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Herfst, maar met  
zomerse bloemen… 
 
Het is herfst maar in de tuin en de vrije 
natuur zien we nog heel veel bloemen 
bloeien die een zomers gevoel oproepen. 

Ook zijn er weer veel jonge planten 
zichtbaar en zolang het niet vriest en het 
nog redelijk van temperatuur blijft gaat 
alles stiekem door. 
Maar o wee als het wel gaat vriezen; dan 
zijn veel bloemen opeens afgetakeld. 
Het komkommerkruid is bij ons in de tuin 
vrolijk weer opnieuw begonnen; er staan 
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nieuwe planten en dagelijks schenken zij 
ons stralend blauwe bloemen. 
 

 
 

De teunisbloemen, afrikanen, Oost-In-
dische kers, eigenlijk te veel om allemaal 
te benoemen maar nog kleur genoeg in de 

tuin. 
 
Daardoor kunnen we 
een maaltijd nog 
steeds gezellig ma-
ken met een eet-
baar bloempje of 
zelfs mee verwerken 
in een gebakken 
gerecht zoals het ei 
met boerenkool,  
Oost-Indische kers 
en zevenblad waar-
van het recept in 
deze nieuwsbrief 
staat. 
De plant van de 
maand is ditmaal de 
huislook. 
Huislook oogst vele 
vrienden want het is  
een geliefd plantje 
waar altijd wel een 
hoekje voor te be-
denken valt en an-
ders kan dit plantje 
altijd nog het dak 
op. 
Tenminste, als het 
dak daar geschikt 
voor is, een laag dak 
is leuker en handi-
ger, denk aan een 
afdakje, schuur, 

kippenhok of andere laagbouw. 

Lees maar waarom het plantje het dak op 
mag. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief op 
de rand van oktober. 
Tot de volgende maand, dan zal er ver-
moedelijk wel minder bloeien maar je 
weet het natuurlijk nooit met het Hol-
landse weer. 
 
Anneke 
Gaasterland, 29 oktober 2016 
 

 
 

Najaarshoekje in de tuin  
 
Met oude spullen kun je leuke hoekjes in 
de tuin maken. 
Wij plaatsten een oude ronde tuintafel 
een beetje tussen de bomen en struiken 
aan de rand van de tuin. 
 

 

Boven de tafel snoeiden we lelijke en 
dode takken weg en zo ontstond er een 
soort 'kamertje'. 
Omgekeerde terracottapotten die we 
schoon hebben gemaakt nadat deze wa-
ren geleegd na een zomerse plantenronde 
zorgen voor verhogingen op de tafel zodat 
je planten kunt laten hangen, in dit geval 
hedera. 
Decoreer wat leuke dingen bij elkaar, 
met de kabouters erbij is het net een 
stilleven, een plaatje uit een prenten-
boek. 
 
Vogeltjes die eerst ergens anders in de 
tuin een plekje hadden gekregen mochten 

Hierboven : Teunisbloem 
Hieronder : Afrikaantje 
Geheel onder : Oost-Indische kers 
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op de randen van de potten met hedera 
staan, goed op de aarde geduwd zodat zij 
niet over de rand kunnen vallen. 
 

Deze tafel zal in de komende maanden 
steeds een ander beeld laten zien want er 
mogen nog wat winterse plantjes bij en 
zodra we vogels gaan voeren zal er wel 
weer een vogeltaart bij komen te staan. 
Decembersfeer, daarna komen de bollen 
weer en in het voorjaar de viooltjes. 
De haan en de bezem mogen blijven 
staan. 

 

De bezem staat vastgebonden aan een 
ijzeren gekronkelde 'stok' die eigenlijk 
bedoeld is om tomaten langs te laten 
groeien. 
Maar soms is het gewoon leuk zelf een 
heel ander doel te bedenken voor iets 
wat je hebt. 
 
Zo kunnen kinderen misschien wel een 
eigen hoekje indelen. 
Heel verrassend om zelf te bedenken wat 
je op een tafeltje plaatst. 
Wanneer er geen oude tafel of een ander 
object in de buurt is, kringloopwinkels 
bieden voor leuke prijsjes dergelijke za-
ken aan, veel hoeft het niet te kosten om 
creatief de tuin een eigen sfeer te geven. 
 

 
 

Omelet met ‘wilde’ 
groenten… 
 

Ingrediënten: 
 6 eieren 

 4 kleine uien 

 4 middelgrote tomaten 

 kleine theelepel cayennepeper 

 kleine theelepel kurkuma 

 kruidenzout naar smaak 

 roomboter om in te bakken 
Vers (wilde groenten): 

 een flinke hand brandneteltoppen 

 een handje weegbreeblad (smalle 
weegbree) 

 een handje paardenbloemblad 
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Werkwijze: 
Zet de verse wilde groenten in een kom 
met handwarm water met daarin Keltisch 
zeezout. 
Maak de uien schoon en snijd ze door de 
helft. 
Snijd de helften in ringen. 
Doe alles in een koekenpan, samen met 
een lekkere klont roomboter. 
Zet de pan op laag gas en laat de uienrin-
gen alvast fruiten. 
Was de tomaten en snijd ze in blokjes van 
ongeveer 1 cm. 
Voeg de blokjes tomaat bij de uien in de 
pan. 
Zachtjes laten ‘sudderen’. 
Was dan de wilde groenten en giet het 
water uit de kom. 
Snijd de groenten fijn en doe ze in de 
kom. 
Tik de eitjes in de kom. 
Goed klutsen met een vork. (Een garde 
‘loopt’ vol; is niet handig). 
Verdeel de cayennepeper, de kurkuma en 
het kruidenzout over het ei-/groente-
mengsel. Nog even doorroeren. 
Giet dan het ei-/groentemengsel in de 
koekenpan. 
Roer de inhoud van de pan goed door el-
kaar en laat dan heel zachtjes doorbak-
ken.  
Wanneer je dit op hoog vuur zou doen 
loop je de kans dat de groenten verbran-
den en zwart geblakerd voedsel is niet 
goed voor je! 
Je kunt deze wilde groenteomelet op een 
lekker vers broodje eten, maar je kunt 
hem ook serveren met witte rijst. 

 
N.B.: Wij gebruiken een gewone ijzeren 
koekenpan. Niks antiaanbaklaag…  
Deze pannen bakken gewoon lekker, mits 
je voldoende boter of vet gebruikt.  
En als je dan de goede vetten gebruikt, 
kan er niets mis gaan.  
Na het afwassen smeer je gewoon een 
laagje kokosvet over de bodem en de 
wanden van de pan tegen eventuele 
roest. 
 

 
 

Plant van de maand: 
Huislook   
Sempervivum tectorum  
Huislook. Een van mijn favoriete plan-
ten. Altijd leuk, altijd te combineren in 
mooie schalen of tuindecoraties. Het 
is een dankbare plant en deze vet-
plant heeft een bijzondere uitstraling 
met zijn blaadjes, zo mooi gevormd en 
verdeeld.  

 
Huislook… een andere naam is ‘donder-
blad’, maar deze naam is minder bekend.  
 
Donder en bliksem  
Sinds mensenheugenis wordt huislook op 
daken geplant. Daarom kun je ook de 
Nederlandse naam ‘daklook’ tegenkomen. 
Het Latijnse woord ‘tectum’ betekent 
‘dak’ en ‘sempervivum’ staat voor ‘altijd 
in leven blijvend’.  
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Dit laatste duidt op het feit dat de plant 
het hele jaar door groen blijft, winter-
hard is en tegen grote droogte bestand is.  
 
Een donderblad op je dak beschermt het 
huis tegen blikseminslag. Dat is tenminste 
wat men van oudsher als (bij)geloof aan 
deze plant heeft meegegeven.  
Wie daar echter niet in gelooft kan uiter-
aard evengoed huislook op het dak plan-
ten want het staat prachtig.  
Bijkomend voordeel is dat het nooit te 
nat kan staan en in de tuin wel.  

Dat is iets waar je echt op moet letten: 
te veel water is ongunstig voor deze plan-
ten. Ze rotten dan al snel weg. Het voor-
deel van het planten op daken is, dat 
overtollig water altijd wegloopt.  
Daarom is het niet aan te raden huislook 
op een plek in de tuin te planten waar 
het altijd nat wordt wanneer je de tuin 
sproeit. Huislook past ook niet naast plan-
ten die veel water nodig hebben.  
In rotstuinen of bakken en schalen zijn 
het prachtige aanvullingen. Regenwater 
alleen is genoeg voor deze plant.  
Door op daken te groeien is ook duidelijk 
dat huislook geen hoge eisen stelt aan de 
ondergrond.  
Huislook behoort tot de vetplantenfamilie 
(Crassulaceae).  
 
De blaadjes zijn eetbaar, pluk de blaad-
jes en decoreer hier mee, denk aan sala-
des en hapjes. 
 

 
 

 
 

Boerenkoolomelet 
 
Boerenkool is helemaal ‘hot’.  
Deze wintergroente blijkt niet alleen heel 
lekker te zijn, maar ook heel gezond! 
Veel mensen zijn op zoek naar andere 
toepassingen van boerenkool, dan deze 
groente alleen toe te passen in een 
stamppot. 
 
Wij maakten een maaltijdomelet: 
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Ingrediënten (voor 2 à 3 personen): 
ongeveer 250 gram hele boerenkoolbla-
deren (blad aan de nerf) 
6 eieren 
een bosje zevenblad 
bloemen en blad van de Oost-Indische 
kers 
1 puntpaprika 
4 à 5 teentjes knoflook 
kruidenmengsel 
Keltisch zeezout 
roomboter 
 
Werkwijze: 
Snijd de harde nerf uit de boerenkoolbla-
deren. 
Was de groenten goed (boerenkool, punt-
paprika, zevenblad en blad van de O.I-
kers). 
Snijd de groenten fijn. 
 
Snijd de knoflook ragfijn. 
Doe de knoflook in een koekenpan met 
daarin een lekker stuk roomboter.  

Fruit de knoflook. Doe daar de 
boerenkool bij. Laat ze dan even 
garen. Het boerenkoolblad mag 
niet stug meer zijn. 
Doe dan de overige groenten erbij 
en voeg ook de in kleine blokjes 
gesneden paprika toe. 
 
Heel even laten garen. 
Dan tik je de eitjes in de pan en 
roer het mengsel goed dooreen. 
Het ei moet goed verspreid wor-
den. Doe door dit mengsel ook de 
gedroogde kruiden en wat Keltisch 
zeezout naar smaak. 

 
Doe dan als laatste de O.I.-
kersbloemen door het eimengsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heel zachtjes laten doorwarmen tot het 
ei gaar is.  
Dit duurt even, maar als je het ei op een 
hoge stand zou bakken, loop je de kans 
dat de groenten verbranden.  
Geblakerde groenten zijn niet goed voor 
je lichaam. 
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Een oude prullenbak 
kreeg een deftig nieuw 
leven... 
Een oude blikken prullenbak, wat 
moet je ermee? 
Weggooien kan altijd nog.  
 
Wij maakten gaten in de bodem met een 
oude schroevendraaier. 
Met de hamer geef je daar een paar tik-
ken op en zo prik je als het ware gaten in 
de bodem. 
Zet tijdens dit klusje de prullenbak op 
zijn kop. 
Doe wat potscherven op de bodem voor je 
er aarde in doet waar de plant in komt te 
staan. 
Zo krijgt een prullenbak een deftig leven-
tje en fleurt gemakkelijk een leeg plekje 
in de tuin op. 

 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 

 
 
 

 
 
 

Decoraties passend bij het sei-
zoen kunnen de tuin net iets 
extra's geven... 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

