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Voorwoord 
 

Eindelijk is het ’s ochtends wat eerder licht, het heeft voor mijn gevoel lang geduurd      
’s Avonds blijft het al veel eerder langer licht. 
 
Het voorjaar is voor mijn gevoel nu wel begonnen ook al is het zo nu en dan nog wel koud.  
’s Ochtends vroeg als ik Beitske , mijn hond uitlaat, is het over het algemeen aangenaam weer 
om buiten te zijn. Regelmatig schijnt het zonnetje en de tuin staat vol met sneeuwklokjes, 
krokussen, ook de druifjes laten hun kopjes zien, de narcissen staan op punt van uitkomen en 
ook de tulpenbollen groeien gestaag in de potten. En de voortuin staat intussen al weer vol 
met speenkruid. 
 

   

   

We kunnen genieten van wat de natuur ons schenkt.  
Bijzonder elk jaar weer zoals de bollen die het hele jaar na de bloei in diepe rust zijn en dan in 
het voorjaar weer allemaal uitlopen.  
De bloesem die straks weer aan de bomen komt.  
 
De daslook is al weer boven de grond te vinden, je kunt het nog niet plukken, maar het loopt 
al weer mooi uit.  
Mmmm lekker, straks weer door een eiersalade, daslook is zo gezond.  
Heel veel jong blad is in het voorjaar supergezond.  
Speenkruid wat nu weer overal staat, pluk het voor de bloemetjes gaan groeien, lekker door 
de sla of een coleslaw. 
 
Ga naar buiten zoals we zo vaak zeggen en kijk wat er voor je voeten groeit zoals jonge brand-
neteltoppen, paardenbloem, dovenetel, allemaal plantjes die we allemaal wel kunnen herken-
nen. 
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De kopfoto van deze nieuwsbrief ‘een lichtje voor iedereen’ vul ik aan met de twee foto’s 
hierboven. Het waxinelichtje zorgt ervoor dat de vlinders draaien. Lichtjes om te delen voor 
de mensen die ons ontvallen zijn de afgelopen tijd.  
Jos, een vriend van Anneke en Frank die vorige week onverwachts is overleden door een on-
geluk met zijn tractor, een bijzonder mens die een mooi leven had opgebouwd in de Franse 
Ardennen met eerst zijn vrouw Tess en toen deze overleden was met Christelle; samen runden 
ze Ferme Quatre Mains, een gastenhuis waar we als bestuur van Project7-blad vier jaar terug 
een midweek zijn geweest..  
Do, een goede vriendin van Anneke en Frank die in december jl. is overleden en bij meerdere 
mensen bekend, deelneemster van de inspiratiegroep tot halverwege vorig jaar. Do had een 
eigen inspiratie groepje in Bergen en Anita, initiator van de inspiratiegroep in Friesland, die 
halverwege vorig jaar is overleden. 
Lichtwerkers die blijkbaar nodig zijn aan de andere kant van de sluiers. Ze staan in onze ge-
heugens gegrift. 
 
Leef mensen, durf te leven en van het leven te genieten.  
Zoals de spreuk op de kaart zegt: De afwas kan wel even wachten, het leven niet! 
 
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief met weer voor elk wat wils. 
Heb het goed de komende maand en blijf gezond. 
 

 groet, 
Barbera 
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Men neme een dakpan en een bloempotje 
 

Oude dakpannen en terracotta bloempotjes zijn 
prachtig om samen wat leuks van te maken. 
Jaren geleden maakten wij al dergelijke objecten 
toen ik mijn bedrijf 'De Wingerd huis- en tuinde-
coraties' nog had. 
Oude dakpannen kwamen aan één kant van het 
dak van de oude stolpboerderij die we hadden 
gekocht (de straatkant – de ‘pronkkant’). 
Oud-Hollandse dakpan, zwart verglaasd.  
 
Nu wij in Hongarije wonen vonden we dakpan-
nen in het drooghok dat bij ons in de tuin staat. 
Toen we deze zagen hadden we meteen het idee 
daar randen van te maken voor moestuinbak-
ken. 
Maar je verandert weleens van gedachten en zo 
ontstond het idee van een aantal weer een 
wanddecoratie te maken. 
 
Een gaatje bovenaan geboord.  
Twee gaatjes geboord (steenboortje 4) om het 
potje vast te zetten met ijzerdraad.  
Omdat ik nog bloemisten-binddraad heb gebrui-
ken wij dat voor dergelijke dingen maar je kunt 
natuurlijk ook ander ijzerdraad gebruiken. 
Als het potje maar strak tegen de pan aan komt. 

 
Even afmeten, de hoogte van het potje, gaatje op de rand onderaan en bovenaan. 
IJzerdraad door het gat van de bodem van het potje, en boven en onder door de geboorde 
gaten naar de achterkant steken en de uiteinden stevig om elkaar heen draaien.  
Netjes het overtollige draad afknippen met een daarvoor bestemd tangetje. 
In het voorjaar kunnen er bolletjes of viooltjes in het potje; zodra de temperaturen oplopen 
denk ik meer aan huislook. 
Wie oude dakpannen heeft, in een handomdraai heb je leuke decoraties op eigen erf en ca-
deautjes om iemand blij mee te maken. 
Eenvoudig materiaal, leuke resultaten. 
We hangen er een paar op en hebben meteen ook een cadeautje voor onze buren waar we 
geregeld wat lekkers van krijgen. 
We proberen op originele wijze weer wat terug te doen en dat is al een aantal malen leuk 
gelukt. 
Deze zal ook wel in het pulletje vallen. 
 
Anneke    
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Afmaken met een oogje van metaaldraad door het 
bovenste gaatje in de dakpan. Je kunt ook een 
schroefje gebruiken om de pan te bevestigen. 
 
Foto links: 
Cadeautje voor onze buren – inmiddels gegeven. 
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Fan Boer nei Minsken Markt, wat een super mooi initi-

atief 
 
Vandaag met Janny, vriendin en een van onze trouwe bezoeksters van activiteiten van pro-
ject7-blad, naar de ‘Fan Boer nei Minsken Markt’ in Oude Leije geweest.  
Dit concept is, zoals op de website is te lezen, ontstaan met 
het idee om de markt met lokale producten weer terug te 
brengen in de mienskip (gemeenschap). 
Er valt lokaal zoveel meer te verkrijgen, zonder dat dit bij veel 
mensen bekend is.  
Steeds meer boeren & ondernemers verkopen hun producten 
weer rechtstreeks aan de consument. Op de “Fan Boer nei 
Minsken merk” proberen wij deze boeren & ondernemers bij 
elkaar te brengen, zodat het voor de consument gemakkelijker 
wordt om een divers aantal producten rechtstreeks bij boeren 
& ondernemers af te nemen. 
 
De “Fan Boer nei Minsken merk” is geen protest. Het doel van 
de markt is om gezond en lokaal voedsel en andere producten 
te kunnen kopen met contant geld.  
Op deze manier steun je de lokale boeren & ondernemers en 
blijft het contante geld binnen de mienskip. Het is een vrije 
markt die in ieder dorp, stad of gemeenschap georganiseerd 
kan worden. Er zit dus ook geen vaste organisatie achter. 
 
De “Fan Boer nei Minsken merk” is meer dan alleen een markt. Het is een plaats waar je sa-
menkomt! Een plaats waar je een goed gesprek met elkaar kunt hebben onder het genot van 
een kopje koffie en een lekker stukje versgebakken cake.  
Een plaats waar je vragen kunt stellen over de mooie producten die je kunt kopen, zodat je 
weer weet wat je eet. 
Fan Boer nei Minsken is gezelligheid, samenzijn en nog zoveel meer! 
 
Vandaag staan er 50 standhouders in een overdekte hal in Oude Leije en het is druk met be-
zoekers. Prachtig om te zien en fantastisch dat dit soort initiatieven een succes zijn. Een super 
gezellige sfeer, iedereen is vriendelijk en er is van alles te krijgen. Kramen met aardappelen, 
wortelen, boontjes, pastinaken, uien, rode kool, witte kool, appels, peren, pompoenen, rode 
bieten, zoete aardappelen, te kust en te keur.  
Kramen met brood, met verschillende soorten vis, kramen met kaas, vlees, worst, biologisch 
ossewit, eieren, honing, zelfgemaakte thee, fruitsappen, jams, je kunt het zo gek niet beden-
ken.  
Maar ook kramen met ambachten zoals eenden korven, houtproducten, kaarsen, bonbons, 
viltwerk, gesponnen wol en daarvan gebreide sokken en mutsen, aardewerk, tulpen, narcis-
sen, eetbare boeketten, te veel om op te noemen. 
 

Onderstaande foto’s geven  een impressie     
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Boerderijwinkel Menaam 

Sparkberry, afgelopen zomer heer-
lijke blauwe bessen geplukt met 
een stel. 

Marianne van Kaas en worst.nl en 
biologisch Ossewit 

Tweede leven voor gekapte stads-
bomen 
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Eetbare boeketten met onder an-
dere citroen, honing, gember, kur-
kuma, zoethout, oregano, salie, 
tijm 

 

 

 
 

Een fantastisch initiatief en ook mooi dat je alleen met contant geld kunt afrekenen.  
Standhouders komen uit heel Friesland en volgens mij komen ook de bezoekers uit heel Fries-
land. 
De eerste markt is in oktober 2022 geweest in Scharsterbrug, vervolgens in Bolsward, in Oude 
Leije, Mildam bij Heerenveen, Sneek, Witmarsum, Workum en nu dus opnieuw in Oude Leije, 
een dorp helemaal bovenin Friesland.  
Volgende maand 12 maart in St. Nicolaasga en 25 maart in Oudehaske. 
https://www.fanboerneiminsken.frl/ 
 
Dit grote succes verdient een uitrol in heel Nederland. 
Absoluut de moeite van een bezoek waard.  
 

 groet, 
Barbera 
 
 

 

https://www.fanboerneiminsken.frl/
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Jonge winterpostelein 
 
De jonge blaadjes van winterpostelein kun je vinden op vele plekken in de vrije natuur, zeker 
in de duinen en tussen basaltblokken bij dijken. 
Maar ook in de eigen tuin kun je dit plantje aantreffen. 
Voordat de planten uitgroeien zien de blaadjes er uit zoals op deze foto's. 
Rauw zijn zij heerlijk door gemengde salades, maar ook zo bij een maaltijd of als laatste rauw 
in een stamppot verwerkt. 
Winterpostelein, heel gezond, hoog vitamine gehalte en gemakkelijk te verwerken. 
 
Anneke 
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Regeren is vooruitzien... 
 
Als jij gecharmeerd bent van eetbare bloemen in je tuin dan is het een aanrader je daar nu op 
te focussen. 
Maak een plan, kijk naar biologisch zaad en zorg dat je er op tijd bij bent. 
Nu kun je nog van alles bedenken en in orde maken, maar als het voorjaar draait en de zomer 
naderbij komt dan kun je alweer te laat zijn voor sommige soorten die je wel wenst maar dan 
niet meer succesvol tot groei kunt laten komen. 
Denk aan Oost-Indische kers, goudsbloemen, mosterdzaad, komkommerkruid en vele andere 
soorten. 

Het is maar een tip.      
 

Anneke    
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Vertellingen van mijn drum 
 

Het is als ik dit schrijf November 2022 en mor-
gen mogen we weer!! 
Yes lekker met mijn drums op stap. In een fijne 
ruimte bij een vriendin organiseer ik ‘binnencir-
kels’. 
Nu ik dit woord opschrijf floept in mijn hoofd, 
wat een toepasselijke naam eigenlijk☺. 
Samen drummend in een cirkel zitten we bin-
nen en gaan we allemaal naar binnen bij ons-
zelf.   
En geregeld komen er zomaar prachtige inzich-
ten omhoog borrelen, heerlijk ik hou ervan. 
Stiekem mis ik het buiten drummen wel,  ik hou 
van de natuur, de bomen, planten, vogels, tor-
retjes, spinnen, de wind, de zon, de regen al-
hoewel…. nou ja regen, vocht daar heb ik al 
over geschreven☺. 
 
Volgens mij ben ik nu aan het mijmeren ha ha ha.  
Ik kijk enorm uit naar morgen en normaal heb ik mijn programma al klaar, ook op een briefje 
natuurlijk zodat ik niets kan vergeten. Ik ben best wel een beetje een  ‘controlefreak’ volgens 
mij…   
Maarrrrr  morgen ga ik het anders doen.   
Ik heb bedacht dat ik die controledrang, die uiteraard uit andere issues is voortgekomen, maar 
eens ga aankijken, accepteren, er flink wat van afschuren zodat het niet meer de boventoon 
in mijn innerlijke wereld voert.  
Want soms komt er heel sneaky toch een overtuiginkje om de hoek gluren, waar je dan eerst 
intuint om het vervolgens te registreren, dan van alle kanten te belichten en het daarna over-
boord te knikkeren.  
Zo werkt het bij mij tenminste, en dit is zo’n punt ☺ Herkenbaar? 
Plaats geven aan vertrouwen, vertrouwen in en liefde voor mijzelf, in Spirit en in de verbinding 
die ik met Spirit heb.  Inmiddels heb ik al zo vaak bevestiging  gekregen dat mijn ingevingen 
en ideeën goed zijn en kloppen dat ik het nu wel eens tijd vind om daar vol voor te gaan. 
Dussss hou je vast☺…… 
 
We zijn inmiddels alweer even verder in de tijd en als ik terugkijk naar deze cirkel kan ik maar 
één woord zeggen, het was fantastisch!  
Geen stress, geen controledrang, geen sturen, gewoon laten gebeuren en aankijken wat er 
komt. Zonder oordeel over vooral mezelf ha ha.  
Nee het ging helemaal goed, deze hou ik er in, volgende cirkel  ga ik het weer zo doen net 
zolang tot het helemaal gewoon voor me wordt ☺  
 
Marja Frederiks 
www.marjafrederiks.nl  
 

http://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 8 

 
Pannenkoekendag 

21 
februari 

 
DE NATUUR IN BALANS | VOOR NIETS GAAT DE ZON OP 

 

Zaailingen kweken 
 
Voor niets gaat de zon op. Er zijn zoveel mogelijkheden om zonder geld uit te geven fijne 
ervaringen op te doen.  
Een ervan is je eigen planten zaaien. Met gekregen zaad of zelf gewonnen van de planten in 
je tuin of uit de berm kun je gemakkelijk de prachtigste planten opkweken. Zaaien kun je 
overal, wat houdt je tegen om naar buiten te gaan en je te laten verrassen. 
 
Om planten in potjes of bakken op te kweken heb je grond nodig die niet te gauw uit-
droogt.  
Je kunt je eigen compost gebruiken; heb je die niet dan is biologische potgrond zonder turf 
raadzaam. Hier hoeven geen natuurveengebieden voor afgegraven te worden.  
Potjes en bakken kun je vragen bij tuincentra of bij iemand die ze bewaard heeft na het ko-
pen van planten.  
 
Het is een groot genoegen om te zaaien in het vroege voorjaar.  
Als je een kasje hebt kun je de bakken in de kas zetten, maar ook in een minikasje of stolp 
in de vensterbank binnenshuis geeft hetzelfde effect.  
Een eierdoos of wc-rolletje kan dienen als zaaibakje waardoor je niet hoeft te verplanten. 
Er zijn zoveel soorten vormen in het zaad en als je beseft dat uit elk zaadje een plant kan 
groeien, heb je voor je het weet heel wat uit te delen in de lente. 
 
Zaai in elk potje een of twee zaadjes, een voor ’t verlies, en zaai in bakken in rijtjes.  
Geef ze voldoende water en geniet elke dag opnieuw van het opkomen van de kiemen. 
Kiemplantjes zijn altijd tweelobbig en de vorm van het blad is verschillend van de plant als 
het opgroeit, dat kan heel verrassend zijn. 
Ga aan de slag, open je armen en ontvang deze gift van de natuur. 
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Een inspirerende middag 
 
Van de week met de groep waarmee we op regelmatige wijze bij elkaar komen weer heerlijke 
inspirerende middag beleefd. 
 
Door diverse afzeggingen een klein groepje deze keer. De vorige keer hebben we een bloem-
potkacheltje gemaakt en voor deze keer is geopperd een onkruidzeef te maken. 
Niet iedereen wil een onkruidzeef en het is toch ook wel wat te hoog gegrepen.  
Johan, deelnemer van de groep heeft ze gemaakt en samen met zijn vriendin Afke in elkaar 
gezet. 
Johan, onze dank is groot. Ze zien er prachtig uit, mooi stevig en aan de zijkant ook nog haakjes 
zodat we de zeef op kunnen hangen. We gaan het beleven. 
Een onkruidzeef is echt superhandig niet alleen om onkruid te zeven en te voorkomen dat er 
veel te veel grond op de compost of in de kliko komt, is ook perfect om compost te zeven. 
 

  
In plaats van met elkaar onkruidzeven te maken en in elkaar te zetten deze middag hebben 
we er een inspiratiemiddag van gemaakt. 
 
Op een mooi hart heeft een ieder een waxinelichtje aangestoken en iets meegenomen om 
erbij te leggen. Ik heb zelf heel vaak een hanger om, een turquoise hart van aardewerk, de 
kleur en vorm vind ik mooi en de hanger is met liefde gemaakt door Marian Waterkott.  
Ook heb ik meestal mijn engelenkristal, een bergkristal, mee en deze heb ik ook op het hart 
gelegd. En zo liggen er mooie stenen en sieraden met speciale energie op het hart. We vertel-
len elkaar waarom en wat de betekenis is van wat we neerleggen. 
Mooi om de energie te laten stromen, de wereld kan op dit moment wel wat gebruiken. 
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We pauzeren met een kop koffie of thee en wat lekkers, we praten en mediteren, Marianne 
heeft een meditatie van de pijnappelklier voorbereid. Met de stemvork 936 Hertz luistert ie-
dereen naar de frequentie van de pijnappelklier voor de meditatie start. 
Ook leuk om muziek op de frequentie 936 Hertz (en dus niet 963!) te beluisteren. 
https://www.youtube.com/watch?v=vXf5mLyOVh0 
 
Ik heb de plant van de dag voor deze middag voorbereid, de meidoorn. De meidoorn is een 
grote struik of boom en behoort tot de rozenfamilie. De meidoorn is een bijzondere waard 
boom voor vogels en insecten. En de meidoorn is een geneeskrachtige plant, deze versterkt 
en beschermt het hart, verbetert de doorbloeding, gaat hartritmestoornissen tegen en heeft 
een milde bloeddrukverlagende en vaatverwijdende werking. 
 
Van Anneke geleerd om straks als de meidoorn in bloei staat de bloesem te plukken, het jonge 
blad kan in de sla en je kunt het hele seizoen het blad plukken en drogen, in het najaar de 
bessen plukken en drogen en je hebt de hele plant om bijvoorbeeld thee van te zetten. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXf5mLyOVh0
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En dit geldt ook voor andere planten met bloesem bijvoorbeeld de vlierbloesem en in het 

najaar de bessen. Appelbloesem (niet te veel als je ook nog appels wilt    ), appelblad en in 
het najaar appels drogen voor in de thee. Rozenblaadjes en in het najaar de rozenbottels.  
Kijk om je heen de komende maanden en kijk wat je kunt plukken en drogen voor thee en 
theemengsels. 
 
We bespreken wat we de volgende keer gaan doen, leren pendelen en zelftesten en sluiten af 
met een kop soep met lekker eigengebakken brood met lekkere smeerseltjes, boter en kaas. 
 
Onze gastvrouw heeft weer een lekker watertje met een smaakje gemaakt. Deze keer met 
fluitenkruid, madeliefjes, paarse dovenetel, speenkruidblad en appel. 
Altijd weer lekker en fris. 
 
Mensen, bedankt voor deze mooie middag. 
 

 groet 
Barbera Smit 
 

 
 

Varkensgras – Polygonum Aviculare 
 
Wie kent dit plantje?  
Varkensgras.  
Alleen de naam vind ik al leuk.  
Wij hebben jarenlang een groot hangbuikzwijn, James, en een klein hangbuikzwijntje, Julia, 
gehad.  
 
Dus als het over varkens gaat ploppen deze twee bij mij in mijn hoofd omhoog.  
James met zijn grote lijf rondscharrelend, te knorren en mopperen en Julia die we kregen toen 
ze nog maar 1 kilo woog.  
Ze woonde de eerste maanden gewoon in huis en deed haar middagdutje verplicht in een 
cavia kooi, anders bleef ze de hele dag achter me aan wandelen.   
Ha, ha, wat een naam als varkensgras al aan herinneringen omhooghaalt, leuk! 
Polygonum Aviculare dus.  
 
Poly is Latijns voor veel, en gonum betekend knoppen; veelknopig. Dit verwijst naar de ver-
dikkingen in de stelen, knopen genaamd, van het Varkensgras.  
Avis is Latijns voor vogel, en cular betekend tot voedsel dienend oftewel vogelvoer.  
De naam Varkensgras heeft de plant gekregen omdat de kleine bloemetjes op varkenskopjes 
lijken.  
Beetje fantasie moet je wel hebben, maar dat is mijn idee. 
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Varkensgras is volgens mij een plant die niet heel bekend is. Het is een éénjarige tredplant, 
wat wil zeggen dat hij er goed tegen kan wanneer er over hem heen gelopen wordt.  
Hij ligt op de grond en kan zich uitbreiden tot een soort mat van wel één vierkante meter 
groot. De blaadjes zijn dofgroen en variëren van grootte en vorm. Ze zijn lancetvormig tot 
rond. Varkensgras behoort tot de Duizendknoop familie en alle planten van deze familie be-
wegen ’s nachts hun bladeren naar elkaar toe.  
 
De plant bloeit de hele zomer tot in de herfst met witte, roze of geelgroene trechtervormige 
bloemetjes, die dus op varkenskopjes moeten lijken.  
 
De bloemetjes zijn klein, en zitten in de bladoksels. Het is een echte pioniersplant wat wil 
zeggen dat hij als een van de eerste verschijnt op braakliggende grond, als een echte pionier. 
Varkensgras vind je ook vaak tussen tegels en stenen en afhankelijk van de ruimte en grond 
zijn het of hele kleine ieniemini plantjes of juist erg uit de kluiten gewassen exemplaren.  
Het is een plantje dat helpt je weerstand te 
verhogen, dat kan je zien aan de enorme 
groeikracht en het feit dat het een pioniers-
plant is. Bovendien zitten er opbouwende 
mineralen in het plantje die je helpen om 
weer sterk te worden na een ziekte bijvoor-
beeld.  
 
Tredplanten helpen bij trauma’s en de ver-
schillende kleuren van de bloemetjes heb-
ben ook hun specifieke werking. Zo werkt ro-
zerood harmoniserend, helpt het hart en het 
bloed en geeft energie.  
De geelgroene bloemetjes hebben meer invloed op maag, darmen en milt, en helpen de sui-
kerstofwisseling.  
Daarnaast is varkensgras reinigend voor het bloed en werkt licht laxerend.  
 
Best een goed kruidje om eens een kopje thee van te maken dus. Als je thee gaat maken van 
varkensgras gebruik je de plant het best net voordat hij gaat bloeien.  
Vind je het nou erg lekker dan kan je hem ook goed drogen zodat je ook later nog eens een 
kopje thee kan maken.  
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Hier een recept voor thee die de basis energie versterkt, je lichaam opbouwt en je weer sterk 
maakt. 
 
Je neemt van elk kruid dezelfde hoeveelheid: 
 
Heermoes   
Fenegriek   
Brandnetel en  
Varkensgras. 
 
Marja Frederiks 
 
 

Varkensgras is ook lekker als kruidje in de soep 
 
Je kunt varkensgras ook heel goed als lekker kruidje in de soep gebruiken en dat kan groente-
soep zijn maar ook andere soepen. 
 
 

Varkensgras op een broodje  
 
Ook heel erg lekker is varkensgras op een 
broodje samen met duizendblad en bloem 
van paardenbloem 
 
Foto’s en recepten Anneke Bleeker 
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Citrusvruchten in het huishouden 
 
Sinaasappel, mandarijn, grapefruit en citroen zijn de 
meest bekende citrusvruchten. 
Ze zijn rijk aan vitamines. 
 
De citroen wordt gebruikt in afwasmiddel. 
Je kunt ook zelf een stuk citroenschil toevoegen aan je 
afwas water. 
Het geeft zacht water en glanzend servies. 
De snijplank wrijf je schoon met een stuk citroen dat 
eerst in zout gedrukt is. 
Citroensap bij het water waarin eieren worden gekookt, 
voorkomt het stukkoken van de 
eieren. 
Als je kool kookt en er citroensap bij doet verdrijft het 
de koollucht. 
 
Het sap van de sinaasappel kun je over een schaal aard-
beien gieten, 
zo lekker heb je je aardbeien nog nooit gegeten. 
 
Citroensap over ananas, appels en champignons voorkomt verkleuren. 
 
Voeg ook eens citroensap aan ijsblokjes toe, dat geeft een lekker frisse smaak. 
 
Een doorgesneden citroen kun je bewaren als je hem met het doorgesneden vlak op een 
schoteltje legt met wat kristelsuiker erop gestrooid. 
Ook kun je een halve citroen in folie bewaren in de koelkast tot twee weken lang. 
 
Een warme citroen geeft het sap gemakkelijker af dan een koude. Leg voor het persen 
de citroenen een poosje op de verwarming. 
 
Sinaasappels in vloeipapier blijven langer goed. 
Erg zuur sinaasappelsap smaakt zoeter met een klein beetje zout erin. 
 
Citroensap kan ook goed gebruikt worden bij vlekken. 
Jamvlekken verwijder je door er citroensap op te doen en dan snel wassen. 
Week kleding niet te lang in citroen dan gaat de kleur eruit. 
Thee vlekken kunnen ook gewassen worden in water met citroen. 
Witte was kun je ook wassen met citroen. 
Doe citroenschijfjes in een dun washandje en knoop het goed dicht met bijvoorbeeld een ve-
ter er om heen. 
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Vette autoruiten kun je schoonma-
ken met water met citroenschillen 
erin. 
 
Een vuile spons wordt weer schoon 
in water met citroen. 
 
Porselein wordt weer schoon en 
glanzend met citroensap. 
 
Een schijfje citroen in het water van 
een bos bloemen zorgt ervoor dat 
het water fris blijft. 
 
Voor een verfrissend bad doe je wat schijfjes citroen in je badwater. 
 
Ruwe elle bogen zijn goed te behandelen met citroen. 
Steun de elle boog in een halve uitgeperste citroen en laat het sap opdrogen op de huid. 
 
Sproeten worden lichter door ze te deppen met citroensap. 
 
Een insectenbeet doet geen pijn als je er wat citroensap op doet. 
 
Hoofdpijn verdwijnt soms na het drinken van sterke koffie en wat citroensap. 
 
Bron: Klazien uit Zalk 
 
Piteke van der Meulen 
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Wat wij aanbieden allemaal op een rij 
 
Wat we aanbieden om zoveel mogelijk personen te plezieren om tegen weinig kosten veel 
informatie rond ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen te delen: 

 
Van stal gehaald… als E-boek 10 euro per stuk of alle vier voor 25 euro…  
Sinds kort oude werken van stal gehaald die nog net zo up-to-date zijn als 
een paar jaar geleden. 
Een hele bak aan info rond planten, bomen, struiken en bloemen die eet-
baar zijn. 
In en rond het bos en de weilanden, in de tuin, de zilte planten bij de 
Wadden en andere plekken waar brak water voor komt. 
Samen met een ‘boekwerk’ vol recepten ‘Wild koken’ genaamd. 
Al dit werk als E-boeken, 10 euro per stuk en alles tegelijk voor 25 euro. 
Zijn we gek? 
Eigenlijk wel, maar alles wat eetbaar is en voor onze voeten groeit is kos-
teloos via Moeder Natuur, dus daar mogen wij geen kapitalen aan verdie-
nen qua informatie delen. 
Alleen gaat voor niets de zon op, tijd, moeite en kennis mogen een ver-
goeding krijgen en wat we doen via Project7-blad is het ondersteunen 
van natuurlijke projecten. 
 

De vier boeken 155 bladzijden per boek als E-boek… Voor 35 
euro…  
Ook alweer bespottelijk maar hetzelfde verhaal. 
Moeder Natuur schenkt ons haar ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen gratis. 
De papieren boeken kosten 24, 95 en daar kunnen we niets 
aan veranderen. Elk deel is gericht op een seizoen en 155 blad-
zijden per deel boordevol foto’s van de gewassen en culinaire 
voorbeelden. 
Maar… per deel 12,50 als E-boek en ALLE VIER als E-boek voor 
35 euro. Leuker kunnen we het niet maken. 
Dan krijg je meer dan 600 bladzijden, het jaar rond voor 35 
euro. 
 
Tweewekelijks recept… 
Om de twee weken een mail met bijlage in je mailbox. 
Een recept ter inspiratie met gewassen die je kunt plukken uit 
de vrije natuur en/of eigen tuin. Foto’s van de gebruikte planten en van wat wij er van maak-
ten. 
Deelnemers mogen ook kenbaar maken wat zij graag willen ondernemen met andere deelne-
mers. 
Geheel vrijblijvend maar we bieden de mogelijkheid. 
Wil jij een aantal gelijkgestemden bij jou thuis ontvangen voor een ‘bakkie’ koffie of thee? 
Dan kun jij de datum aan mij doorgeven en aangeven hoeveel personen je wilt/kunt ontvan-
gen. 
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Dan deel ik dat met de deelnemers en wie zin heeft kan zich dan aanmelden bij jou. Zo kun je 
met personen in contact komen die wellicht dezelfde interesses hebben. Of… heb jij zin om 
met een aantal te wandelen? Of… heb je een idee heel iets anders met anderen te willen on-
dernemen? Deze mogelijkheid is voor deelnemers wat wij delen onder deelnemers. 
 
De wekelijkse cursus… 
Sinds de eerste week van augustus 2021 delen we elk weekend een gewas. 
Een plantbeschrijving, culinaire voorbeelden, soms ook creatieve voorbeelden, kortom; de 
plant van die week staat in de schijnwerpers en we noemen het ‘cursus’ om aan te geven dat 
het een serieuze ondertoon heeft. Alleen… wie deze cursus ontvangt is zelf verantwoordelijk 
of hij of zij er echt iets mee onderneemt. 
Ons advies is de documenten niet netjes te bewaren maar er echt iets mee te ondernemen. 
Wie al deze ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen echt in de keuken gaat gebruiken 
blijft dat doen als de nood aan de man komt. 
Wie dan bedenkt nog informatie te bezitten is te laat. 
Maar ook daar weer… eigen verantwoording. 
Wij eten ons ‘ongans’ aan al deze gewassen en delen dat elke keer weer, dagelijks op Telegram 
‘Het Wilde Genieten’. 
Vele maaltijden bevatten vers geplukte ‘wilde’ planten, maar ook in de thee of andere moge-
lijkheden. 
Maar we delen ook wat we al eerder droogden, inmaakten, van alles en nog wat. 
Natuurlijk hebben wij ook dagen dat er even geen brandnetel of… in onze maaltijd verwerkt 
is, maar zeker vijf van de zeven dagen kan ik wel iets delen om alleen maar te laten zien dat 
wij het echt toepassen. 
Als de nood aan de man komt dan kunnen wij nog steeds van alles bereiden. 
De wekelijkse cursus, deze draaien we tot eind juli 2023. 
Dan zitten er twee jaren op, elk weekend een gewas, alleen in december hebben we rond de 
feestdagen andere dingen gezonden, maar verder elke week een gewas. 
Deze wekelijkse cursus kwam op 100 euro per jaar. 
Wie nu instapt krijgt een gereduceerd prijsaanbod tot eind juli en kan alles wat al is gedeeld 
voor 75 euro aanschaffen. 
Wie vanaf het begin mee heeft gedaan kreeg alles verdeeld aangeleverd en wie nu alles wil 
ontvangen krijgt alles in één keer. 
Verderop in deze nieuwsbrief het overzicht van wat we tot nu toe deelden. 
Daar komt de paardenbloem nog bij en nog meer belangrijke planten die je zeker als groente 
‘moet’ gebruiken. 
 
Als je interesse hebt in 1 of meerdere hierboven genoemde aanbiedingen dan mag je mij mai-
len. 
Dan krijg je van mij het rekeningnummer van Project7-blad. 
Zodra Anneke Fokkema, onze penningmeester, je betaling heeft waargenomen mogen wij 
overgaan tot het verzenden van wat jij wilt ontvangen. 
Na het zenden van de gegevens aan jou geef ik je naam door aan andere Anneke en komt alles 
goed. 
 
Anneke Bleeker 
anneke@project7-blad.nl  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Voorjaarsthee 
 

Voorjaarsthee met jonge toppen en scheuten 
van planten die in deze tijd zichtbaar groeien. 
 
Jonge scheuten barsten van de energie, jonge 
scheuten willen groter worden en daar is levens-
kracht voor nodig. 
 
Wanneer wij gebruik maken van dergelijke ge-
wassen dan voegen we iets krachtigs aan de 
maaltijd toe of zetten we zoals in dit voorbeeld 
een heerlijke thee. 
 
Thee van verse brandneteltoppen, dovenetel, 
gewone ereprijs, kleefkruid en munt. 
 
Toegevoegd twee theezakjes, kurkuma en een 
fruitmengsel. 
 
Het gekookte water even laten betijen (afkoelen 
tot rond 80/85 graden) en na het opschenken de 
thee een minuut of tien laten trekken. 
 
Anneke   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Brandneteltoppen Dovenetel 
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Gewone ereprijs Kleefkruid 

  
Munt Alle ingrediënten 

  
In de theepot Water erbij en even laten trekken 

 
Rustig genieten van deze voorjaarsthee 
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Binnen een paar tellen kan alles voorbij zijn 
 
Binnen een paar tellen kan alles voorbij zijn! 
Dat is een gegeven, daar zullen velen zich in herkennen en iedereen heeft wel zijn of haar 
voorbeelden van personen die plotseling uit het leven gerukt werden. 
Geen vrolijk begin van mijn inmiddels vaste bijdrage vanuit Baranya – Hongarije. 
 
Jos… 
Jos is niet meer! 
Jos, een Nederlander die in de Franse Ardennen woonde, en daar met zijn eerste vrouw Tess 

een boerderij had gekocht om er hun dromen te rea-
liseren.  
Zij hadden deze boerderij ‘Quatre Mains’ genoemd – 
Vier Handen. 
Tess overleed veel te jong en ligt begraven op het kerk-
hof naast de kerk waaromheen de straat ligt waar de 
boerderij aan staat (Rue de l’Église). 
Jos, laat ik bij het begin beginnen, kwam plotseling in 
mijn mailbox, ergens in het 
jaar 2009. 
Februari 2009, hoe 
toevallig?  

Weer is het februari, op 17 februari 2009 startte ik met het 
waarschuwen, tegenwoordig noemen we dat liever infor-
meren, omtrent vaccins. 
Dit jaar verstuurde ik op vrijdag de 17e de eerste nieuws-
brief van februari waarvan je nu de tweede van februari 
leest. 
Ook Jos kreeg de nieuwsbrief en dit jaar kreeg ik de 17e een 
reactie van zijn huidige partner Chriselle dat Jos de dag ervoor 
was omgekomen door een ongeluk met zijn tractor. 
Wij vullen in dat hij daaronder terecht is gekomen, gezien de werk-
zaamheden waar hij mee bezig was. 
Een week eerder kregen we nog foto’s van een dikke, omgevallen eik die hij bij de buurvrouw 
mocht hebben en er mee mocht doen wat hij wilde. 
Jos had plannen met die eik, planken laten zagen van de stam, de takken konden goed als 
brandhout dienen en al met al was dit een behoorlijk klus want een klein boomstammetje is 
al behoorlijk zwaar, en deze eik had takken van dertig centimeter doorsnede. 
De 17e deze maand kregen we dus dat bericht en zo verdween Jos net zo plotseling uit mijn 
mailbox als dat hij erin gekomen was, maar dan met al die jaren ertussen. 
We hadden zeer regelmatig contact. 
Jos was helemaal ingesteld op het werken volgens Permacultuur; hij en Christelle presenteer-
den graag bijzondere maaltijden aan hun gasten, Jos kon filosofisch zijn; kon met dingen aan-
komen waarvan ik dacht: ‘Hoe bedenk je het?’; we waren heel verschillend maar hadden te-
gelijkertijd heel veel overeenkomsten. 
Met Jos heb ik nooit onenigheid gehad. 
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Jos heeft alles met ons meebeleefd, van verontrustemoeders.nl naar gezondverstandavon-
den.nl en vanuit dat concept naar project7-blad.nl.  
December 2018 zijn Frank en ik een paar dagen bij hen geweest. In februari 2019 hebben we 
er een heerlijke midweek met het bestuur van 7-blad beleefd. 
Jos en Christelle wilden komend voorjaar naar hier komen en naast genieten van Hongarije, 
waar Jos z’n hart ook lag via zijn eerste vrouw Tess, bij ons de handen uit de mouwen steken. 
Weken geleden kwam er een envelop vol zaden uit de tuin van Jos. 
Jos, dankjewel voor je vriendschap, je belangstelling, de bijdragen die je over de afgelopen 
jaren ook hebt gedeeld via de nieuwsbrief. 
Jos was geen persoon om op vaste tijden iets aan te dragen, maar als hij wat had dan kon dat 
ook met iedereen gedeeld worden. 
Er waren tijden dan kwam er zeer geregeld, ook wel elke dag, een mail van Jos. 
Dan kon het een tijdje stil zijn en zei ik: ‘Het is stil aan het Jos-front’. 
Hoorde hij dat? Niet lang daarna: hoppa… dan was er weer een mail. 
Nooit flauwekul mails, altijd mails waar je ook weer op ‘moest’ reageren. 
Jos is één van de vele personen die op ons pad kwam, wat alleen mogelijk was door in 2009 te 
zijn gaan doen wat ik ging doen. 
Jos, binnen een paar tellen kan alles voorbij zijn. 
Onderaan dit schrijfsel de site van hen, een passie die we vaker deelden. 
De zaden zullen we met liefde zaaien en de boeketten die ervan geplukt kunnen worden zijn 
altijd voor jou Jos. 
 

   

  

 

  

  
   

 
Het leven gaat verder… 
De dagen draaien verder, we hebben onze werkzaamheden, maar je gedachten kun je niet 
stilzetten en zo kwamen er uiteraard over de afgelopen dagen vele anekdotes en opmerkingen 
bij ons voorbij. 
We werkten ook verder in de tuin. 
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Dinsdag voor Jos zijn overlijden hadden wij de wilg gekopt, alle takken eraf gezaagd. 
Al deze takken zijn geplant. Stammetjes mogen knotwilgen worden, takken hier en daar een 
haag. 
Van andere boomstammen hebben we een ‘bak’ gelegd op een groot stuk beton voor het grote 
drooghok. Deze bak is met aarde gevuld en daar gaan we kruidenplanten in planten. 
 

   
Boomstammenbak Gevuld met aarde Beton blootgelegd 

   
Oude stalvloeren Bakstenen bak gestapeld Extra aarde toegevoegd 

   
Bakstenen groot als kloostermoppen Kruidenrandje langs het drooghok  

 
We ontdekten dat voor het grote stuk beton voor het drooghok dat we al eerder vrij hadden 
gemaakt en als terras hadden bestempeld, nog meer beton en klinkers lagen. 
Het stuk waar ik karton op had gelegd, wat door de storm wreed verstoord was geraakt. 
Dat karton moest de aarde en oude beplanting omzetten tot goede grond à la de regels van 
Permacultuur.  
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We bedachten een paar stamme-
tjes van de wilg voor het terras te 
planten en zo kwamen we er met 
de grondboor achter dat er beton 
lag. Beton en klinkers, wat niet 
zichtbaar was met alles wat er op 
groeide vorige zomer. 
We ontdekten, wat wij denken, de 
oude stallen. 
Van klinkers die al los op het erf la-
gen heeft Frank daar een bak ge-
stapeld voor het terras voor het 
drooghok en ook deze is gevuld 
met aarde voor kruidenplanten. 
In die bak denken we één soort 

munt te planten. Munt kun je beter gescheiden houden van andere kruiden in bakken en de 
verschillende muntsoorten kunnen ook beter van elkaar gescheiden blijven om kruisingen te 
voorkomen. 
De munt afgelopen zomer meegenomen uit Friesland kreeg verschillende plekken in de tuin, 
maar alle soorten staan wel een stuk bij elkaar vandaan. Die muntplanten mogen ‘te keer gaan’ 
in de tuin, vulling waar we evengoed van oogsten. 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer aardig wat kunnen creëren en opruimen. 
 

   
Dovenetel Ereprijs Veldkers 

 
De grote betonnen muur vanaf het huis tot aan het drooghok is vrij van spullen. De oude ramen 
die verwerkt kunnen worden in ‘schuttingen’ in de tuin of voor bakken om in te zaaien staan 
onderin het drooghok opgeborgen tot wellicht een moment van… Eureka! 
De autobanden kregen een bestemming bij de erfafscheiding waar we te maken hebben met 
funderingen. Deze fundering ligt op de erfafscheiding en gaat naar de buren toe de diepte in. 
Daar valt dus niets op te planten en daarom creëren we, ook met grote potten, in dat stuk 
mogelijkheden om aarde in te doen waar wel iets in kan groeien. 
Autobanden zouden wij nooit aanschaffen voor gebruik maar in dit geval is het opruimen van 
spullen die elders lagen en naar ons idee nu een betere bestemming kregen. 
Het stookhout dat tegen het huis lag, ligt onder de overkapping en de oude boiler die we sa-
men in november hadden vervangen is met mannen meegegaan die liepen te leuren om oud 
ijzer. 
Opgeruimd staat netjes! Wij zijn ervan af, een ander is weer blij en wij daardoor ook blij. 
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We hebben overzicht over het perceel, er is nog veel te doen maar we zien de lijnen, er ont-
staan ideeën die ook weer bijgesteld worden als we ergens op stuiten. 
Stuiten op funderingen en andere ornamenten die te maken hebben met de geschiedenis van 
deze locatie.  
Hergebruik, ook dan denk ik aan Jos die al heel wat verhalen heeft gedeeld via mails over zijn 
projecten over de afgelopen jaren. 
 

 

 
 

 

 
Krans van wilgentakken Handbezem 

 
Er is dan ook geen takje van de afgezaagde wilg zomaar weggegaan. 
Wel vlocht ik even ouderwets een wilgenkrans zoals ik in het verleden vaak heb geleerd aan 
cursisten tijdens workshops die ik toen gaf; met wilgentenen maakten we vele objecten als de 
wilgentenen weer net vers aangeleverd werden. 
En een handbezem, voor de gein van wilgentakken. 
De rest is allemaal de grond in gegaan, ook korte stammetjes, deze mogen in de erfafscheiding 
uitlopen. We hebben twee hele lange erfafscheidingen en hier en daar wat wilgen ter verste-
viging is zo gek nog niet. 
De snoeischaar is geduldig als het nodig mocht zijn en anders de zaag als er grover geschut aan 
te pas moet komen. Laat ze maar groeien. 
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We gaan ook gestaag door met het maken van filmpjes. 
Nummer 7 staat online en het idee is: als we de eerste maanden hebben verslagen vanaf 7 mei 
om vanaf hier diverse items te delen van kokkerellen tot tuinieren, van creatief tot de omge-
ving, gewoonten, drogen, inmaken, van alles… het gaat zich ontvouwen. 
 
Hieronder de link naar de site van Jos en Christelle. 
En… de link naar de filmpjes op YouTube. 
 

  
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief; een hartelijke groet vanuit Baranya, 
 
Anneke 
25 februari 2023  
 
 
 
https://fermequatremains.com/ 
 
https://www.youtube.com/@hetwildegenieten 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://fermequatremains.com/
https://www.youtube.com/@hetwildegenieten
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Daslook op het laatst toegevoegd 
 

 
 
Daslook, de bladeren zijn weer bijna te vinden. 
Daslookblad fijn gesneden en op het laatst toegevoegd aan diverse maaltijden is werkelijk 
heerlijk. In dit voorbeeld aan een groentesoep en een tomatensoep. 
Je kookt soep zoals je zelf wilt en voor het opdienen voeg je fijngesneden daslookblad toe. 
De witte bloemen verschijnen later in het seizoen. Ook deze zijn te gebruiken, dan kun je de 
bloemen los plukken en over van alles strooien. 
Wanneer de planten bloeien zal het blad minder aantrekkelijk worden maar het neemt niet 
weg dat ook dan nog mooi blad te vinden is. 
 
Anneke    
 

  

Heel jong daslookblad Bloeiend daslook 
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Daslookblad fijnsnijden In een groentesoep 
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Biobrandstoffen: biodiesel en koolzaadolie 
Bijdrage van/via Rudy Vercauteren 
 
"Het gebruik van plantaardige olie als brandstof is heden ten dage wellicht niet van betekenis. 
Maar dergelijke producten kunnen in de loop van de tijd even belangrijk worden als petroleum 
en kool-teerproducten vandaag." 
 
Dit stelde Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor, in 1912, toen er nog geen discussies 
bestonden over energiecrisis, milieuvervuiling, klimaatverandering en gaten in de ozonlaag. 
En velen zullen het niet weten, maar Rudolf Diesel liet zijn eerste motor op notenolie lopen. 
Aan het eind van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw bestond die-
selolie nog helemaal niet.  
(De eerste plannen voor de dieselmotor ontstonden in 1885 en het patent hierop kwam in 
1892.) 
Het eerste prototype draaide in 1894 en is sindsdien alleen maar verder ontwikkeld.  
In eerste instantie draaide de dieselmotor op poederkool en dierlijk vet, maar later bleek dat 
petroleum en dieselolie toch een betere werking hadden. 
En door een latere uitvinding van Robert Bosch, de inspuitpomp, is de dieselmotor geworden 
tot wat het nu is, een prima motor voor de zware vervoermiddelen.) 
 
Biodiesel 
Biodiesel is een plantaardige brandstof die is gemaakt van koolzaadolie (van de koolzaad-
plant, Brassica napus). 
De koolzaadolie is echter chemisch veranderd. In biodiesel zijn namelijk dikmakende vetten 
als glycerine uit de olie gehaald en ontbrandingsstoffen toegevoegd om het octaangehalte te 
verhogen (dan brandt het beter; men zegt: de viscositeit is niet zo temperatuurafhankelijk). 
De ontbrandingseigenschappen zijn vergelijkbaar met die van minerale diesel.  
Een nadeel is de hogere zuurgraad.  
Daarnaast kost de productie van biodiesel meer energie dan die van zuiver plantaardige olie, 
waardoor biodiesel in zijn totaliteit minder vriendelijk voor het milieu is dan zuiver plantaar-
dige olie. 
 
Koolzaadolie 
Koolzaadolie is de koudgeperste olie uit de zaden van koolzaad. 
Een probleem met koolzaadolie is dat het dikker van consistentie is dan diesel. Daardoor loopt, 
gebruikt in een verbrandingsmotor, de druk op en vloeit de brandstof maar moeizaam vanuit 
de tank naar de motor. 
En eenmaal in de motor aanbeland, laat de dikke olie zich lastig vernevelen in de cilinders. 
Door de olie te verhitten met energie die uit een warmtewisselaar uit het koelsysteem van de 
motor wordt gehaald, benadert de stroperigheid van de koolzaadolie de stroperigheid van 
diesel. 
 
Wanneer een motor geschikt is gemaakt voor deze brandstof, rijdt hij er prima op. 
Auto’s met dergelijke aangepaste motoren trekken uitstekend op, er zit geen zwavel in de 
uitlaatgassen, er zitten geen zware metalen in en de uitstoot van roet is gehalveerd. 
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Net als lpg in personenauto’s kan de koolzaadolie het beste worden toegepast als de motor al 
even is warmgedraaid. In de praktijk betekent dit dat men start op gewone diesel en na een 
paar minuten overschakelt op koolzaadolie. 
 
Situatie in Nederland 
Koolzaadolie heeft nog geen prioriteit in het Nederlandse arsenaal van alternatieve energie-
vormen. 
De aandacht is vooral gericht op de teelt van houtige gewassen als wilgen om ze in installaties 
te vergassen, samen met snoeihout en dunningshout uit de bossen.  
Daarna kan er plantenolie van worden gemaakt. Dat is ongeveer twee keer zo efficiënt. 
Er draaien in Nederland maar een paar van deze biomassacentrales, het vergassings- en bio-
dieseldeel verkeren al vele jaren in de laboratoriumfase. 
Niettemin zijn er diverse initiatieven hier te lande ontplooid om de waarde van koolzaadolie 
te bewijzen. 
 
En van overheidswege wordt het ook aangemoedigd: het ministerie van Financiën heeft al 
verklaard dat de plantenolie is vrijgesteld van accijns. En ook Brussel staat achter het idee om 
koolzaadolie voor gebruik in auto’s te promoten. 
Voor de productie van koolzaadolie zijn geen grote hightech-installaties nodig en een boer die 
een paar hectaren grond heeft braak liggen, kan zo koolzaad gaan telen en verkopen. 
Of koolzaadolie een hoge vlucht gaat nemen, valt nog te bezien. 
 
Om een vrachtwagen een jaar te laten rijden, zijn ongeveer 20 hectaren koolzaadakker nodig. 
Een hectare levert 4500 kilogram koolzaad, waaruit ongeveer 1500 liter olie geperst kan wor-
den. Daar rijdt één vrachtwagen ongeveer 4500-5000 kilometer mee. 
De ontwikkelingen staan echter niet stil. 
 
Het belang van plantenolie als brandstof wordt steeds meer ingezien. Productiemethoden 
worden verfijnd, de overheid biedt faciliteiten. En particulieren zijn ook inventief. 
Zo is er iemand die heeft uitgevonden dat je uitstekend kunt rijden op een mengsel bestaande 
uit 1/3 biodiesel en 2/3 gewone slaolie of zonnebloemolie, waarmee je een stuk goedkoper 
uit bent. 
 
Steeds meer in de belangstelling 
Biodiesel, koolzaadolie - het zijn prima termen, maar de kenners hebben het tegenwoordig 
vaker over PPO, dat is Pure Plantaardige Olie. 
Er is zelfs een website die PPO Experience heet, een forum waar men over zijn ervaringen met 
koolzaadolie als brandstof in dieselmotoren van gedachten wisselt.  
 
De zaak is in beweging. 
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Ze komen weer... madeliefjes 
 
Madeliefjes, helemaal eetbaar. 
De groene blaadjes kun je net zo verwerken als veldsla. 
De bloempjes doen het allerliefst op wat voor gerecht dan ook. 
Versier je maaltijd eens met madeliefjes. 
Overigens schenken madeliefjes ons o.a. magnesium dus zo gek is het niet om ze culinair in te 

zetten.      
 
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 Dovenetel 80 Bergamotplant 
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AANBIEDING: 

➢ Bestel nu ALLE tot nu toe verschenen titels (in pdf-vorm, dus 
tot en met 80: Bergamotplant) 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 toegezonden. 
 
 

 

 

 

 
An early morning walk 

Is a blessing for 
The whole day 

 
Henry David Thoreau 

Amerikaans natuuronderzoeker,  
dichter en filosoof 

 
(1817 – 1862) 

 

 

 
 

Een wandeling in de vroege ochtend 
is een zegen voor 

de hele dag 

  

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. 
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It is a serious thing 
just to be alive on 
this fresh morning 

in this broken world 

 
Mary Oliver 

Amerikaans dichteres 
 

(1935 – 2019) 
 

 
 

 
Het is een serieuze zaak 
om er gewoon te zijn op 

deze nieuwe ochtend 
in deze gebroken wereld 
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

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