
 
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 
2 

Inhoud 
De natuur nodigt je uit je ogen de kost te geven .................................................................................... 3 

Veel schadelijke pesticiden in onze boeketten ....................................................................................... 6 

Winnaars gedicht ..................................................................................................................................... 8 

Chinese Vernisboom................................................................................................................................ 9 

Het kalmerende kruid Hartgespan, oftewel Leonurus Cardiaca ........................................................... 10 

De Wilde Wel Genieten Column ........................................................................................................... 14 

Aardappelsalade met ‘wilde’ groenten ................................................................................................. 15 

Toch nog winter ..................................................................................................................................... 17 

Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2023 ....................................................................................... 18 

Thee ....................................................................................................................................................... 19 

Boek van de maand ............................................................................................................................... 20 

Van tegeltuin naar jungle ................................................................................................................. 20 

Het grote wildplukboek .................................................................................................................... 20 

Duurzaam tuinieren .......................................................................................................................... 21 

Echt waar, 82 weken mijn huiswerk gedaan ......................................................................................... 22 

Wat wij aanbieden allemaal op een rij .................................................................................................. 23 

De energie van Feng Shui ...................................................................................................................... 25 

Tegeltjeswijsheid: .................................................................................................................................. 27 

Tosti's met vitaminen uit eigen tuin ...................................................................................................... 28 

Eitje 'wilde' groenten ............................................................................................................................. 29 

Bonbons voor de wormen… .................................................................................................................. 31 

Alle verschenen cursuslessen tot nu toe ............................................................................................... 42 

Vier seizoenen ‘wild’ genieten .............................................................................................................. 48 

Colofon: ................................................................................................................................................. 49 

 

 

  

file:///D:/PROJECT%20ZEVENBLAD/NIEUWSBRIEVEN%20HET%20WILDE%20GENIETEN/2023%20VIJFDE%20JAARGANG/05-2023%20MAART%20A/2023-05-MAART-WILDE-GENIETEN-3A.docx%23_Toc129827695


 
3 

De natuur nodigt je uit je ogen de kost te geven 
 

 
 
De natuur nodigt ons altijd uit om eens goed in het rond te kijken of de blik voor je voeten op 
de grond te richten. 
Het voorjaar heeft toch ook dit jaar weer iets magisch. Knoppen komen uit, bloembollen ont-
luiken, viooltjes staan te stralen, jonge brandnetels lachen ons toe, vogels laten van zich horen, 
genoeg prikkels om van te genieten. 

Terwijl ik dit zo verwoord weet ik te-
gelijkertijd dat wij hier in het zuiden 
van Hongarije een voorsprong heb-
ben, maar op een gegeven moment is 
dat weer redelijk rechtgetrokken. 
Wel vernamen wij vorig voorjaar en in 
de maanden daarna, dat bepaalde 
bloemen die in Nederland en omlig-
gende landen langer bloeien dan hier. 
Dat proces gaat ook sneller, althans 
het viel op bij een aantal soorten. 
Maar toch komt er een moment dat 
het overal weer volgroeid en in de 
bloei ziet. 
Wij genieten hier al van vele bloesem-

bomen en je ziet verschillende soorten zich in rap tempo ontwikkelen. 
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Toch kan ik dit benoemen 
want ik weet dat bij jullie de 
brandnetels ook al langer te 
oogsten zijn, dat de daslook 
zijn blad weer toont, er valt 
genoeg te scoren aan ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 
Eerdaags zal alles weer explo-
deren en dat is dan ook het 
moment om je ogen helemaal 
goed de kost te geven. 
De natuur schenkt ons zoveel, 
niet alleen om culinair in te 
zetten maar ook om bij te 
staan kijken, op een vaasje te 

zetten, pluk eens een bosje madeliefjes, zet op tafel en geniet. 
Of een paar viooltjes uit de tuin, zet ze in een heel klein vaasje en bekijk de bloemen eens 
aandachtig van dichtbij. 
Zo mooi! 
Genieten zit ook in kleine dingen, maar je moet het wel even verzorgen. Genieten hoeft niets 
te kosten.  
Maar wat ook genieten is, ga ergens lekker zitten, bekijk de omgeving, wie van tekenen houdt, 
leef je uit.  
De natuur nodigt je uit je ogen de kost te geven… 
Via deze nieuwsbrief hopen we ook jou deze keer (weer) te inspireren. 

Aan de personen die hun bij-
drage hebben geleverd zal het 

niet liggen.     
En de contrasten zijn groot, 
van sneeuw tot bloemen. 
Maar dat is de natuur dus la-
ten we dat ook zien in deze 
nieuwsbrief. 
Wat je zaait zul je oogsten! 
Ook dat gezegde is op vele si-
tuaties van toepassing maar 
het zaaiseizoen breekt ook 
weer aan en sommigen kon-
den niet langer wachten dus 
schieten de zonnebloemen de 
grond uit. Toch Miriam? 

We begrijpen het allemaal want het verlangen naar nieuwe gewassen die ons veelbelovend 
toelachen is groot en zeker in het voorjaar. 
 
Volgens de Keltische kalender was het per 1 februari al voorjaar en per 1 mei begint de zomer. 
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Kijkend naar de natuur klopt dit allemaal wel aardig, maar de andere kalender loopt daar 
dwars doorheen dus zeggen velen dat het voorjaar in aantocht is. 
Via het Keltisch denken is het voorjaar met wat onderbrekingen ten aanzien van sneeuw, kou, 
storm en andere ongemakken. 
Maart roert zijn start… 
Aprilletje zoet heeft ook nog weleens een witte hoed… 
IJsheiligen vallen in mei, daarna kun je ongestraft echt los met de planten. 
Deze gezegdes en wijsheden komen ook niet zomaar aangewaaid, de natuur gaat altijd haar 
eigen gang. 
En wij mensen dienen daarop te anticiperen. 
Vandaag, 14 maart was het bij ons rond de 20 graden. Maar toch durf ik bepaalde soorten niet 
buiten te laten staan. 
Het is volop voorjaar maar we heiligen toch ook de IJsheiligen. 
 
Geef je ogen de kost, geniet wat er voor je voeten groeit, wat in de bloei schiet, kijk naar ont-
luikende blaadjes en hoor de vogeltjes, het zoemen van hommels en bijen en verwonder je 
ook dit jaar weer in deze tijd van het jaar. 
 
Met een hartelijke voorjaarsgroet, 
 
Anneke   
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Veel schadelijke pesticiden in onze boeketten 

Tekst : Pieter Maes en Barbara Creemers  Foto’s : Aikon Producties en Pieter Maes 
 

Al lijkt hij onschuldig, een bos snijbloemen is veel schadelijker voor onze 
gezondheid dan gedacht.  
Dat zegt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België. In 
een boeket vind je gemiddeld tien verschillende pesticideresidu's te-
rug', waarschuwt Geert Gommers, specialist pesticiden bij Velt. 'Bij ro-
zen ligt dat aantal nog hoger. Onbewust brengen we zo een gevaarlijke 
cocktail van pesticiden in huis.' 
 

Meer dan honderd pesticiden 
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België en de on-
derzoeksinstelling Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit Luik) onder-
zochten samen de aanwezigheid van pesticiden op snijbloemen.  
In totaal analyseerden ze 90 boeketten, gekocht in diverse bloemen-
winkels en grootwarenhuizen in België. Het resultaat? Maar liefst 107 
verschillende pesticideresidu's. 

 

Schadelijk voor zenuwstelsel 
'Het is onrustwekkend datje zoveel pesticiden op snijbloemen terugvindt', zegt Geert Gom-
mers. 'Zowel op chrysanten, gerbera's als rozen treffen de onderzoekers schadelijke stoffen 
of pesticideresidu's aan.  
Bij rozen het meest: veertien verschillende soorten.  
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Sommige van die residu's kunnen onmiddellijk een schadelijke invloed hebben op ons zenuw-
stelsel, wat kan leiden tot de ziekte van Parkinson.' 
 
Wil je graag een boeket in huis of wil je er een cadeau geven, kies dan voor ecologische snij-
bloemen.  
Zo vermijd je schadelijke pesticiden.  
'Een boeket in een traditionele bloemenwinkel of een grootwarenhuis laatje maar beter links 
liggen. Medewerkers van deze verkooppunten kunnen trouwens het best hun voorzorgen ne-
men door handschoenen te dragen.  
Zij komen namelijk elke dag meerdere uren in contact met deze pesticideresidu's.' 
 

Mooie alternatieven 
Sandra Verweij uit Bever verwerkt met haar bedrijfje Florisant ecologische bloemen tot na-
tuurlijke boeketten. Al van bij het begin besloot Sandra de zaken anders aan te pakken dan 
andere floristen. 'Voor mij geen bloemenveiling waar ik perfecte, kaarsrechte bloemen aan-
koop om ze vervolgens te verwerken tot een boeket.  
Mijn werk begint met de zaden in mijn tuin, waar ik omgeven ben met bijtjes en bloemen.'  
Sandra leeft volledig volgens de seizoenen. 'Bij mij kun je in de herfst geen tulpenboeket krij-
gen, want tulpen zijn lentebloemen.  
Aanvankelijk zijn klanten dat niet gewend. Maar als ik hen meeneem naar de tuin, worden ze 
vanzelf enthousiast.' www.florisant.be  
 
Nog meer ecologische bloemen? In Aartselaar heb je de Bloemenplukweide. Daar telen Bart 
De Herdt, Fleur Leroy en Dirk 's Jongers ecologische bloemen. Je plukt er zelf je boeket naar 
eigen smaak.  
Een cadeaubon kopen of een boeket bestellen kan ook.  
Omdat het nu nog wat te koud is voor de bloemen, ligt de Bloemenplukweide even stil, maar 
vanaf eind maart kun je er weer terecht. www.bloemenplukweide.be  
Juffer is een initiatief van Veerle Huybrechts uit Melsele.  
Ze stelt eetbare boeketten samen, zodat je bloemen en blaadjes uit je boeket kunt plukken 
om ze te gebruiken in thee, salades en andere gerechten. Ook hier heb je nog even geduld 
nodig tot de winter voorbij is.  
Volg Juffer via Facebook:  
www.facebook.com/www.dejuffer.be  
 
Ken je zelf nog kwekers van duurzame bloemen? Leer ze ons kennen!  
Mail naar redactie@velt.be. 
 

Andere duurzame cadeautjes: 
In de winter vind je quasi geen ecologische snijbloemen. Waarom dus niet kiezen voor duur-
zame alternatieven?  
We polsten bij de Velt-collega's naar hun favoriete cadeautjes. 
 
Top 5 van duurzame cadeautjes die bijna geen geld kosten 
 
1. Geef wat van je tijd cadeau, in de vorm van een tegoedbon voor: 

•  klus-uren 

http://www.florisant.be/
http://www.bloemenplukweide.be/
http://www.facebook.com/www.dejuffer.be
mailto:redactie@velt.be
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•  babysit 
•  tuinklusjes 
•  hulp bij de grote poets 
•  tijd om gewoon iets gezelligs samen te doen 

2. Verwerk oogst uit de tuin tot iets lekkers zoals limonadesiroop, jam, tomatensaus, inge-
maakte groenten, kruidenmengelingen of gewoon een mandje groenten en fruit. 
3.  Maak zelf granola. 
4.  Maak zelf koekjes of amandelsnoepjes (bijvoorbeeld:        
www.groeneprinses.be/2016/05/kardemom-koffietruffels). 
5. Verwerk restjes stof tot mooie zakjes of tasjes. 
 
Top 5 van duurzame cadeautjes die wel iets kosten: 
1.  Pure chocolade, bio en fairtrade 
2.  Proefabonnement bij een groente-pakketsysteem 
3.  Cadeaubon voor een lokale bioboer 
4.  Een 'eetbare' boom van 'Eco on me'.  

Voor elke boom die jij koopt, plant 'Eco on me' er zelf een aan.  
www.eco-on-me.com/shopnl  

5.  Een van de Velt-publicaties of een tuinbordje. www.velt.nu/winkel  
Tijdschrift ‘Seizoenen’ – Tweemaandelijks tijdschrift 
Ecologisch leven | koken | tuinieren| nummer 1 | 2017 
Uitgegeven door Velt – Samen bioactief 
 

 
 

Winnaars gedicht 
 

Winnaars zijn een deel van de oplossing, 

verliezers zijn een deel van het probleem. 

Winnaars doen iets gebeuren, 

verliezers wachten tot er iets gebeurd. 

Winnaars denken “mogelijk” , 

verliezers denken “moeilijk”. 

Winnaars hebben een plan, 

verliezers hebben een excuus. 

Winnaars willen geluk, 

verliezers willen gelijk. 

In iedereen zit een winnaar, 

Je moet het alleen willen. 

http://www.groeneprinses.be/2016/05/kardemom-koffietruffels
http://www.eco-on-me.com/shopnl
http://www.velt.nu/winkel
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Chinese Vernisboom 
 

In de nieuwsbrief van december jongstleden hebben we onder-
staand bericht gedeeld. 
 
Hoi Anneke, 
 
Ik zou je nog foto’s sturen van de Chinese vernisboom bij mij in 
ons straatje.  
Ik ga hem zeker nog op de plaat zetten in het voorjaar en in de 
zomer.  

Ik vind mijn ontdekking zo grappig.      
Was zó verbaasd!! 
 
Lieve groet 
Marian Waterkott”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En kijk nu dan eens wat mooi!  
Een paar prachtige stekken van de 
vernisboom.  
Top Marian!!! 
 
 
Hoi, hoi, 
 
Kijk eens wat gaaf! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marian Waterkott 
 

 
 



 
10 

Het kalmerende kruid Hartgespan, oftewel Leonurus 

Cardiaca 
Marijke de Bruin 

  
Dit keer schrijf ik vanuit mijn mooie nieuwe (tiny) 
huis. Ik ben erg blij met onze nieuwe woning maar 
een woning bouwen is niet zomaar gedaan.  
Het is van tijd tot tijd erg spannend geweest. 
Steeds weer een nieuwe uitdaging om op te los-
sen. Vooral aan het eind van het traject werden de 
uitdagingen steeds spannender maar… het einde is 
in zicht en het lijkt erop dat we er goed doorheen 
zijn gekomen.  
Ik vond dit ook een mooie aanleiding om over 
Hartgespan te schrijven. Een kruid dat kalmerend 
op het hart werkt.  
Het vertraagt de hartslag en er kan een lichte 
bloeddrukverlaging op treden.  
Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan 
waarvan ik de link later in dit artikel zal delen.  
 
Hartgespan hoort bij de lipbloemenfamilie. Het is 
een sterke, overblijvende behaarde plant.  Ze 
heeft een vierkante recht opgaande holle stengel.  
Onderaan de plant zijn de tegenoverstaand kruis-
gewijs geplaatste bladeren rond en handvormig, 
met vijf tot zeven bladpunten. De bovenste bla-
deren hebben drie punten en zijn ovaal tot lancet-
vormig.  

De bloei is van juni tot september. De bloemetjes bloeien in een krans rond de vierkante holle 
stengel. De bloemkleur is lichtroze. De kroon is tweelippig. De bovenlip van de bloem is donzig 
licht en bruin behaard. De onderste, kortere lip heeft roodbruine stippeltjes op de lobben. Ze 
heeft geen uitgesproken geur zoals bij andere lipbloemigen. 
 
Het bovengrondse deel zonder de kale en verhoute stengels heeft een gunstige werking op 
het hart en het werkt stimulerend op de baarmoeder. 
 
De Nederlandse naam “Hartgespan” verwijst naar de kalmerende werking op het hart. De ge-
slachtsnaam Leonurus (afgeleid van Leon en Ouros) betekent leeuwenstaart vanwege de ge-
lijkenis van de plant met een leeuwenstaart tijdens de bloeiperiode door de lange sliert van 
schijnkransen. Cardiaca verwijst naar de ontspannende werking op het hart.  
Ze verwijst naar het gebruik in de kruidengeneeskunde ter vermindering van nervositeit en 
hartkloppingen. En de verbetering van de hartfunctie in de bloedsomloop. 
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In de Chinese en Japanse geneeskunde wordt het ge-
bruikt bij cardiovasculaire en gynaecologische aan-
doeningen en de menopauze.  
 
Ze komt van oorsprong niet uit Europa, maar uit 
West-Azië. Vanuit oude kruidentuinen “ontsnapt” 
als het ware en over een groot deel van Europa ver-
spreid. Ze was vroeger een smaakmaker voor bieren. 
En ze is een verfplant. Je kunt er olijfgroene verf mee 
maken. Een heel veelzijdige plant dus. 
 
Ze lijkt op Bijvoet als ze niet bloeit. De plant heeft 
een scherpe doordringende geur en een bittere 
smaak.  Ze is niet groenblijvend en sterft 's winters 
helemaal bovengronds af  Maar ze kan zich bij de 
juiste omstandigheden rijkelijk uitzaaien. 

 
Vermeerdering kan uit zaad of door de bestaande 
plant te delen en opnieuw uit te planten.  Bij voor-
keur dan eerst oppotten. 
Hartgespan is een bijenplant.  
Hartgespan bevat o.a. bitterstoffen, looistoffen, al-
kaloïden en weinig etherische oliën.  
Ze kan o.a.  kalmerend op het hart werken en dit 
vooral bij nerveuze hartkloppingen. Ze kan de hart-
functie verbeteren en een licht verlagend bloeddruk 
effect hebben bij nerveuze hartkloppingen.  Ze kan 
de bevalling vergemakkelijken. En de baarmoeder 
helpen te herstellen.   
Dat is ook de reden waarom je het niet mag innemen 
bij zwangerschap. 
 
Hartgespan is een mild werkend kruid. 
De tinctuur wordt gemaakt van de bovengrondse de-
len. 
  
Het fijne is dat ze kalmerend werkt maar niet versla-
vend is. 
Hoewel ze niet giftig is, is het verstandig om de do-
sering van de tinctuur niet te overschrijden. Dit kan 
namelijk wel tot bijwerkingen leiden zoals diarree en 
maagirritatie. 
Zoals altijd zijn de contra-indicaties heel belangrijk 
om te vermelden.  
Als je reguliere medicatie neemt is het altijd verstan-
dig om eerst je arts en/of apotheek of natuurarts te 
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raadplegen of je dit in combinatie met deze medicatie mag innemen.  
Sowieso NIET innemen tijdens de zwangerschap of 
hevige menstruatie. 
Verder kan er interactie zijn met: cardioglycosiden, 
schildkliermedicijnen, sedativa, NSAID's, barbitura-
ten, hypnotica, anxiolytica, anticoagulantia, aspiri-
nes en anti-aggregantia 
  
Hartgespan is wetenschappelijk onderzocht.   Hier-
mee werd bevestigd dat Hartgespan werkt op ver-
lichting van angst en effectief is als bloeddrukverla-
ger.  
 
Een olie extract verminderde symptomen van angst 
en depressie bij patiënten met hoge bloeddruk en 
een extract hiervan verbeterde het emotionele 
evenwicht bij angstige jonge mensen. 
  
Dit is de link waarop je het kunt nalezen: 
  
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-
Demchenko/publication/46257139_Ef-
fect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Pa-
tients_with_Arterial_Hypertension_Accompa-
nied_by_Anxiety_and_Sleep_Disor-
ders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-
Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Ar-
terial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-
Sleep-Disorders.pdf 
  
Studies bevestigen ook dat hartgespan kalmerend 
werkt (via het GABA signaal) en pijnstillend, ontste-
kingsremmend en als antioxidant werkt.   
 
Het werkt op de bloedsomloop (antistollingsmid-
del) , beschermt het hart en bezit neuroprotectieve 
effecten in laboratorium testen. 
  
Ook hierbij vermeld ik graag de link waarop je het 
kunt nalezen. 
https://onlineli-
brary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.4850 
  
  
Al met al is het een prachtig en sterk kruid dat al eeu-
wenlang in gebruik blijkt te zijn op dezelfde wijze.  
 

 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Demchenko/publication/46257139_Effect_of_Leonurus_cardiaca_Oil_Extract_in_Patients_with_Arterial_Hypertension_Accompanied_by_Anxiety_and_Sleep_Disorders/links/62e2ce397782323cf1823322/Effect-of-Leonurus-cardiaca-Oil-Extract-in-Patients-with-Arterial-Hypertension-Accompanied-by-Anxiety-and-Sleep-Disorders.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.4850
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.4850
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De Wilde Wel Genieten Column 
Donderdag 9 maart 2023 –   
 

Ok. Tja. Misschien was ik wat vroeg…Ietsjepietsje. Maar het kriebelde zo, toen de eerste len-
tezonnestralen buiten hun glimlach toonden. 
   Dus nu staan op mijn tafel binnen de zonnebloemen te ontkiemen. Dat betekent: ’s ochtends 
komt er iets minimaals boven de grond en ’s middags staat er ineens een plantje! Heus: 1x 
knipperen met je ogen en floepfloepfloep, tadaaa daar zijn we! Maar… buiten valt de sneeuw 
met een grote, onophoudelijke vlokkenstroom omlaag. Oepsie. 
   Waar ik van geniet deze dagen als de avond valt, is dat ik – met in dit geval het geluk van op 
2 hoog wonen – grote spreeuwenzwermen in de meest adembenemende en vloeiende for-
maties kan aanschouwen. Intussen doen de kauwen op hun manier hetzelfde, al vliegen zij in 
iets minder vloeiende golven, ofwel iets wilder en chaotischer, en iets luidruchtiger, dan de 
spreeuwen… 
   Op mijn balkon heb ik dat wat ik al “mocht” zaaien in de bakken gedaan. Ben benieuwd of 
dat wat wordt? Zeker nu, met na de lente weer de winter. Misschien gaan we nu achterstevo-
ren, na winter herfst, dan zomer, en dan lente? Wie zal het zeggen. Een maartse bui is het in 
elk geval en wat voor een. Haal de snowboots maar weer uit de kast! 
   Intussen zit de catspectie, Juniper, op mijn vingers te kijken naast de pas gevangen muis. Nu 
ja, kijken? Soezen en bijna om te kukelen, omdat ze bijna in slaap valt.  
Toch verlang ik wel naar het zonnetje…Steek je hand op, als je dat ook zo ervaart.  
 

Vooralsnog ben ik dan zelf maar het zonnetje in huis ☺ 
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Aardappelsalade met ‘wilde’ groenten 
 

 
 
Aardappelen gekookt en laten afkoelen. 
Daar aan toegevoegd: appel, mais, geraspte worteltjes, komkommer eerder ingemaakt op wa-
ter met Keltisch zeezout, paprika eerder ingemaakt op water met Keltisch zeezout, citroen op 
water met Keltisch zeezout, stengelui, zout, peper en als groenvoer dovenetel, gewone ere-
prijs, paardenbloemblad, melkdistel en vogelmuur. 
 
De verwerking spreekt voor zich, alles klein of heel fijn snijden en goed mengen. 
In plaats van mayonaise en/of olie een potje spread, in dit geval van ananas en curry door de 
salade verwerkt. 
 
 

Vogelmuur Dovenetel Ereprijs 
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Paardenbloemblad Melkdistel  

   

 

  
 
 
Anneke   
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Toch nog winter☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart roert zijn staart en zo krijgen we toch nog koning winter op bezoek. 
De Lindenlaan in het Heempark in Heeg.  
Binnenkort volop fluitenkruid in bloei aan beide kanten van het pad. 
 

 groet, 
Barbera 
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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…  
 
 

maandag 
 
 
 

WEEK 10 

 
 

6 
maart 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | QUOTE 

 
 
 

 
DE NATUUR ALS REISGENOOT | PELGRIMSREIS 

 
Elke dag een stap, in alle rust, op je reis door de seizoenen. Elke dag een stap, dichter 
bij verwondering. Elke dag een stap, dichter bij verwondering. Elke stap geeft je tijd 
om keuzes te maken waar je energie op wilt richten en kansen om de kwaliteit van je 
leven te verhogen als je daar behoefte aan hebt. Met elke stap luister je beter naar 
jezelf, kom je dichter bij jezelf en creëer je zo je eigen pad. 
 
Laat het zaad dat je zaait in deze eerste lentemaand een metafoor zijn voor wat jij 
wilt zaaien in jouw leven. Kies voor zaad waar jij innerlijk behoefte aan hebt of wat 
jouw pad uitdrukt. 
Verzorg het en wied je onkruiden die te snel of te veel willen, te overwoekerend be-
zig zijn door de snelheid die ze ontwikkelen.  
Zelfzorg is de beste zorg die je verdient, geef aandacht aan wat je lief is. 
 

The quality 
of your life depends 

on the seeds 
you water 

 
 

Thich Nhat Hanh, 
Boeddhistisch monnik en vredesactivist 

(1926 – 2022) 

 
 

De kwaliteit 
van je leven hangt af 

van de zaadjes 
die je water geeft 
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Thee 
 

  

   
Thee gezet met gedroogde mango, gedroogd laurierblad, stokje kaneel en twee theezakjes. 
Zakje kurkuma en zakje met venkel, anijs en karwij.  
Een minuut of tien laten trekken, de mango mag even inwerken. 
Laurier, vers blad kan uiteraard ook gebruikt worden. 
 
Het resultaat is een heerlijke fruitige thee met toch een pittige ondertoon. 
 
De mango is helemaal zacht geworden als je de theepot leeg hebt, deze smaakt dan heerlijk, 
geniet ervan. 
 
Anneke   
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Boek van de maand 
 
We delen graag weer een paar mooie boektitels. 
 

Van tegeltuin naar jungle 

Eenvoudige projecten om een tuin te vergroenen 
Katja Staring 
 
Heb je een saaie tegeltuin?  
Dat kan binnen een jaar een groene oase vol leven worden. 
Maak stapelmuurtjes, een kruidenspiraal, een sleutelgattuin 
voor groenten, een wadi …  
En dat allemaal budget- en klimaatvriendelijk, onderhoudsarm 
én goed voor de biodiversiteit.  
In ‘Van tegeltuin naar jungle’ haalt Katja Staring tegel voor te-
gel haar eigen achtertuin leeg. Ze laat zien hoe je op die manier 
ruimte voor planten en dieren kunt maken, hoe je materialen 
opnieuw kunt gebruiken en op welke manier je aan planten 
kunt komen.  
Dit praktische boek inspireert je met talloze voorbeelden en ideeën. Alle projecten zijn een-
voudig uitvoerbaar en leuk om te doen. Daarna heb je een prachtig resultaat: je eigen leven-
dige, groene jungle.  
Met 28 projecten en tjokvol inspiratie uit tientallen tuinen.  
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789050118941?pc=427870AA 
 
 

Het grote wildplukboek 

Eten uit de natuur 
Edwin Flores 
 
Herziene gebonden editie van 'Het grote wildplukboek'. Het is 
hip en trendy, je eigen eten sprokkelen in de natuur. Maar hoe 
pak je dat aan?  
Edwin Florès beschrijft in dit boek de geheimen van het wild-
plukken. Hij neemt je mee van het groene bos naar de zilte kust 
en legt uit dat er veel meer te plukken valt dan alleen bramen, 
vlier- of bosbessen.  
 
Hij behandelt meer dan 200 wilde eetbare planten, bessen, no-
ten, wortels en paddenstoelen.  
Waar moet je op letten?  
Wat kun je wél eten en waar moet je met een grote boog om-
heen lopen?  
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En welke planten hebben juist een heilzame werking?  
In 'Het grote wildplukboek' vind je op al die vragen antwoord.  
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789461562814?pc=427870AA 
 
 

Duurzaam tuinieren 

De beste tuintips van Anne 
Anne Wieggers 
 
We worden dagelijks om de oren geslagen met cijfers over mas-
sale insectensterfte, het verdwijnen van vogelsoorten en de erg-
ste horrorverhalen over het klimaat. Genoeg om flink gedepri-
meerd van te raken. Maar wat als je op je eigen stukje grond of 
balkon het verschil kunt maken, zelfs als je geen groene vingers 
hebt? 
 
Dit boek is bedoeld voor zowel ervaren tuiniers als mensen die 
net beginnen met tuinieren; voor mensen met een klein binnen-
plaatsje of balkon, en mensen die in het bezit zijn van jaloers-
makende lappen grond.  
Door de heldere illustraties, de vele prachtige foto’s en de toe-
gankelijke instructies is het niet zomaar een tuinboek, maar in-
spirerend leesvoer.  
Van een jaarronde bloei in je tuin en wat je doen (en vooral laten) kunt voor de natuur, tot je 
eigen snijbloemen en iets te eten kweken, je vindt alle praktische tips die je nodig hebt om 
een fantastische buitenruimte aan te leggen waar het al snel barstensvol leven is.  
Een duurzame tuin is een prachtige bestemming, een plek die je deelt met de natuur. 
 
Anne Wieggers is bekend als duurzame tuinvrouw van de BinnensteBuiten moestuin en als 
hoofdredacteur van het tuinmagazine Gardener’s World.  
 
Te bestellen via deze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789021420554?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/9789021420554?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Echt waar, 82 weken mijn huiswerk gedaan 
 

Zo! 82 weken mijn huiswerk gedaan!      
Elk weekend een gewas met plantbeschrijving, voorbeelden van culinaire mogelijkheden en 
soms wat andere toepassingen.  
Ook Frank maakte elke keer netjes zijn huiswerk.  
Want ik lever aan, hij maakt op.  
We gaan hiermee door tot eind juli dit jaar dan hebben we twee jaar volgemaakt.  
En... dit is het!  
 
Want als deze missie volbracht is dan is het mooi geweest.  
Recent heb ik besloten in die zin niets meer op poten te zetten.  
Genoeg boeken geschreven, genoeg mogelijkheden bedacht om de medemens te inspireren 
om heel gewoon oude kennis weer als normaal te zien.  
De groenten groeien letterlijk voor onze voeten.  
Wij gaan ons blijvend storten op het maken van filmpjes en de 'Tweewekelijkse recepten' is 
ook geen moeite om te blijven rondzenden naar de deelnemers die daaraan meedoen.  
 
Wat we nu aanbieden is dat je deze 82 documenten kunt aanschaffen voor 75 euro en je kunt 
tegen gereduceerd tarief meedoen tot eind juli dan krijg je dus nog zo'n 20 planten toegezon-
den tot die tijd. 
 
De vier boeken 'Het Wilde Genieten' elk seizoen een boek, elk boek 155 bladzijden geven we 
weg voor 35 euro.  
Als E-boeken welteverstaan.  
Eigenlijk belachelijk, rond de 600 bladzijden informatie, maar we zijn van mening dat we aan 
zoveel mogelijk personen de info moeten zenden want gezien de huidige ontwikkelingen ten 
aanzien van voeding, het gifgebruik en idiote maatregelen kan het nog weleens sneller nood-
zakelijk zijn dan je denkt om te weten wat er zoal voor je voeten groeit.  
Helder zo?  
 
We zijn al jaren bezig om deze informatie te delen, wij eten ons ongans aan de 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen, combineren dat met bekende soorten en... Feestje!  

We leven ook nog!                                         
 
Zonder gekheid, wie interesse heeft in de 82 gewassen plus wellicht meedoen tot eind juli 
en/of de vier E-boeken wenst... mail me maar: anneke@project7-blad.nl.   
 
En... je helpt Project7-blad ook nog bij het ondersteunen van mooie natuurlijke projecten.  
Je krijgt het rekeningnummer van Project7-blad als je besluit iets te willen aanschaffen/mee 
te doen. 
 
Anneke   
 

 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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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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De energie van Feng Shui 
 

 
Dit jaar is het jaar van het Konijn volgens het dierenriemteken van de Chinese astrologie. Een 
heel wat vriendelijker jaar dan vorig jaar toen we met de Tijger hadden te maken. Beiden 
overigens met het element Water verbonden, dus veel emoties die mogen stromen. Ik werk 
nu sinds 2020 met Feng Shui in de inrichting van mijn praktijkruimte en ben er aardig in thuis-
geraakt. Daarom wilde ik dit keer daarover wat met jullie delen. Ik heb vaak geschreven over 
energie en over het energieveld om je lichaam, maar ook de energie in een ruimte is belang-
rijk. Zeker als je andere mensen in die ruimte ontvangt. Deze energie is te sturen, zodat het 
jou voorspoed kan brengen en balans.  
 

Het leuke van dit jaar is dat konijn een alchemist én genezer is. Helemaal in mijn straatje     . 
Dit jaar staat dus in het teken van genezing en evenwicht bewaren.  
Een jaar om goed te eten en gezond te blijven. Het is ook nog een dubbel Yin-jaar en misschien 
weet je wel dat yin voor kalmte staat en yang voor actie.  
Er is ook een verhaal over het konijn en de maan. Het heet De legende van het Jaden Konijn. 
Als je naar de schaduwen op de maan kijkt kun je het konijn aan het werk zien met zijn stamper 
om het levenselixer te maken. 
 
Feng Shui en Chinees Nieuwjaar 
Het Feng Shui jaar start altijd op 4 februari en werkt via twee kalenders, de zonnekalender en 
de maankalender.  
Het Chinese Nieuwjaar start via de maankalender (2e/3e nieuwe maan in het jaar) en kan dus 
verschillen van jaar tot jaar. Dit jaar was het 22 januari. 
Je spreekt Feng Shui uit als Feng Swee en veel mensen vinden het lastig uit te spreken.  
 
Ik volg sinds 2020 Wena Brussaard van de Feng Shui Academie. Zij geeft ieder jaar in januari 
een Nieuwjaarslezing. Daarbij gaat ze even terugkijken naar het vorige jaar en doet een fore-
cast voor het nieuwe jaar. Het is geen toekomst voorspellen maar meer een richtlijn die je 
kunt verwachten. Het is echt bijzonder dat heel veel is uitgekomen van wat zij heeft verteld in 
die jaren dat ik haar volg. 

https://nl.shenyunperformingarts.org/explore/view/article/e/4Z_D7vCUgpk/mythistorie-de-legende-van-het-jaden-konijn
https://www.fengshuidesignacademy.com/feng-shui-design-academy-experts-wellbeing/
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Lilian Too en haar boeken 
Wena heeft les gehad van De 
master in de Feng Shui, Lilian Too 
en zij woont in Maleisië. Ze heeft 
heel veel boeken geschreven en 
ik heb het boek “De geïllu-
streerde encyclopedie van Feng 
Shui” in de boekenkast.  
Daarin staat het verhaal van haar 
dat ze 9 jaar kinderloos bleef en 
in die tijd zei Feng Shui haar niet 
zoveel.  
Meester Yap bij wie ze wekelijks 
kungfu lessen nam, bracht haar 
ermee in aanraking. Toen hij een 
keer bij hen thuis kwam zei hij: 
“Geen wonder dat u geen kind 
kunt krijgen… moet u die boom 
voor uw voordeur zien”.  
 
Er stond inderdaad een boom zo’n drie meter van de voordeur die de energiestroom naar het 
huis toe blokkeerde. Ze konden de boom niet omkappen, omdat het niet hun grond was en 
besloten een nieuw huis te laten bouwen op aanwijzingen van meester Yap.  
Intussen had hun huwelijk eronder te lijden, maar na een poos was het huis klaar en konden 
ze er gaan wonen.  
Binnen 6 maanden was Lilian Too zwanger en die gebeurtenis was het zaadje om over de won-
deren van Feng Shui te gaan schrijven.  
Mijn interesse zal ook wel een oorsprong hebben bij mijn tante Lye Seok, die met de broer 
van mijn moeder is getrouwd en nu in Singapore wonen.  
Zij is ook Maleise en o.a. via haar kwam ik met de Oosterse cultuur in aanraking. 
 
Werkt Feng Shui altijd? (van de website van Lilian Too) 
ANTWOORD: Ja. Als je het goed doet, verbetert Feng Shui altijd je woon- en werkomstandig-
heden. Maar Feng Shui is geen magische remedie voor al je problemen.  
Onthoud dat Feng Shui slechts een derde van de drie-eenheid van geluk vertegenwoordigt. 
Als je niet voorbestemd bent om een grote magnaat te worden, kan Feng Shui je rijk maken, 
maar niet serieus rijk! Dat hangt af van je geluk in de hemel.  
En als je huis geniet van goede Feng Shui, zul je merken dat je het steeds drukker krijgt.  
Je krijgt kansen om je leven te verbeteren of je inkomen te verbeteren.  
Je moet je eigen menselijk geluk creëren door deze kansen te grijpen en je geluk te accepte-
ren. 
 
Mijn dierenteken is de aap en als ik de beschrijving lees, klopt die behoorlijk.  
Je kunt ook een geheime vriend als dierenteken hebben. In mijn geval is dat de slang… en laat 

mijn man nu slang als dierenteken hebben    .  
 
Wil je jouw dierenteken berekenen of van jouw partner, dan kan dat hier. 

https://www.fengshuidesignacademy.com/extras/chinese-dierenteken-calculator/


 
27 

Je kunt Feng Shui zo ver doorvoeren als je wilt, ga er maar eens mee experimenteren en kijken 
wat het doet. Je kunt heel simpel starten met bijvoorbeeld de woonkamer, een plek waar je 
veel verblijft. Ook de slaapkamer of jouw werkplek is een goede plek om te starten. 
 
Liefs,  
Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron plaatjes: Feng Shui Academie en Wikipedia 
 
 

 
 
 

Tegeltjeswijsheid: 
 

 
 

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Tosti's met vitaminen uit eigen tuin 
 

  

 
Tosti's, je kunt ze op vele manieren maken. 
De laatste tijd hebben wij er nogal eens de val op, zeker eens per week. 
Even 'snacken' maar dan bij jezelf thuis en met gezonde toevoegingen. 
 
Zelfgebakken brood of een verantwoord broodje gekocht, biologische producten en de 'wilde' 
groenten uit eigen tuin zijn puur. 
 
In plaats van verse tomaatjes bij deze variant ketchup er tussen gedaan. 
Als wilde groente brandnetel, klimopereprijs en vogelmuur. 
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Feestje op je bord. 
 
Anneke   
 

 
 

Eitje 'wilde' groenten 
 
 

  
 
Een gebakken ei met kaas en drie 'wilde' groenten. 
De drie groenten zijn dovenetel (paars), ereprijs (gewone) en melkdistel. 
 
 

Dovenetel Ereprijs Melkdistel 
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Eitjes in de pan, daar plakjes kaas overheen en daar bovenop de 'wilde' 
groenten verdeeld. 
Even aangeduwd met een spatel en laten garen. 
 
 
 

   
Wij vonden het een succes. 
 
Anneke    
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Bonbons voor de wormen… 
 

  
 
Er zijn weer een paar weken voorbij sinds de laatste nieuwsbrief eind februari en wij zijn on-
dertussen weer wat verder in de tuin. 
De blik is op de tuin gericht omdat het voorjaar niet op ons gaat wachten. 
Als we de focus nu in huis richten op wat daar moet gebeuren dan missen we komende zomer 
heel veel waar we dan plezier aan kunnen beleven. 
Eigen groente, kruiden, bloemen, van alles en nog wat om de maaltijden, de voorraad en voor 
de gezelligheid lol van te hebben. 
We willen veel gaan drogen; door opgedane ervaring weten we hoe fijn het is heel veel ge-
droogd op voorraad in huis te hebben. Maar ook inmaken, er is genoeg te doen en te bedenken 
om de maanden zelfvoorzienend door te komen wanneer het kouder is. 
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Hoewel, ook dan valt er genoeg te oogsten, het gaat ons erom een flink assortiment op eigen 
erf te hebben staan. 
Naast klussen die noodzakelijk zijn lopen we wel eens even een zijpaadje in voor de gezellig-
heid. 
Een aantal dakpannen hebben we van terracotta potjes voorzien, in de vorige nieuwsbrief ge-
toond. 
 
Drie pannen met potjes kregen narcissen, afgedekt met mos uit eigen tuin en hangen nu aan 
de wand die we vorige zomer plaatsten vanuit de muur van het huis op het terras, onder de 
overkapping.  
 

   
 
Zaterdagmiddag 4 maart zaten we dit jaar voor het eerst op het terras voor het drooghok. 
Kopje thee erbij, zonnetje en genieten maar. 
 
In de theepot ging verse paarse dovenetel, gewone ereprijs en jonge scheuten hondsdraf. 
Daarbij drie theezakjes, qua smaken kun je daar uiteraard mee spelen; deze combinatie kwam 
ook ‘maar’ tot stand omdat we uit eigen voorraad pakten. 
Op de foto kun je zien welke varianten, maar pak vooral dat wat je zelf in huis hebt. 
 

   
Paarse dovenetel, gewone ereprijs en jonge scheuten hondsdraf Drie theezakjes 

   
Fruitthee, minty chlorella en kurkuma Zitje in de zon Thee in de theeglaasjes 

 
We hebben wat af geklust, gesjouwd en veranderd. 
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Er is weer meer beton vrij gemaakt voor het grote drooghok. 

Het drooghok is wel ons paradepaardje.      Echt iets om heel wijs mee te zijn. 
 

  

 

Kruidenbakken gemaakt met boomstammetjes en oude klinkers 

  
Klein tuintje voor Opa’s aardbeien Narcissen zoeken het voorjaar 

 

  

 

  

  
   

Toen we in mei dit huis gingen bekijken noemde de makelaar nog op dat je het hok bijvoor-
beeld kon afbreken om de materialen te gebruiken voor een overkapping. 
 
Dat hoor je dan aan maar later denk je… ‘Hoe bedenk je het?’ 
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De bakken worden gevuld Goed voor het bodemleven Een beetje helpen 

   
 Voorbij het drooghok Van alles wordt verplant 

 
Dit hok is authentiek, het hoort in deze omgeving en we hebben er inmiddels al heel wat op 
erven zien staan als we door dorpjes rijden, maar zo groot als deze hebben we tot heden nog 
nergens gezien. 
De helft van die van ons, een derde van die van ons, maar zo groot, nee, wat niet wil zeggen 
dat ze er niet zijn, tot heden nog niet gespot. 
Komende zomer zal ik er vast wel wat in hangen als het mooi weer is om te laten drogen. 
Alleen al voor het gevoel is dat leuk. 
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Voor het drooghok gaan we een kruidengebeuren maken. 
Alles wat beplant kan worden willen we à la een kruidentuin inrichten. 
De drie bakken, zes bakken maar wij maakten er drie van, hebben we verplaatst en deze liggen 
nu voor het hok. 
De houten bakken zijn palletranden die men om goederen plaatst op pallets. 
 
Ideaal als je deze kunt bemachtigen want het lijkt een vierkante meterbak, is alleen net niet 
vierkant. Maar het scheelt niet veel en de hoeken zitten mooi aan elkaar vast, deze scharnieren 
dus tijdens vervoeren liggen de randen plat. 
Wij zijn er blij mee en in Nederland liggen er nog zes op ons te wachten die we de volgende 
keer als we afreizen meenemen naar hier. 
Wellicht kunnen we er nog meer op de kop tikken; de tuin is groot genoeg en op andere plaat-
sen kunnen we er ook twee of drie op elkaar stapelen want de hoeken grijpen in elkaar dus de 
bakken blijven mooi staan, ook op elkaar gestapeld. 
Frank maakte van grote klinkers die hier al lagen en die we ook opgraven een bak. 
De klinkers gewoon los gestapeld, de bak gevuld met aarde en daar staat munt in. 
 

  
De klinkerbak met Marokkaanse munt De gevlochten erfafscheiding met beplanting 

 
Het is slim om munt per soort apart te houden anders gaan zij onderling kruisen. 
We hebben in de tuin ook hier en daar munt staan maar de verschillende soorten staan flink 
ver uit elkaar. 
Deze klinkerbak mag vol met de Marokkaanse munt groeien. 
Er omheen heb ik zaden van Oost-Indische kers in de grond gedaan. 
We hebben een grote bak van boomstammen gemaakt en deze ligt op beton voor het droog-
hok. 
Daarin ook Oost-Indische kers gezaaid en afrikaantjes van eigen oogst uit Oudemirdum mee-
genomen. 
Wel zaad van de afrikaantjes apart gehouden voor ‘je kan niet weten’.   
Op bepaalde stukken moeten we bakken plaatsen, op andere stukken ontstaat er een tuintje 
omdat we daar wel de grond in kunnen. 
Weliswaar pas na het leeghalen van de zooi want klinkers, puin, stukken dakpan, we komen 
wat tegen. 
Dit erf heeft, net als alle erven, een geschiedenis. 
Het huis is een onderdeel van wat het ooit is geweest: een boerderij. Op een gegeven moment 
is er brand ontstaan door wat wij hooibroei noemen met hooi maar hier lag luzerne opgesla-
gen en deze had men niet voldoende laten drogen. 
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De stallen, waar men varkens hield, alles tussen drooghok en het huis is verdwenen en na het 
drooghok stuiten we ook op fundering. 
Het erf is groot, 1830 vierkante meter. Het is te dol om te stellen dat we elke vierkante meter 
nodig hebben om zelfvoorzienend te kunnen zijn. 
Daarom deinen we mee op wat we tegenkomen, omarmen we de geschiedenis maar buigen 
we het wel naar eigen idee en wensen. 
 

  
De klinkerbak met Marokkaanse munt De gevlochten erfafscheiding met beplanting 

 

 

De grote kruidenbak met rozemarijn op de 
voorgrond 

 
Metalen stoeltjesframe met viooltjes Voor het drooghok 

 
We hadden er ook voor kunnen kiezen alles af graven. 
Dan had er een bedrijf moeten komen met zware machines. 
Bepaalde bomen hadden gespaard kunnen blijven, maar er zou heel veel verdwijnen. Zo ook 
alle ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Nu kun je redeneren dat deze wel weer komen maar zo’n explosie als we nu ervaren van be-
paalde soorten is dan niet meteen weer in evenwicht. 
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De border aan de kopse kant van het drooghok. 
Ook hier staan kruiden 

 
Veel beton blootgelegd. En wij maar denken dat 
het tuin was… 

Viooltjes stralen op de hoek van het drooghok 

  
Een terracotta wandje voor stevigheid En als plantbodem voor ‘onkruiden’ 

  
Zo krijgt alles een plekje En kunnen we genieten van veel wilde kruiden 
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Het is de doodsteek voor de grond om te spitten, laat staan om er zwaar materieel overheen 
te laten rijden, alles af te laten graven. 
Wat niet wegneemt dat we natuurlijk ook weleens verzuchtend hebben gezegd… Je zou alles 
laten afgraven. 
Maar tegelijkertijd weten we dat we onszelf dan ook weer heel veel werk op de hals halen 
want zie dan maar weer in korte tijd een goede energie te creëren. 
Denk aan nieuwbouwwijken waar de grond niet direct de tuin aanlevert die je wel in gedachten 
had voor je er kwam wonen. 
Dat duurt een tijd, uiteindelijk komt dat goed als je er de juiste energie, de juiste intentie en 
de juiste producten aan spendeert.  
Maar verlang niet dat dit binnen een jaar in evenwicht is. 
Een tuin die bestaand is en niet in evenwicht dient ook de juiste verzorging te krijgen. 
Daar hebben wij mee te maken, maar als we eerst gaan afbreken zijn we nog veel meer achter 
de wagen. 
Toevoegen! 
Alleen maar toevoegen! 
 
Onderaan dit schrijven de linken naar twee filmpjes. 
Ruth Stout, maar je kunt ook direct kijken naar de bijdrage van Philip Forrer, want zijn theorie 
is gebaseerd op dat wat Ruth deelde. 
Toevoegen! 
Stro, wel biologisch, koop nooit stro dat niet biologisch is. 
Men gebruikt veelal groeiremmers voor gewassen zodat deze geen last hebben bij slecht weer. 
Maar op een gegeven moment moet de groei er wel goed inkomen ten aanzien van het oogst-
moment en dan gaat men weer wat toevoegen. 
Hoezo de natuur uit balans? 
Wanneer je producten op je erf gebruikt die te lijden hebben gehad van groeiremmers dan 
duurt dat jaren voor dit uit je eigen natuurlijke wereldje is verdwenen, met andere woorden: 
alles wat je wilt kweken heeft dan met die groei remmende factor te maken. 
Niet fijn hè? 
Maar toevoegen en natuurlijke omstandigheden creëren is een must om snel en harmonieus 
een natuurlijke atmosfeer in tuin te krijgen. 
Van dit gegeven uitgaande zijn we bezig op ons erf. 
Is dat gemakkelijk? 
Uitdagingen genoeg, maar we zouden nog grotere uitdagingen op onze hals halen als we alles 
hadden laten afgraven. 
Creatief tuinieren!  
Denk simpel, kijk wat je hebt, help de dieren in je tuin in plaats van hen dwars te liggen. 
 
Bonbons voor de wormen… 
Zo noem ik elke keer de bak met keukenafval. 
Composthoop? 
Even niet, wat niet wil zeggen dat deze er niet komt, maar mijn tactiek is nu alles steeds ergens 
in verwerken. 
De bakken die we voor het drooghok hebben geplaatst waren een mooie gelegenheid dat wat 
we in de mand onder de overkapping hadden verzameld daarin te legen. 
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Zo gaat er steeds ergens een kleine lading groenteafval, koffiezakjes en theeresten ergens in 
een pot, bak of in de grond. 
Wormen zijn gek op dit soort heerlijkheden. 
Wanneer we compost kopen die is gestoomd, dat is wat men doet, door verhitten van alles 
doden maar dan dood je ook de goede elementen, deze compost is niet geliefd bij wormen. 
Wormen zijn hard nodig in een gezonde tuin, wormen doen namelijk het spitwerk. 
Als wormen de lekkernijen krijgen die zij wensen dan ‘kruipen zij een stap harder’ om jou te 
helpen met het omzetten van minder goede aarde naar goede aarde. 
Wormen zijn een must in elke gezonde tuin! 
Zolang we nog genoeg plekken en mogelijkheden hebben om ons keukenafval, ook aangevuld 
met papier en karton (denk om plakband en gebruik geen zwaar bedrukt karton) blijven wij 
overal de wormen trakteren. 
Grote potten of bakken in de tuin zijn ideaal om meer naar onderen dergelijke toevoegingen 
mee te geven.  
Wat ook nog eens scheelt is dat je niet na verloop van tijd een composthoop hebt die klaar is 
voor gebruik, waar veel wormen in zitten, maar dan moet je alles verspreiden. 
Als je overal elke keer wat toevoegt dan ben je het kwijt en na verloop van tijd is het weg, 
omgezet. 
Uiteraard is deze methode alleen handig als je iets meer ruimte hebt want als wij een tuin 
hadden zoals onze vorige tuin dan was dit ook geen optie geweest. 
Daar hadden we eerst één, later twee bakken en met de compost kon ik op een gegeven mo-
ment ook potten vullen waar planten in gingen. 
De tuin was niet groot genoeg om steeds het keukenafval in weg te werken. 
Maar wie over wat meer meters beschikt, ik kan het je aanraden, mij bevalt het nu uitstekend. 
Opgeruimd staat netjes en ik noem het ‘Bonbons voor de wormen’. 
Wat ook onder die noemer valt is half vergaan hout, boomstammetjes, houtblokken, dan kom 
je ook weer op het pad wat Philip Forrer ons allen verteld. Het hout vergaat in de grond en 
wormen en ander bodemleven geniet daar van. 
Zo hebben wij ook stukken hout wat we in de tuin vonden, wat al in en staat van ontbinding 
was, toegevoegd aan bakken en een stuk in de kant bij de erfafscheiding waar we druk bezig 
zijn deze goed stevig te krijgen. 
Dat deel, die erfafscheiding staat op een fundering die vanuit het drooghok een stuk de tuin 
in loopt.  
We moeten daar wel creatief denken en zo kwam ik op het idee om met grote potscherven en 
potten wat te ‘fabrieken’ wat ik zal beplanten met o.a. dovenetel, ereprijs, brandnetel en an-
dere planten die al weelderig tieren op ons erf.  
De wand van acaciahout mag begroeit raken met klimmers, denk aan bramen, frambozen, etc. 
Daarvoor mag ook van alles uitdijen zodat er stevigheid ontstaat. Ook daar meer toevoegen! 
 
Het voelt ook mooi om de geschiedenis van een erf te ontdekken, ondanks dat het ook lastig 
kan zijn, maar door het niet af te wijzen maar te integreren ontstaat er een andere energie. 
Een hoge energiewaarde is belangrijk, in het verleden tijdens lezingen, wandelingen, in mijn 
boeken en andere ‘schrijfsels’ sprak ik wel over de Boviswaarde. 
Als deze hoog is dan voel je dat, als gebruik maakt van ‘wilde’ groenten met een hoge energie-
waarde dan verhoog je de energiewaarde van je maaltijd. 
Gekochte groenten kun je in combinatie met geplukte groenten fantastisch samen verwerken 
in een maaltijd. 
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De ‘terracotta’ wand Viooltjes ‘spragen’ in het zonnetje 

 
Een krop sla, de energiewaarde schiet omhoog als je diverse ‘wilde’ groenten, kruiden en/of 
eetbare bloemen toevoegt. 
Dat principe, die gedachten gang hanteren wij op ons erf hier in zuidelijk Hongarije. 
We ruimen van alles op maar handmatig. 
De wilg hebben we letterlijk onthoofd, de hele kruin is eraf, maar niet rigoureus met grof ge-
weld, maar met een handzaag. 
Willen we niet met een motorzaag werken? 
Voor bepaalde klussen is het handig, voor stammen die je opruimt is het handig, maar de wilg 
is met respect aangepakt, ondanks dat de kruin er wel af is gegaan. 
Maar daarmee hebben we vele nieuwe wilgen de kans gegeven plus hier en daar een haag van 
wilgen. 
Die ene wilg heeft als alles aanslaat heel wat over het erf verspreid. 
 

En zo gaan we verder.      
We hebben het plan eerdaags even naar Nederland te gaan. 
We stelden het steeds uit, de vijf keer heen en weer reizen in 2022 waren even mooi geweest 
in combinatie met sjouwen en klussen.  
Maar… voorjaar, nieuw seizoen, voor we echt aan het zaaien en planten gaan willen we nog 
even ‘heen en weer’. 
In Nederland zullen we ook het nodige aanschaffen aan biologische planten om dan als we 
hier weer zijn met plezier toe te voegen. 
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We hebben ook een adres van een bedrijf in Baranya, daar gaan we eerdaags ook naar toe 
voor struiken, boompjes en andere gewassen, de eigenaar wil ook alleen maar telen volgens 
biologische principes. 
Vorige zomer hem tweemaal op de markt in Pécs gesproken en een paar planten gekocht. 
Van dit soort contacten word je blij! 
 
En… we zijn blij met de vorderingen voor ons drooghok. 
Opa’s aardbeitjes kregen daar ook een mooie plek. 
Opa’s aardbeitjes, deze aardbeitjes hebben een verhaal. 
Deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ kunnen samenkomen en in Noord-Holland zijn 
Barbera en ik een aantal malen bij diverse middagen aanwezig geweest. 
Zo ook een middag toen Marian Waterkott aardbeiplantjes mee had, stekken van planten die 
ooit door haar vader verbouwd werden. 
Aardbeiplanten die voor aardbeien zorgden voor de verkoop aan de weg. 
Prachtige aardbeien en Marian en haar gezin noemen deze aardbeien ‘Opa’s aardbeien’, dus 
wij hebben het ook over ‘Opa’s aardbeien’. 
We namen twee potten mee, in elke pot drie plantjes. 
Het resultaat is inmiddels een klein tuintje met aardbeitjes. 
Wat zal het ons komende zomer opleveren? 
Aardbeitjes maar ook weer nieuwe stekken. 

Opa’s aardbeitjes gaan in Hongarije ook lekker verder.      
 
Geniet van de filmpjes hieronder, wij gaan gestaag verder en blijven de vorderingen delen. 
 
Anneke 
Baranya - 13 maart 2023 
 
Ruth Stout 
https://www.youtube.com/watch?v=X_FAm5zuJd8 
 
Een overvloed van planten… Philip Forrer 
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_FAm5zuJd8
https://www.youtube.com/watch?v=Pl83rDXxgwI
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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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81 Roos 82 Paardenbloem 83  84  

 
 
 

AANBIEDING: 

➢ Bestel nu ALLE tot nu toe verschenen titels (in pdf-vorm, dus 
tot en met 82: Paardenbloem) 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. 
 
 

 

 

  

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

 Verschenen zijn:  
 

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

 
Doorlopende aanbieding: 

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

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

 

 

  

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? 
Afmelden voor deze Nieuwsbrief? 

Mail naar: marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl   

   

 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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