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Naderend voorjaar… 
 

 
 
Het is voelbaar, het voorjaar komt eraan. 
Overigens is het volgens de Keltische kalender sinds 1 februari al voorjaar. 
Wanneer we naar de natuur kijken dan is dit ook logisch. 
Veel logischer dan zoals we gewend zijn de seizoenen te benoemen. 
Neem de zomer, die begint op 1 mei volgens de Keltische kalender.  
Alles is dan in volle groei en bloei, ziet fris, straalt je tegemoet. 
We gaan altijd uit van 21 juni, dan begint de zomer, maar als we kijken naar het dan toch al 
weer afnemen van natuurlijke ritmes, het korten van de dagen, en in juli nemen we toch echt 
wel weer aftakelende planten waar; dan voelt dat alweer enigszins najaarsachtig.  
Ook al zijn de temperaturen wellicht hoog en de dagen op en top zonnig. 
Het is meer het kijken naar de bladeren, bloemen, naar de frisheid. 
De Keltische denkwijze voelt veel echter maar praktisch gezien zal dit onder de meesten niet 
zo gevolgd worden. 

Maar het is dus voorjaar.      
 
Het voelt ook volop voorjaar bij het lezen van het verhaal over een dorpstuin in Friesland waar 
Project7-blad een bijdrage aan mocht leveren. 
Meer hierover in deze nieuwsbrief. Dankzij de deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ en 
van het ‘Tweewekelijks recept’ is het mogelijk dergelijke initiatieven te ondersteunen. 
Het voelt heerlijk dit te mogen delen met jullie, we zijn er trots op dat dit mogelijk is. 
Het is fijn als je met elkaar een bijdrage mag leveren aan projecten waar de aarde en de mens 
plezier aan mag beleven.  
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In deze nieuwsbrief weer ver-
schillende onderwerpen.  
Wegens omstandigheden mis-
sen we deze keer helaas wel 
een bijdrage van Marijke. 
Marijke deelt elke maand in-
formatie rond een plant, kruid, 
boom of struik. 
Voor de oplettende lezer, ze is 

niet verdwenen.         
 
Het artikel in de vorige nieuws-
brief van Geertje Swart heeft 
deze keer een vervolg. 
Daar was behoefte aan, dus… 
geregeld door Geertje.  

Top, dankjewel Geertje. 
 
Voorjaar, maar het kan ook nog koud zijn. 
Een verwarmende thee is dan heerlijk. We dronken nogmaals de thee die we ook in deze 

nieuwsbrief delen. Ja hoor, 
heerlijk, kan met jullie gedeeld 

worden.        
 
En we zijn druk met van alles 
om te delen, filmpjes via 
YouTube, daar hebben we in-
middels nog meer ideeën voor, 
het gaat zich ontvouwen. 
Het kanaal om de tot heden 
geplaatste filmpjes te bekijken 
heet ‘Het Wilde Genieten’. 
Wild genieten doen we, wer-
kelijk wij eten zeker 8 van de 
10 dagen; ‘wilde’ groenten uit 
eigen tuin wat we dagelijks de-

len op Telegram ook alweer met de naam ‘Het Wilde Genieten’. 
Het leuke is dat we veel meer reacties krijgen via de mail dan dat we daar zien. 
Door die reacties worden wij ook gevoed, dat zijn vitamientjes in het kwadraat en sporen ons 
aan acties te ondernemen zoals we dat doen. 

Niets even een keer overslaan, nee, denk erom, we worden gevolgd!      
Zonder gekheid, het is echt heel leuk hoe dergelijke dingen werken. 
Dat geeft ook voeding om dingen te bedenken voor de filmpjes en zeker ook ten aanzien van 
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Het is echt broodnodig dat dit onderwerp als normaal bekeken gaat worden. 
Als men het heeft over voorraden aanleggen, voorraden in de vorm van blikgroenten aanschaf-
fen. 
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Is het je bekend dat de groente die 
we nodig hebben voor onze voeten 
groeit? 
Is het je bekend dat je ook veel daar-
van kunt drogen? 
Is het je bekend dat wat er ook ge-
beurt, of het geldsysteem instort, de 
stroom uitvalt, wat dan ook… de na-
tuur geen pauze kent? 
Wij bieden vier boeken, elk bestaand 
uit 155 bladzijden, elk boek gericht 
op een seizoen, als E-boeken aan 
voor een belachelijk lage prijs. 
Waarom? 
Omdat wij ons denk ik drukker ma-
ken om het welbevinden van onze medemens dan dat zij dat zelf doen. 
Helaas, we vernemen nog te vaak dat men dergelijke informatie bewaart, achter de hand zal 
houden, etc. 
Is het je bekend dat als je er dan mee aan de slag moet omdat het noodzakelijk is, je dan niet 
veel verder zal komen? 
Is het je bekend dat als je nu vele soorten gaat gebruiken als aanvulling op bekende groente-
soorten, je die dan ook automatisch verwerkt omdat het dan gewoon is? 
Wij weten het wel hoor. 
Wij eten heel vaak ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen samen met de bekende soor-
ten in vele maaltijden, rauw, ge-
stoofd, gewokt of gekookt. 
Heerlijk! 
Gratis geschenken van Moeder Na-
tuur. 
En de opmerking dat als iedereen 
plukt het opraakt, gaat echt niet op 
want planten groeien aan, er zijn er 
die verdwijnen in bepaalde seizoe-
nen om later de kop weer boven de 
grond te steken. 
Er is voedsel genoeg voor iedereen! 
De prijs van de vier boeken is bespot-
telijk en je draagt ook nog een steen-
tje bij om nog meer mooie projecten 
te ondersteunen zoals het project in Friesland beschreven in deze nieuwsbrief. 
Meer over de E-boeken ook in deze nieuwsbrief. 
 
Geniet ervan! 
Hartelijke groet, 
 
Anneke 
14 februari 2023 - Baranya 
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Het medische praatje in de vorige nieuwsbrief 
 
Deze keer even een kort stukje van mij ter aanvulling op het bericht wat ik van Berber Pieksma 
deelde in de nieuwsbrief van een maand geleden. 
Dat ging over het niet meer via rechtswege inzage hebben in het medisch dossier van je part-
ner, ouder of kinderen als ze overlijden sinds 1 januari 2020. 
 
Nieuwsbrieflezers mailden mij dat de link niet naar een formulier leidde. De link naar het for-
mulier waar naar verwezen werd was niet meer te traceren. Waarom en hoe is mij niet be-
kend. Daarop heb ik contact gezocht met Berber. Zij heeft het voor mij uitgezocht en kon ook 
geen link meer vinden. Er is geen vast formulier voor, maar je kunt een verklaring via de notaris 
vast laten leggen. Je kunt ook een zelfgeschreven ondertekende verklaring afgeven bij je huis-
arts of andere behandelaar. Je geeft dan BIJ LEVEN toestemming dat je partner en/of kinderen 
inzage hebben in jouw medische dossier. 
Dit geldt ook voor 12 tot 16-jarigen. 
 
Houd zelf ook een geprinte en digitale versie van de getekende verklaringen. Geef de verkla-
ring af bij jouw huisarts of behandelaar met het verzoek deze in jouw medische dossier te 
bewaren.  
 
Andere vragen gingen over het Telegramkanaal van Berber. Het kanaal van Berber met de 
naam Vrije Gezondheid is een open Telegramkanaal. De link werkt pas als je Telegram op jouw 
computer hebt gedownload. https://t.me/c/1873374759/66  
 
Als je de Telegramapp op je telefoon hebt staan, zul je hem kunnen vinden via zoeken en de 
naam Vrije Gezondheid intikken. 
 
De uitnodigingslink op Telegram op de mobiele telefoon van Vrije Gezondheid is: 
https://t.me/+Mwe9s4ufdsyYzhk. Dus als je deze nieuwsbrief ook op de telefoon kunt ope-
nen en de Telegramapp op je telefoon hebt staan, dan kom je op het kanaal terecht. 
 
Verder… ken je nog mensen die prikschade hebben, prikspijt of last van shedding (spike-pro-
teïnen 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  
 

 
 
 

https://t.me/c/1873374759/66
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Tosti’s in een handomdraai gemaakt 
 

   
 
Desembroodjes besmeerd met roomboter, daar plakjes cheddar op gelegd. 
Op de kaas uienringen, blaadjes van Pohon Dewa en als laatste halve kleine tomaatjes. 
Een besmeerd broodje er bovenop en de tosti’s konden in de roomboter in de pannen. 
Een grote en kleine koekenpan nodig gehad om alles in één keer te presenteren. 
 
De Pohon Dewa staat binnen in een koel vertrek en blijft nieuwe scheuten produceren. 
Zodra er geen nachtvorst meer komt gaan ze weer naar buiten. 
 
Een ideale plant om buiten te hebben staan vanaf na de IJsheiligen tot in het najaar, dan wach-
ten we de eerste vorst niet af. 
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Pohon Dewa is een heel gezond gewas en smaakt heerlijk bij en door van alles, van rauw tot 
mee verwerkt. 
 
Anneke   
 

 
 

Wat Onkruid zegt over je Moestuingrond 
 
Een van onze lezers stuurde onderstaand plaatje naar Anneke. De tekst kwam ik tegen in de 
Telegramgroep ‘Aardse medicijnen’. https://t.me/fro102 
 
Mag vast wel gedeeld worden met jullie. 
 
Onkruid in de moestuin.  
Het is kost tijd om het bij te houden, maar het zegt ook veel over de aan- en afwezigheid van 
voedingsstoffen in de moestuingrond. In deze blog een overzicht van de meest voorkomende 
onkruiden en wat ze aangeven over de bodem. 
Onkruid groeit nooit zomaar in je moestuin en kan je veel vertellen over de bodem. 
Weeds are flowers too, once you get to know them - Winnie the Pooh 
 
Voedselrijke grond 
Akkerdistels, paardenbloem, ganzenvoet, klein knopkruid (kaal knopkruid), veldmuur, vogel-
muur, brandnetels, straatgras, melde en zevenblad wijzen op een voedselrijke grond. Eigenlijk 
helemaal niks mis mee en het zijn ook nog eens onkruiden die je relatief eenvoudig weg kan 
halen door te schoffelen (behalve zevenblad). 
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Er zijn zelf biologische akkerbouwers die knopkruid laten groeien als groenbemester en on-
kruidonderdrukker. De plant groeit namelijk zo snel dat ander onkruid nauwelijks nog een kans 
krijgt. Gewoon gedogen (http://deboon.blogspot.nl/2014/06/column-gedogen-is-het-
nieuwe-schoffelen.html) dus. Wel even opletten dat knopkruid je oorspronkelijk gezaaide ge-
was niet gaat overwoekeren. 
 
Stikstofrijke grond 
Kleefkruid en kaasjeskruid wijzen op een grond met veel stikstof (N) erin. Dat zit bijvoorbeeld 
ook in bloedmeel en op zich is dat een prima teken. Stikstof wordt in het gewas gebruikt voor 
het maken van eiwitten en vormt daarmee de bouwsteen voor de plant. Daarnaast is stikstof 
een bestanddeel van enzymen, chlorofyl (bladgroen), DNA en vitaminen. De meeste stikstof 
wordt door planten opgenomen in de vorm van nitraat (NO3-) of als ammonium (NH4+). 

➢ Chlorofyl is de stof die stengels en blad hun groene kleur geeft en waarmee de plant 
fotosynthese kan bewerkstelligen middels de bladgroenkorrels. 

➢ Fotosynthese is een vorm van biosynthese waarbij lichtenergie wordt gebruikt om 
koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Verder bevordert stikstof 
de opname van kali, calcium en magnesium. 

Teveel stikstof kan tot gevolg hebben dat je grote, slungelige planten krijgt en dat uit zich in 
een explosieve groei met veel blad en stengel en veel water erin. Daardoor zijn de planten 
gevoeliger voor allerlei ziektes en schimmels, maar ook voor vorst. Verder kan er vertraging 
optreden in de bloem- en vruchtvorming en zijn de vruchten minder lang te bewaren.  

http://deboon.blogspot.nl/2014/06/column-gedogen-is-het-nieuwe-schoffelen.html
http://deboon.blogspot.nl/2014/06/column-gedogen-is-het-nieuwe-schoffelen.html
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Tot slot kan veel stikstof in de bodem leiden tot een hogere opname van de giftige stof nitraat. 
Dat wordt op haar beurt weer nitriet en dat is schadelijk voor ons als mens. 
 
Bodemstructuur 
Klein hoefblad betekent dat je grond een slechte structuur heeft (verdicht). Dat maakt het 
lastig voor plantwortels om diep te groeien en daardoor krijg je een oppervlakkig wortelstel-
sel. Een oppervlakkig wortelstelsel betekent bijvoorbeeld dat je vaker water moet geven in 
tijden van droogte, maar ook dat er niet zoveel voedingsstoffen bereikt kunnen worden. 
De structuur van de bodem kan je verbeteren door eenmalig tot 40 cm diepte door te spitten 
(niet vaker). Daarna is het van belang de moestuinbedden jaarlijks van wat compost en voe-
ding te voorzien. Dit kan mest of droge mestkorrels zijn. Houd dan rekening met ongeveer 300 
liter mest (kleine 4 kruiwagens) of compost per 100 m2. Het bodemleven (met name wormen) 
doen de rest. Ze graven kanaaltjes door de bovenste teellaag en hun uitwerpselen zijn een 
goede bemesting voor de moestuingrond. En heel belangrijk, niet meer op de moestuinbed-
den lopen. Zo blijft de grond luchtig 
 
Zure grond 
Ridderzuring en veldzuring wijzen op een enigszins zure grond (lage pH). Het zit eigenlijk al in 
de naam van de plant. Ook planten als adelaarsvaren, moeraspaardenstaart, hondskamille en 
speenkruid groeien wijzen eerder op een zure bodem. 
Een zure grond is in beginsel niet heel erg voor planten. Planten ademen namelijk koolstof in 
en worden daarmee van nature zuur. Een te lage pH van de grond (te zuur) is niet goed en kan 
verholpen worden door kalk te strooien. 
 
Kalkrijke grond 
Hopklaver groeit graag op een kalkrijke grond, evenals akkerwinde, klaproos, hoefblad, dove-
netel, veldsalie en wolfsmelk. Kalkrijke grond is goed voor bacteriën die plantenresten snel 
afbreken maar humusopbouw is dan vaak lastig. Kalk houdt de grond ook luchtig waardoor 
het bodemleven zuurstof krijgt om te ademen. 
Een kalkrijke grond kan het gevolg zijn van jaarlijks kalk strooien maar de bodem kan van na-
ture ook kalkrijk zijn (denk aan zavel- en kleigrond). De grond is dan erg 'basisch' (hoge pH) en 
het is niet zo eenvoudig om grond weer zuurder te maken (lage pH). Dat kan eigenlijk alleen 
met plantenresten of plantencompost. (veel organisch materiaal). Zaai dan bijvoorbeeld een 
groenbemester (http://deboon.blogspot.nl/2015/08/groenbemesting-in-de-moestuin.html) 
in die veel organische stof oplevert zoals klaver of raaigras. 
 
Stikstofrijk en verdichte bodem 
Distels betekenen wel een stikstofrijke grond, maar ook eentje die erg compact en verdicht is. 
Alle onkruiden met een penwortel zoals distels, biggenkruid, ridderzuring en heermoes (paar-
denstaart) wijzen op een slechte bodemstructuur. Zorg ervoor dat je de bodem bijvoorbeeld 
belucht met een woelvork (grelinette  
(http://deboon.blogspot.nl/2016/03/review-woelvork-grelinette.html))  
of een riek en daarna jaarlijks voorziet van compost en voedingsstoffen.  
Dit kan mest of droge mestkorrels zijn. Houd dan rekening met ongeveer 300 liter mest of 
compost per 100 m2. 
 

 groet, Barbera 

http://deboon.blogspot.nl/2016/03/review-woelvork-grelinette.html)
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Kaas maken 
 

Op een high tea bij Do in Bergen had José een zelfgemaakt kaasje mee. Op die dag spraken we 
af om eens met elkaar bij José thuis kaas te maken.  
 
Het duurde even maar nu was het eindelijk zover. Met z’n achten, gewapend met grote pan-
nen, een zeef en kaasdoek arriveerden we in Berkhout. 
José had die ochtend ruim 16 liter rauwe melk vers bij de boer gehaald.  
Na een gezellig koffie en thee met lekkers rondje gingen we aan de slag.  
 
Er was ruimte voor 4 pannen tegelijk met elk 2 liter melk op het fornuis om de melk al roerend 
tot tegen de kook te brengen. Verder werd er voor elke pan een biologische citroen uitge-
perst.  
 
Toen de melk heet genoeg was, ging het vuur eronder uit en ging het citroensap er al roerend 
bij. Bijzonder om te zien wat de reactie is, de melk gaat schiften of noem je het stremmen, het 
is natuurlijk geen stremsel wat er bij gaat, zoals bij normale kaasproductie.  
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De tweede pan, met de zeef en kaasdoek, staat klaar.  
Als het zover is gaat de inhoud van de pan daarin over.  
Na het uitlekken en wringen blijft er een vaste substantie over.  
De hele verse kaas!   
 
José had diverse verse fijngesneden kruiden klaarstaan.  
Brandnetel, dille, majoraan en koriander. Himalaya zout en eventueel wat chili.   
Het zout en de kruiden roerden we door de verse kaas.  
Met kaasdoek en al in het meegebrachte schaaltje en thuis in de koelkast. De kaas kan de dag 
erop gegeten worden.  
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Of je laat het wat langer staan. Magda schreef een week later dat haar kaasje al wat belegen 
werd en heerlijk was.  
De wei die overblijft kun je gebruiken om bijvoorbeeld soep of sausjes te maken.  
 
Het was een geslaagde, gezellige middag. José wil dit zeker nog eens met een groepje doen. 
En wat in een vat zit verzuurt niet, zo blijkt het maar weer na deze middag! 
 
Groetjes, 
 
Marian  
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De Wilde Wel Genieten Column 
Dinsdag 14 februari 2023 – Miriam M. 

 
Een tijd geleden kwam ik bij een boerderijwinkel van vrien-
den. Daar kocht ik biologische groentes, en ontdekte ik de 
Grondappel ofwel Yacon. Lekker! 
 
Via Instagram volg ik een aantal mensen waaronder iemand 
die een foto van de rode knolletjes liet zien, en zo ontdekte 
ik ook de Oca. Ik heb deze nog niet geproefd. Wie wel? 
Smaakvol? 
Allerlei “oude” gewassen in opkomst? Evenals “zeer oude” 
gebruiken? 
 
Hebben jullie vernomen dat met ingang van 23 januari jl. er 
insectenmeel in ons voedsel verwerkt mag worden? Het on-
derzoeken en uitpluizen waard en vooral bedenken: wat be-
tekent het dat er insecten in onze voedingswaren gedaan 
worden?  
 
Of misschien moet ik zeggen: in grotere mate, want de – voor 
de meeste mensen bekende – geboortemuisjes werden “al-
tijd” al gekleurd met lichaamssap van de Dactylopius coccus 
Costa bijvoorbeeld. 
Waarom is dit op de agenda gezet? Waar komt de behoefte 
aan insecten eten vandaan?  

Wat doet het eten van insecten met het wezen van de mens, met haar of zijn gezondheid?  
 

Wie heeft er zin in een lolly* met een sprinkhaan? En zo nog 
wat vragen… 
Daarom een linkje naar een Telegram app “Eten en drinken met 
insecten chat”. 
   
Welkom nieuwe leden,  
Deze groep is gemaakt en bedoeld om met elkaar te kunnen de-
len welke voedingsmiddelen en dranken met toevoegingen je 
beter niet meer gebruikt, eet of drinkt. Graag foto's posten van 
product met ingrediëntenlijst. Het is toegestaan om foto's, in-
formatie en vragen te stellen/ te delen. Media berichten en der-
gelijke zijn niet toegestaan, deze worden verwijderd.  
 

Word ook lid van ons kanaal. https://t.me/+ym1Btmh5foM3NDQ0  
 
* Bron van de foto: https://milledoni.nl/cadeau/eetbare-insecten (Er staat naast “om gezond 
te gaan snoepen”…Is het gezond of anderszins?) 
(afbeeldingen komen ditmaal van internet) 

https://t.me/+ym1Btmh5foM3NDQ0
https://milledoni.nl/cadeau/eetbare-insecten
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Sponsorproject dorpstuinderij Ierdewurk Heeg 
 
Afgelopen najaar hebben we als Project7-blad een mooi sponsorbedrag toe kunnen zeggen 
aan dorpstuinderij Ierdewurk in Heeg voor de aanschaf van fruitbomen en struiken. 
 
Een kort stukje geschiedenis. 
Vanuit een werkgroep duurzaam Heeg is ca 10 jaar terug een dorpstuin ontwikkeld bij het 
ouderencentrum van Heeg. Er zijn moestuinbakken aangelegd en elke vrijdagmiddag is hier 
een groep vrijwilligers aan het werk geweest om de tuin te ontwikkelen, groente en kruiden 
te kweken met behulp van een enkele bewoner. 
Intussen is er behoefte aan uitbreiding, een productietuin waar voldoende geoogst kan wor-
den om ook te verkopen. Het volkstuinencomplex biedt voorlopig uitkomst. Er zijn door ver-
grijzing de nodige kavels vrijgekomen die niet worden verhuurd en nog net voor de eerste 
lockdown, zaterdag 14 maart 2020 is gestart met het schoonmaken en plantklaar maken van 
750 m2 tuin. 
De seizoenen 2020 en 2021 hebben we (ondergetekende werkt hier ook mee als vrijwilli-

ger    ) hier met een redelijk grote groep vrijwilligers getuinierd, kunnen oogsten voor onszelf 
en voor verkoop aan vrienden. 
 
Na twee jaar geeft een van de initiatiefnemers aan verder te willen tuinieren bij haar op de 
boerderij. Begin vorig jaar, 2022 zijn we hier van start gegaan. De grond is gefreesd, een grote 
kas geplaatst en elke woensdagmiddag en zaterdagochtend is een vrijwilligersgroep aan het 
werk om de grond schoon te maken en gaandeweg bedden klaar te maken, de aardappelen 
moeten in de grond, dan nu deze twee bedden klaar.  
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En zo wordt er van alles geplant en verkocht: tomaten, uien, aardappelen, wortelen, boontjes, 
rode bieten, kolen, prei, sla, andijvie, knoflook, komkommer, courgette, pompoenen en ga zo 
maar door. 
Een overdaad aan courgettes die via een collega tuin zijn verkocht, en een keer zijn, ik meen 
iets van 75-80 andijviestruiken aan de voedselbank geschonken. Een mooi gebaar. 
 
De wens om ook fruitbomen en struiken te kunnen planten is intussen in vervulling gegaan.  
Tijdens de wintermarkt in december in het dorpshuis in Heeg hebben we allerlei zelfgemaakte 
producten verkocht zoals kruidenthee, kruidenzout, vogelvoerhangers, zoetzuur van rode 
biet, jams voor de aanschaf van fruitbomen en struiken. 
En dus met behulp van een mooi bedrag van Project7-blad zijn de fruitbomen en struiken 
begin februari jl. geplant. 
 

  
En zo breidt dit project met een permacultuurtuin zich uit en kan er naast groentes dit jaar, 
volgend jaar ook fruit worden verkocht. Het doel is toe te werken naar abonnementen.  
 

Toelichting 
Sinds Project 7-blad een stichting is, is het streven kleinschalige projecten die binnen onze 
doelstellingen passen te sponsoren. 
Dankzij de start van de wekelijkse cursus per mail in augustus 2021 kunnen we (voorlopig) elk 
kwartaal een project sponsoren. 
Project7-blad maakt een keuze uit wat we aangereikt krijgen. Het gaat om projecten met be-
trekking tot de natuur, denk aan projecten voor kinderen, voedselbossen, dorpstuinen waar 
meerdere gezinnen van kunnen genieten. Van alles is mogelijk, als de projecten maar uitge-
voerd worden volgens biologische wegen en/of permacultuur en er (deels) met vrijwilligers 
wordt gewerkt. 
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Wie iets weet, mag de personen die met dat bewuste project bezig zijn met ons in contact 
brengen. Zij krijgen dan de gelegenheid uit te werken, te onderbouwen wat zij willen onder-
nemen en welk onkostenplaatje daaraan hangt. 
 
Voor voedselbossen zijn meestal wel subsidies te krijgen, maar soms kom je net wat te kort of 
zijn er wensen om nog wat meer kruidenstruikjes of fruitstruiken te willen aanschaffen of goed 
tuingereedschap.  
Of zoals voor bovengenoemd project. Voor de start is al aardig geïnvesteerd door de grond te 
laten frezen, een grote kas neer te zetten, koperen gereedschap aan te schaffen.  Het duurt 
een paar jaar voor je dit met de verkoop van de oogst eruit hebt. Dan is een beetje hulp voor 
fruitbomen of fruitstruiken welkom. 
 
We hebben intussen al diverse projecten met een bedrag kunnen helpen. 
https://www.project7-blad.nl/?page_id=3279 
 
Wij laten ons verrassen. 
 

 groet,  
Barbera Smit 
 

 
 
 

 

https://www.project7-blad.nl/?page_id=3279
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Genieten van een stukje hout 
 

 
Sinds afgelopen najaar stoken wij ons warm via een houtkachel. 
Heel normaal in dit soort ‘buitengebieden’ in Hongarije. 
Om enkele maanden vooruit te kunnen heb je een flinke voorraad hout nodig. Wanneer je de 
blokken in je handen hebt dan kom je weleens op gedachten. 
Je kunt iets in een stammetje zien maar er zitten ook platte stukken tussen die op een presen-
teerblaadje kunnen lijken. 
Zo kwam van het één het ander. Inmiddels vier stukken gescoord, dat noem ik dan een 'sou-

venir'      uit eigen voorraad.  
 
De 'blaadjes' schoongemaakt, goed laten drogen en daarna in de wrijfwas gezet. Omdat het 
hout ruw is een kwast genomen en voor sommige stukjes een doekje. 
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Met de kwast de was goed in alle oneffen stukjes geduwd en getracht alles redelijk gelijkmatig 
te verdelen. 
Beide kanten kregen een beurt. 
Zo creëer je een soort dienblaadje waar je iets op kunt zetten of neerleggen. 
Ook kunnen ze als ondergrondje dienen om een cadeaupakketje te maken. 
Geinig voor weinig! 
Naarmate er wat dagen zijn verstreken zie je dat de was mooi in het hout is getrokken. 
Zo kun je genieten van een stukje hout dat een heel andere uitstraling heeft gekregen. 
 

   
Anneke 
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Boek van de maand 
 
We delen graag weer een paar mooie boektitels, alle drie vrij recent uitgegeven. 
 

Creëer een wilde tuin! 

Zo krijg je een duurzame tuin vol dierenleven 
Holly Farrel 
 
Dit boek laat zien hoe je een aantrekkelijke, productieve, duur-
zame tuin vol dierenleven krijgt. Met enkele eenvoudige aan-
passingen kun je het natuurlijke leven in je tuin al een handje 
helpen – zonder dat het een rommeltje hoeft te worden.  
Je ontdekt hier met welke bloemen je bestuivende insecten 
aantrekt, hoe struiken voor beschutting kunnen zorgen en 
welke planten een gezond vijvermilieu bevorderen.  
Je krijgt ook nuttige tips voor natuurvriendelijke tuiniermetho-
den, van composteren en mulchen tot wieden (of juist niet!) en 
water besparen.  
Een kleine maar complete gids vol simpele doe-het-zelfpro-
jecten en inspirerende illustraties om je te helpen bij al je tui-
nierbeslissingen!  
Te bestellen via deze partnerlink: 
https://www.succesboeken.nl/book/9789048320578?pc=427870AA 
 

Zelf kaas maken 

Van ricotta en brie tot feta en Goudse kaas 
Morgan McGlynn  
 
Zelf kaas maken ingewikkeld? Dat valt reuze mee. In dit boek 
lees je hoe je dat moet doen, van zachte roomkaas tot Goudse 
kaas en harde cheddar, en van heerlijke stinkkaasjes tot lekkere 
verrassingen voor een kaasplank. Inclusief verse kazen als moz-
zarella en ricotta, zoute halloumi, feta en paneer, en Zwitserse 
kaas om te smelten. 
Kaasspecialist Morgan McGlynn neemt je mee door het hele 
maakproces. Welke ingrediënten heb je nodig, en welke acces-
soires? Alles wordt stap voor stap uitgelegd, begeleid door dui-
delijke foto's.  
Maar je wilt natuurlijk ook iets doen met de kaas die je zelf hebt gemaakt. Daarom bevat het 
boek ook nog eens 40 recepten voor heerlijke gerechten met kaas, van de klassieke kaasfon-
due tot bijvoorbeeld aligot, een magische, kazige aardappelpuree, en chocopotjes met mas-
carpone. Tevens bevat Zelf kaas maken 42 portretten van bijzondere kaasmakers. Als je alleen 
al ziet hoeveel liefde zij voor hun vak hebben, wil je direct zelf aan de slag! 
Te bestellen via deze partnerlink: 
https://www.succesboeken.nl/book/9789089899163?pc=427870AA 

https://www.succesboeken.nl/book/9789048320578?pc=427870AA
https://www.succesboeken.nl/book/9789089899163?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 3 
 
Waar word je nu echt ziek van? Deze vraag inspireerde Dawn Les-
ter 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. 
Deel 3 van deze trilogie schetst een helder en realistisch beeld van 
hoe de moderne geneeskunde eruit zou zien als gezondheid en ge-
nezing de enige motieven waren. In deel 1 en 2 zijn een heleboel 
heilige huisjes omvergeworpen. 
In dit deel gaan Lester en Parker nog een stapje verder en nemen 
ze ons mee achter de schermen van de medische industrie. Wie 
trekt er aan de touwtjes? 
Wat moet er veranderen? Hoe kan de gecorrumpeerde en afgedwaalde gezondheidszorg 
weer gezond worden? Wat kunnen wij zelf doen om gezonder te worden? Het optimisme van 
Lester en Parker is zowel bewonderenswaardig als inspirerend. Het is nog niet te laat! 
 
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. 
 
Deel 3 beantwoordt onder meer de volgende vragen: 
* Hebben we een gezondheidscrisis en wat zou daar de aanleiding van kunnen zijn? 
* Waarom beheren commerciële medische bedrijven het gezondheidszorgsysteem? 
* Wat zijn de voornaamste oorzaken van ziekte en hoe kun je die het beste voorkomen? 
 
Te bestellen via deze partnerlink: 
https://www.succesboeken.nl/book/9789492665690?pc=427870AA 
 
Je kunt een boek bestellen door op de 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/9789492665690?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Warme lunch 
 

 

Een warme lunch kan zeker tijdens koudere dagen 
heerlijk zijn. 
Als het maar even mogelijk is dan voegen we ‘wilde’ 
groenten aan de maaltijd toe. 
Voor de lunch hier gepresenteerd brandnetel, melkdis-
tel en vogelmuur geplukt.  
 
Champignons in de hoofdrol, met een ui geroerbakt.  
Als kruiden lemmon pepper en kruidenzout toege-
voegd. Tegen de tijd dat dit bijna klaar was de brand-
netel en melkdistel kleingesneden toegevoegd, een 
paar minuten laten meebakken. De vogelmuur klein 
gesneden, even doorgeroerd en de pan van het vuur 
gehaald.  
 
Zelfgebakken broodjes belegd. Plakjes zelf ingemaakte 
komkommer erbij samen met geraspte worteltjes. 
 

 
 

Brandnetel Vogelmuur Melkdistel  
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Geslaagd! 
 
Anneke   
 

 
 
 

"The bad news is: time flies. The good news is you're the pilot." 
 
"Het slechte nieuws is dat de tijd vliegt. Het goede nieuws is dat jij 
de piloot bent." 
 
— Michael Altshuler 
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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…  
 
 

woensdag 
 
 
 

WEEK 5 

 
 

1 
februari 

 
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 uitein-
delijk jouw spoor weer. Daar waar jij je voeten zet, telkens weer, ontstaat jouw pad. 
In de richting die jij verkiest te gaan zal een pad ontstaan dat jou richting geeft en 
vanwaar jij tevens anderen iets hebt aan te reiken. 
 
Het unieke pad dat jij verkiest te lopen geeft weer waar jij je focus legt, wat voor jou 
belangrijk is. Jouw dromen, wensen, jouw waarden creëren een pad dat houvast 
geeft aan jezelf; het kan je richting blijven bepalen en een spoor worden waarin an-
deren jou volgen. Zie het pad voor je, het licht op als jij er aandacht aan geeft. 
 
 

 

I will not follow where the 
path may lead,  

but I will go where there is no 
path,  

and I will leave a trail. 
 

Muriel Strode 
Amerikaans dichteres (1875 – 1964) 

Ik zal niet volgen waar het pad heen 
zou kunnen leiden,  

maar ik zal gaan waar geen pad is,  
en ik zal een spoor achterlaten. 
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Stormend naar beter weer maar wel met belevenissen 

 
Storm, de meningen zijn verdeeld als je met anderen 
over storm spreekt. 
Van er een hekel aan hebben tot het heerlijk vinden. 
Storm, persoonlijk heb ik er altijd een hekel aan ge-
had. Dat geklepper en geklapper, het feit dat er veel 
stuk waait, bomen die omgaan, nee ik ben er geen 
fan van. 
Wat wel een feit is dat de zwakken gaan, en zo ruimt 

Moeder Na-
tuur van alles 
op wat opgeruimd mag worden. 
Maar zo strak kan ik dat nooit bekijken en veranderen zal 
dat ook wel niet meer. 
Vrijdagavond 3 februari hoorden we in de loop van de 
avond de wind aantrekken. Eigenlijk al zo krachtig dat we 
‘hem een beetje knepen’ ten aanzien van onze zelfge-
bouwde overkapping. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het flink te keer 
en zaterdagochtend scheen de zon maar het stormde 
nog steeds. 
Niet te zuinig.  
De overkapping hield het, ramen van vertrekken die we 
nog moeten aanpakken hebben aan de buitenkant rol-
luiken en deze zijn slecht. Het klapperde erover, deuren 
sloten niet, goed, van ons mocht het tij keren. 
Helaas, dat zou nog even duren, de stroom viel ook nog 
uit. 
Gelukkig konden we de kachel blijven voeden met hout, 
maar… koffie zetten? 
Ketel op de kachel, provisorisch opgeschonken want de 
filter van het koffiezetapparaat werkt niet buiten het 
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apparaat om, daar zit een beveiliging in om geen wa-
ter door te laten lopen als alles niet aaneengesloten 
werkt. Al eerder hadden we hier mee te maken maar 
tot heden nog geen losse koffiefilter gevonden en na 
verloop van tijd denk je er niet meer aan. 
Het lukte, al was het ‘klungelen’. 
De overkapping, de dakplaten maakten flink lawaai 
maar gelukkig hadden deze ‘amateurbouwvakkers’ 
tijdens het bouwen ervan bedacht dat het aanbevo-
len aantal schroeven per plaat minstens verdubbeld 
mocht worden.  

We vonden onszelf deze zaterdag eigenlijk best wel slim!             
Karton, wat ik maanden geleden onder dakpannen en stenen had gelegd om volgens de prin-
cipes van Permacultuur de grond te 
laten omzetten was danig verstoord 
door deze storm. Wat een ravage, 
hele stukken losgerukt en overal 
heen gewaaid. 
De erfafscheiding die we in het na-
jaar hadden gemaakt lag ook scheef 
en zielig, dat leverde bij ons een 
diepe zucht op. 
De stroom bleef uit. 
De zon bleef schijnen en de storm 
ging wat luwen. We moesten eigen-
lijk boodschappen doen, we reden 
via Harkány naar Siklós, wat niet di-
rect ‘om de hoek ligt’. 
Onderweg zagen we de nodige schade aan bomen.  
Maar de boosdoener van de stroomstoring hadden we ook gespot. Een spar, flink van formaat 
was in een naburig dorpje omgewaaid en had de elektrakabels meegenomen. Wat een ravage! 
Wij verbazen ons er overigens over dat we weinig stroomstoringen hebben meegemaakt sinds 
we hier zijn. 
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De ‘houtwal’ langs de erfscheiding was 
voorover gewaaid 

Bamboe had een flinke knauw gehad Het drooghok had nauwelijks schade; 
één pan weg en een stukje zink (nok-
vorst) was wat verbogen 

 
Want als je de kabels boven en langs de wegen ziet hangen, hoe zij de huizen binnengaan, dat 
sta ik bij ons huis ook weleens te bekijken. Plus het feit dat het kastje in een buitenmuur bij 
ons aparte gedachten oproept, daar zit alles zichtbaar wat we in Nederland gewend waren in 
huis, in een meterkast te hebben. 

Maar het werkt.      
Toevallig noemden we afgelopen dagen een keer dat het bijzonder is dat de stroom bij ons niet 
uitvalt als je bedenkt wat we weleens allemaal tegelijk aan hebben.  
We krijgen ook netjes per maand de afrekening, exact over wat je verbruikt en de hoogte daar-
van is eveneens lachwekkend ten opzichte van wat we gewend waren.  
Wij malen er niet om hier een apparaat extra te gebruiken, zoals verwarmingskacheltjes in de 
schuur, eentje binnen erbij zodat deze voor warmte blijft zorgen als de kachel in de nacht zegt… 
doe het zelf maar. 
Kacheltjes, de boiler met 120 liter water wil ook op temperatuur blijven, de wasmachine krijgt 
op tijd commando, soms de slowcooker of broodbakmachine aan, koffiezetten, zuigen, zo kan 
er dus veel tegelijk vragen maar wonder boven wonder bij het kijken naar de kabels die alle-
maal bovengronds hangen gaat het goed. 
Behalve dit weekend, de 4e begon de storing en zondag de 5e in de middag was deze opgelost. 
 

 

 
 
 
We zaten zaterdagavond bij kaarslicht, 
best gezellig maar als je niet weet hoe 
lang dat gaat duren voelt het toch veel 
minder gezellig. 
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We zaten zaterdagavond bij kaarslicht, best gezellig maar als je niet weet hoe lang dat gaat 
duren voelt het toch veel minder gezellig. 
Dit alles was te overzien maar wat echt vervelend en benauwd voelde was dat internet en de 
telefoon niet werkten. 
Geen enkele telefonische verbinding. 
Dat was even een ‘dingetje’ want stel dat onze kinderen ons probeerden te bereiken dan was 
dat onmogelijk. 
 

   
Zondagochtend… kacheltje erbij Geïmproviseerd koffie zetten Maar toch hadden we een lekker bak-

kie 

Zondag bedachten we naar Harkány te gaan, eten bij ‘No 

Stress’. Hoe toepasselijk die naam?”       
Dan konden we daar even bellen en vragen de telefoon op te 
mogen laden, de batterij van m’n camera opladen, maar… nee, 
het werd gewoon thuis eten want royaal voor de avondmaal-
tijd was er weer stroom. 
‘Jammer’, zei Frank. 

Niet dat er weer stroom was…        maar dat ik zelf eten wilde 
koken. 
 
Ja, helaas, er was nog genoeg te doen voor Project7-blad; de 
wekelijkse cursus moest er ook uit, we waren al laat. 
Pizza eten bij ‘No Stress’ bewaren we voor een andere gele-
genheid. 
Al het los slingerend karton verzameld, we kregen anderhalve 
dakpan van buren aangereikt die van het dak gewaaid waren. 
Frank kon er met de ladder bij, het was koud, maar de klus was 
gelukkig snel geklaard. 
Maandag ontdekte ik dat het zink op de nok van het dak van 
ons drooghok los zat. 
Het was al schemerig dus meer was er niet te zien. 
Deze dag vertelde het dagelijkse kalenderblaadje dat je naar 
de wind moet luisteren… maar ook naar de stilte. 

Dat deden we zaterdagavond de 4e. Luisteren naar de stilte nadat we genoeg naar de wind 
hadden geluisterd. Het was oorverdovend stil, zo stil zelfs dat de honden en andere dieren die 
je regelmatig hoort zich ook stil hielden. Het viel ons op hoe stil het was. 
Stilte na de storm! 
Dinsdag was het duidelijk dat er ook een pan weggezeild was. Onze ladder was net niet toe-
reikend, het drooghok is echt heel hoog als je buiten op de grond staat. 

Bloempjes uit de tuin op tafel 
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Bij de buren gevraagd, maar buur-
man kwam mee en repareerde de 
nok. Pan er weer bij, zink zit weer 
vast, we zijn zuinig op dit oude mo-

numentale bouwwerk.      
 
Het was een roerig weekend, 
daarna aardig wat opgeruimd en 
hersteld. De erfafscheiding staat 
weer recht, het is te wensen dat er 
eerder wat tegenaan en doorheen 
groeit dan dat er weer een storm 
komt.  
 
Veel rommel opgeruimd, maar al-
les is weer verdwenen, geen spo-
ren meer en in het dorpje waar de 

spar om ging moet je ook goed kijken waar dat ook alweer was.  
Ja, was zichtbaar aan de hoeveelheid in stukken gezaagde stammen met nog groene takken en 
kegels. 
Wat wij dit weekend echt voelden was dat je echt helemaal op jezelf bent teruggeworpen als 
dat wat er altijd is uitvalt, dat je dan geen contact meer met familie kunt maken. 
We zeiden… Dit is het dan dus! 
Dit, wat ook al langer benoemd wordt dat dit grootschalig kan gebeuren. 
 

   
   

Nu was het door een storm en de schade zorgde voor kinken in de kabels. Letterlijk! 
Na dit stormachtige weekend veranderde het weer en we kunnen het voorjaar grijpen. 
Vrijdag de 10e vertelde het kalenderblaadje over harde wind in februari.  

Heel veel karton van ons permacultuur-experiment opgeruimd.  
Het lag door de hele tuin 
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Buurman repareert de zinken nokvorst 
van het drooghok 

 

 
 
Alles is weer in orde 

   

   
Genieten van de zonsondergangen   

   
 Het vlechtwerk staat ook weer  

   
  Ook in Hongarije: Fryslân Boppe 

 

Ho maar, het is voorlopig mooi geweest.        
 
Ondertussen werken we aan de filmpjes op YouTube.  
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We hebben nog veel meer ideeën, ook ten aanzien van informatie omtrent ‘wilde’ groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 
Het gaat zich ontvouwen. 
Eerst verslaan we de eerste maanden zodat wie dat kan waarderen een totaal overzicht heeft. 
Ook daarin zullen maaltijden voorbij komen met ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men. We willen een gevarieerd aanbod presenteren. 
De blik op klussen bij en in huis, op de tuin, op creatief, op kokkerellen, op het land. 
Want er komt een moment dat we ook wat vaker er op uit zullen trekken maar eerst gaan we 

verder op ons eigen heerlijke stukje waar we ons echt niet hoeven te vervelen.      
Afgelopen dagen was het heerlijk weer om wat meer buiten te kunnen uitrichten. 
In de nacht vroor het soms pittig, wat nu ook alweer een stuk minder is. 
Maar er waren dagen dat we het ijs uit de regenton moesten slaan, het deksel was er al af, ook 
stuk door de storm. 

We voelden ons net ‘ijsmeesters’.         
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Alleen hier geen schaatsenrijders en al helemaal 
geen Elfstedentocht. 
Het licht is teruggekeerd, dat is overduidelijk merk-
baar. 
We gaan de goede kant weer op! 
 
Anneke  
14 februari 2023 
 

  
 
YouTube, de filmpjes tot heden : https://www.youtube.com/@hetwildegenieten 
 
Telegram    : https://t.me/hetwildegenieten  
 
Onze site    : http://fambleeker.com/Hongarije/  

 
 
 
 
 
 
Ons perceel (1830 m2), 
rood omrand, links op de 
foto 

 
  

https://www.youtube.com/@hetwildegenieten
https://t.me/hetwildegenieten
http://fambleeker.com/Hongarije/
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Fruitige thee 
 
 

  
Gedroogde dadels, mango en rozijntjes in de theepot gedaan, aangevuld met twee zakjes 
thee, citroen en kurkuma. 
Even laten trekken. Het gedroogde fruit smaakte ook heerlijk toen de thee op was. De mango 
deed niet onder voor een lekker vers exemplaar. 
Heerlijk volgezogen met het warme water.  
Deze thee is voor herhaling vatbaar! 
 
 

   
 
Anneke   
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Tweewekelijks recept 
 
Iedere twee weken sturen we aan de deelnemers van het Tweewekelijks Recept een mail met 
daarin de toepassing van een wilde groente, een wild kruidje of een eetbare (wilde) bloem. 
Dit kan een heel eenvoudige toepassing zijn, maar ook een wat meer uitgebreid recept. 
 
Als je het Tweewekelijks recept ook wilt ontvangen, kun je je aanmelden bij Anneke: 

anneke@project7-blad.nl  
De kosten zijn € 25,- op jaarbasis.  
 
Wie met dit concept meedoet krijgt bij aanvang 
een receptenboek waarin onder andere 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. 
 
EN… 
 
Wie als deelnemer, zo noemen we dat, mee doet 
met de recepten per mail mag ook nog doorge-
ven 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. 
 
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   
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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 

  

  

77 Fluitenkruid 78 Bellenplant 79  80  
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AANBIEDING: 

➢ Bestel nu ALLE tot nu toe verschenen titels (in pdf-vorm, dus 
tot en met 78: Bellenplant) en betaal slechts € 75,00!!! De 
cursus loopt tot eind juli 2023. Wil je de rest van de cursus 
meedoen, dan kan dat voor een leuk prijsje. Dan krijg je 
ieder weekend een plant toegestuurd. 
Mail Anneke voor meer informatie: anneke@project7-blad.nl  
 

➢ 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. 
 

 

Vier seizoenen ‘wild’ genie-

ten 
 

 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: 
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• 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. 
 
 

 

 

LET OP!!! 
 

De ‘papieren’ boeken op pagina 40 zijn nu ook verkrijgbaar als e-boek in pdf-
formaat. 

Prijs per exemplaar: €  12,50; ALLE SEIZOENEN IN ÉÉN KEER kosten € 35,00. 
 

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

 
Waarom deze E-boeken voor een belachelijk lage prijs? 
 

De wereld verkeert in bijzondere omstandigheden, om het maar eens gematigd te omschrij-
ven. 
Het advies is veelal om genoeg voorraad in huis te hebben voor calamiteiten. 
Zoals…  Voeding in blikken, water, lucifers etc. etc. etc.  
Allemaal prima, maar toch denk ik daar altijd achteraan…  
 

En wat te denken van wat gratis en voor niets voor je voeten groeit? 
Moeder Natuur is gul, heel gul en veel is te gebruiken als groente, kruiden en eetbare bloe-
men, heeft een hoog gehalte aan goede inhoudsstoffen en groeit of in je tuin, of in je nabije 
omgeving. 
 
Denk aan onze voorouders 35.000 jaar geleden. 
Zij scoorden alles uit de natuur. Er waren geen moestuintjes, volkstuintjes zoals wij die nu 
kennen. 
 
Zelfs Permacultuur, hoe belangrijk dit ook is in onze tijd, bestond niet. 
De natuur was de natuur en er groeide van alles wat men kon eten en gebruiken tegen ziek-
ten en kwalen. 
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Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Geertje Swart, Marian Waterkott, Miriam M. 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Marian Waterkott 
 
 

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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