog een feestje, het spoelde werkelijk van de regen, alles liep onder in 
Pécs en ik zat met het gras aan mijn hielen bij de advocate en Frank met kletsnatte schoenen 
en idem spijkerbroek tot aan de knieën. 
Voor het tekenen waren we nog even naar een bouwmarkt geweest en het ging waanzinnig 
hard regenen. Het water spoelde de OBI-bouwmarkt en de Interspar met stromen binnen. 
We reden naar de advocate ook door ‘binnen-rivieren’ zo leek het. 
Het water stond tot aan de deuren van de bus, we wisten wel dat we het rijdend moesten 
houden.  
Een mens kan wat meemaken. 
Maar al onze capriolen, beelden van de omgeving, het klussen, het heen en weer rijden via 
verschillende routes delen we eerst en daarna… 
 
DAARNA… 
Gaan we hier verschillende onderwerpen delen. 
Er zijn al zoveel filmpjes via YouTube te bekijken. Speciaal gericht op kokkerellen, speciaal ge-
richt op tuinieren, maar wij gaan combineren. 
We gaan laten zien wat je aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen kunt scoren. 
En geloof mij, het meeste komt overeen met Nederland en België. 
En de uitzonderingen zijn leuk om te zien. 
We gaan buiten kokkerellen, we gaan het opbouwen van de tuin laten zien. 
We zijn van plan om op strobalen te gaan kweken, dat zal één van de dingen worden… 
waarom? Omdat daar we al jaren een boek over hebben en nu de ruimte. 
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Omdat het snel kan, je na de oogst een prachtige beginnende compost hebt, gewoon omdat 
wij komende zomer zowel groente als bloemen willen oogsten. 
We gaan dus van alles delen en ook nog creatieve dingen. 
Je kunt leuke objecten maken voor in de tuin waar planten in kunnen groeien en bloeien. 
Gezellige schikkingen, het gaat zich ontvouwen. 
We zijn dus van plan om een geheel eigen stijl weer te geven, film en foto’s gecombineerd en 
zo kunnen we ook vele ‘oude’ voorbeelden laten zien van maaltijden, thee, inmaken en van 
alles wat over de afgelopen jaren is ontstaan. 
Beelden van de gebruikte planten, alles ter inspiratie om zelf thuis of samen met een paar 
anderen te ondernemen. 
Niets meer en niets minder. 
Dus de opmerking dat Anneke vertrokken is gaat niet op en zal ook niet opgaan. 
Overigens hebben we tijdens de afgelopen maanden, ook als we aan het heen en weer reizen 
waren elk weekend de bijdrage geleverd aan de deelnemers die meedoen met ‘Cursus het 
Wilde Genieten’. 
Ons motto is en was dat niemand hoeft te lijden onder het feit wij opeens het roer om wilden 
gooien. 
Barbera helpt met de nieuwsbrieven, Frank zet alles in elkaar en kreeg evengoed ook wel wat 
om op te maken, ik ‘moest’ mijn bijdragen leveren en als ik het nieuwe bestand weer van Marja 
had gekregen, alles verzenden. 
Alles ging gewoon door en ook nu gaat alles gewoon door. 

Maar dan anders      
Door de filmpjes kunnen we nog meer delen. Vanaf 7 mei delen we al dagelijks een verslagje 
met foto’s op Telegram. Overigens kun je Telegram ook op je laptop of pc instaleren, het is 
kosteloos en het kijkt prettiger dan op de mobiel.  
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Het is maar een tip. 
 
HELP JIJ DELEN? 
Je mag de link naar Telegram met iedereen delen. 
Maar je mag ook de link naar de filmpjes met iedereen delen. 
En wat we graag zien is dat iedereen klikt op ‘abonneren’. 
Ook dat kost je niets, is één klik moeite. 
WAAROM? 
Wij kunnen heerlijk onze eigen gang gaan via de filmpjes delen zoals we begonnen zijn via 
YouTube. 
Zolang wij daar geen gekke dingen delen of zaken die men censureert is er voor ons niets aan 
de hand. 
Dat wil zeggen dat we volledig eigen baas zijn ten aanzien van wat en hoe we het delen. 
We hoeven bij niemand verantwoording af te leggen, niet aan uitgevers, producers, aan nie-
mand. 
We delen dus 1 op 1 wat we bedenken dat we willen delen. 

Dat kost ons niets dan alleen heel veel vrije tijd.      En het geeft heel veel voldoening en het 
is leuk om samen te stellen. 
 

 
 
Omdat het niets kost haalt YouTube inkomsten uit reclames en daarom zul je altijd te maken 
hebben met reclames die inbreken. 
De ene kun je direct wegklikken, de andere even niet maar duurt maar kort. 
Als wij heel veel, dan spreken we over enkele duizenden abonnees hebben dan gaan we op 
een gegeven moment beloond worden door YouTube. 
Dat is voor iedereen die filmpjes maakt en plaatst automatisch een gegeven.  
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Wie van jullie weleens kijkt naar filmpjes uit Azerbeidzjaan of andere landen kan zien dat alles 
bij die mensen opbouwend is. Ze kunnen veel meer, krijgen voor hen ongekende mogelijkhe-
den maar ze laten anderen ook meegenieten. 
Anderen in hun dorp. 

KIJK… DAT…      
Dat is waar wij ook naar streven. 
 
Via Project7-blad ondersteunden we al enkele mooie projecten, beplanting voor een kinder-
boerderij in de vorm van fruitbomen, beplanting voor een voedselbos, een tuin in  
Permacultuurstijl kreeg fiat om fruitstruiken en fruitbomen of wat maar geplant moet worden 
aan te schaffen. 
En zo zijn er nog wat initiatieven ondersteund, wat mogelijk is gemaakt door de deelnemers 
van de wekelijkse cursus en de tweewekelijkse recepten. 
 
Dat willen we ook met de filmpjes bereiken. 
Wellicht meer gericht op onze omgeving hier in Hongarije, maar overal zijn projecten die het 
verdienen om ondersteund te worden of om te helpen zaken te verbeteren. 
Hoe meer abonnees die de filmpjes volgen, des te meer er via reclame naar ons terug zal ko-
men zodat we daar prachtige projecten mee kunnen ondersteunen. 
Of waardoor we iets kunnen aanschaffen om personen uit Nederland, die een tijdje rust wen-
sen, te kunnen ontvangen. 
Want dat hebben we hier R.U.S.T. 
 
De schaapsherder woont een paar huizen bij ons vandaan en de belletjes van de schapen ho-
ren we regelmatig voorbij gaan. Is de kudde thuis dan horen we de schapen en dat is toch wel 
een heel landelijk geluid. 
Wellicht kunnen we personen laten logeren in iets wat we extra aanschaffen die het leuk vin-
den ons eens in de tuin te helpen. 
Het zijn allemaal plannen, gedachten, deze kunnen gerealiseerd worden als we vele medestan-
ders krijgen. 
Wij stellen daar tegenover heel veel informatie en gezelligheid die we blijven delen. 
 
En zo zie je dat we veel meer personen kunnen en gaan bereiken dan we ooit in Nederland 
konden met de wandelingen, groepen en lezingen. 
Hier kunnen we dit door de filmpjes heel breed te trekken en eenieder kijkt op zijn of haar 
eigen tijd. 
Via Telegram volgen veel meer personen ons dan je daar ziet. 
Hoe ik dat weet? 
Door de vele persoonlijke bedankjes en reacties via mailtjes. 
Mensen laten zich niet altijd zien maar zijn er wel. 
 
En dat inspireert hier enorm, daardoor doen we wel eens speciaal iets om te delen, rijden we 
even om of stoppen we voor een paar foto’s. 
Zo werkt dat. 

Samen zaaien, samen oogsten!      
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Wij gaan ons niet vervelen, dat moge duidelijk zijn. Geraniums vinden we geweldig en ko-
mende zomer zullen we daar zeker weer volop van genieten maar je zult ons er niet achter 

vinden!             
Hierbij enkele foto’s van ons drooghok in de tuin. 
Vorige zomer was het er een chaos, alles groeide als een gek. 
Omdat het allemaal groen zag en de beplanting op zich prachtig zag was het toch een tijdlang 
een lust voor het oog. 
Wij konden dat allemaal niet meteen aanpakken, dus het was gewoon zo. 
Inmiddels is er al veel gedaan bij het hok, waar we overigens helemaal gek mee zijn, zo prachtig 
zo’n groot oud drooghok waar men hier mais in droogde voor de varkens die men hield. 
Je kunt al enige veranderingen zien via deze foto’s.  
We gaan gestaag verder en hoe het allemaal gaat worden komt via de filmpjes ook naar buiten. 
 
Een hartelijke groet ook namens Frank vanuit Baranya, 
 
Anneke 
 
29.01.2023 
 
 

Enne… even abonneren     :  
https://www.youtube.com/@hetwildegenieten 
De pagina waar de eerste filmpjes staan en als je weer kijkt kunnen er zomaar weer bij staan. 
 
Telegram: https://t.me/hetwildegenieten  
 
Dan hebben we nog onze eigen site waar we geen foto’s meer bij de verslagen plaatsen.  
Dat is de keerzijde van plannen uitvoeren die je al langer wilt maar geen tijd voor had. 
 
Wel gaan we verder met de verslagen dus wie plannen heeft of het gewoon leuk vindt om te 
lezen, voel je toch welkom:  
 
Website: http://fambleeker.com/Hongarije/  
 
 

   
Het mais drooghok Zicht vanuit de tuin naar het huis Alle begroeiing voor het drooghok 

https://www.youtube.com/@hetwildegenieten
https://t.me/hetwildegenieten
http://fambleeker.com/Hongarije/
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Allemaal melde En Amaranthus 

  
Het mais drooghok, volledig inge-
groeid door Amaranthus en melde 

Melde en daarvoor heel veel Amaran-
thus 

Verderop in de tuin: jonge scheuten va 
de acacia… drama om te verwijderen 

   
Mooie wolkenpartijen De tuin gedeeltelijk opgeruimd Nieuw kruidentuintje… 

  

 
 

 
…met allerlei herinneringen   
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Winter in Baranya 

 
   
   

 
Mooie tafereeltjes 
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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 inspiratie hoe je ‘wilde’ groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen kunt toevoegen 
aan de maaltijden, toevoegen dus aan alle be-
kende groentesoorten zodat je gebruik maakt van 
meer wat Moeder Natuur ons schenkt. 
 
Alles wat we kennen als groente is maar een be-
perkt gedeelte, 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 on-
gewenste plant en is het supergezond. 
 
Zo dus! 
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’, aan-
gereikt per mail. 
Dat kost € 25,- op jaarbasis maar je krijgt de gelegenheid 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 ma-
ken, 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 genoemde 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. 
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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   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Planeten en dagkalender – januari t.m. maart 2023 
 
Op de volgende bladzijden vind je een bijdrage van Bette Martens. Zij is al jaren bekend met 
Project 7-blad, kwam ook vaak in Schoten – België tijdens de lezingen die daar door ons wer-
den georganiseerd en ze heeft ook vertalingen voor ons gedaan. 
 
Bette schrijft voor het tijdschrift Halley Periodiek, het verenigingsblad van sterrenwacht Hal-
ley. Deze staat in het Brabantse Vinkel, in de Meierij van 's-Hertogenbosch. 
 
Bette stuurde ons een stuk, met daarin alle wetenswaardigheden met betrekking tot ‘het 
zwerk’ voor het eerste kwartaal van 2023. 
 
 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Met toestemming gepubliceerd uit de Halley Periodiek  
Jaargang 38 nr. 1 
Januari 2023  
Geschreven door Bette Martens  
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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 
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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 

    
73 Vlambloem 74 Ereprijs 75 Framboos 76 Damast 

 

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

tot en met 76: Damast) en betaal slechts € 75,00!!! 
 

➢ 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, Marja Frederiks.  
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit,  
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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

   

 

 
 
 

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

