Zevenblad tussen je broodje –
een ‘wild’ broodje gezond…
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Eind augustus…
Alweer een maand voorbij!
Alweer een maand voorbij, dus we komen
weer met de nieuwste junior van Project7blad.
We delen met elkaar weer een aantal mooie
dingen, tenminste dat vinden wij.
Christel die haar avonturen en wildpluk ervaringen graag met ons deelt, Ingeborg die elke
keer weer met een mooi verhaal rond een
plant komt; zo ook deze keer zul je genieten.
Jochem die ditmaal de ‘springbalsemien’
graag in het zonnetje zet.
De vogelkers is deze keer de ‘plant van de
maand’.
Voor wie in het noorden van het land woont
hebben we op woensdagmiddag 20 september
een middag waarbij je van harte welkom bent
als onze gast.
Als je met iemand meekomt die ieder weekend ons ‘Wekelijks recept’ ontvangt of vanaf
nu wil ontvangen dan mag je met elkaar deze
middag heel gewoon als gasten meemaken.

De reuzenbalsemien
Wie zich in deze tijd van het jaar in het
prachtige Nationaal Park De Biesbosch waagt
ziet overal de roze gloed van de reuzenbalsemien.

Dit is een plant die vooral in vochtige
gebieden voorkomt en de roze en witte kleur
draagt.
De plant kan boven de 2 meter uitkomen en
een groot aantal bloemen produceren.
De bloemen lijken op orchideeën maar zijn
het totaal niet; wel is het een grote bron van
stuifmeel voor verschillende insecten als de
bij en hommel.

De gegevens hiervoor staan ook in deze
nieuwsbrief. Veel leesplezier, geniet van wat
iedereen heeft bedacht om jou wat leuke
informatie te geven.
Hartelijke groet en tot volgende maand.
Anneke
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Deze insecten kruipen voor de nectar in de
onderkant van de bloem dat net een kamertje
lijkt.
Veel mensen klagen over deze plant omdat
het een ongewenste plant is in ons land.
De reuzenbalsemien zorgt ervoor dat andere
planten in een gebied niet meer kunnen
groeien omdat ze de grond overwoekeren.
Daarom is helaas deze week een wet gekomen
dat de reuzenbalsemien in heel Europa moet
verdwijnen.
Helaas want mensen weten kennelijk niet dat
de lucht die om de plant hangt erg zoet is en
daarmee ook erg lekker ruikt.
Veel mensen weten ook niet dat de bloemen
gegeten kunnen worden, of mooi op een
gerecht staan als versiering. Naast de
bloemen kunnen de zaden ook gegeten
worden. Om de zaden te pakken te krijgen
heeft de plant een foefje bedacht.
De vruchten groeien tot een grote dikke
vrucht en klappen na een verloop van tijd uit
elkaar.
Kinderen vinden het prachtig om de zaden uit
elkaar te zien schieten door er even in te
knijpen.

Heel veel wilde planten zijn verbonden met oude sages, legendes en
sprookjes. Door hun geneeskracht,
hun verschijning, omdat ze giftig zijn
of vanwege hun naam.
Het leuke is dat, als je eenmaal het
verhaal kent dat een plantje je te vertellen heeft, je hem of haar niet makkelijk meer vergeet. Het is net of je
elkaar dan beter kent en vanaf dan
vriendschap hebt gesloten. Mijn
droom is dat iedereen zich weer verbind met alle planten en bomen om
ons heen. Daarom laat ik elke maand
een ander plantje aan het woord…..

Augustus: Cichorei

De kleine zaadjes die hieruit komen smaken
wat nootachtig en zij zijn zeer gezond!
Het is weer eens een ongewenste plant die
gegeten kan worden en het helaas wel verpest voor andere planten.
Jochem Hagoort

Je ziet ze op dit moment bloeien, langs wegen en dijken, rond de weilanden en bankjes
in parken. Cichorei met haar prachtige hemelsblauwe bloemen die ’s morgens opengaan
en zich ’s middags weer sluiten.
Het is een sterke plant, net zoals Weegbree
en Madeliefje deert het haar niet als je over
haar heen loopt en ze groeit zelfs op uitgedroogde en gebarsten bodem.
Hoe de Cichorei aan haar mooie blauwe
bloemen komt en waarom ze vooral langs
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wegen is te vinden, wordt helder in het volgende verhaal…
We gaan daarvoor terug in de tijd, naar het
einde van de 11de eeuw, toen de kruistochten
plaatsvonden. Veel kruisvaarders kwamen niet
terug van hun missie als gevolg van ontberingen of ze sneuvelden tijdens de gevechten.
Eén van de kruisvaarders was een nobele,
stoere ridder uit de lage landen. Ook hij werd
opgeroepen door de Paus om zich aan te sluiten bij het leger.
Het was onmogelijk de oproep te negeren,
maar zijn hart brak bij het idee het mooie
meisje, was hij zo verliefd op was, achter te
moeten laten.
Ze heette Cichorei en had prachtige lichtblauwe ogen, blauw als de lucht op zomerse
dagen en blauw als de zee rond een tropisch
eiland.
De dag brak aan dat hij zijn plicht moest vervullen. Hij nam afscheid van zijn grote liefde
en beloofde terug te komen en zij beloofde
op hem te zullen wachten.

Ze besluit te blijven staan en tuurt vanaf dan,
zonder haar vaste plekje te verlaten, dagenen wekenlang in de verte.
Cichorei wacht daar zo lang dat haar voeten
wortel schieten en zij langzaam verandert in
een ranke plant met bloemen zo groot en
blauw als haar ogen.
Tot op de dag van vandaag kunnen we haar
zien staan langs de wegen met haar helderblauwe ogen die ’s morgens smachtend naar
het Zuiden staren en zich ’s middags verdrietig sluiten omdat haar geliefde weer niet is
teruggekomen…..
(Bron: Natuurverhalen, Els Baars)

Gebruik van Cichorei
Het jonge blad van de Cichorei smaakt licht
bitter en is goed als sla te eten.

Ze is familie van de andijvie en de witlof.
Gedroogde bladeren werden als tabaksvervanger gebruikt en de geroosterde wortel als
een vervanging voor koffie.
De blauwe bloemen zijn prachtig als garnering
op een wilde salade in combinatie met andere
bloemen.
Cichorei heeft als bijnaam ‘vriendin van de
lever’.
Ze werkt positief op de spijsvertering, wekt
de eetlust op, reinigt het maag-damkanaal bij
wormen en parasieten en wordt gebruikt bij
allerlei gal- en leverproblemen.
Door de stof inuline wordt Cichorei ingezet bij
ouderdomssuiker en als probiotica gebruikt.
Vanaf de dag dat hij haar achterlaat loopt ze
elke morgen naar de zandweg en staart met
haar helderblauwe ogen naar de horizon, in
de hoop hem te zien terugkeren.
En iedere middag gaat ze weer teleurgesteld
huiswaarts, dag in dag uit, jaar in, jaar
uit…….tot de ongekend hete zomer van 1099.
Het is nu zo warm dat het op en neer wandelen naar de zandweg haar te zwaar valt.

Dr. Edward Bach maakte van Cichorei een
Bloesemremedie die de mens verbindt met
onzelfzuchtige liefde, het geven zonder verwachtingen, bescheidenheid, warmte en het
vermogen tot loslaten van gewoonten of vrijlaten van anderen.
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)
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Beschuitjes met zomerse
heerlijkheden...

Wie fruit uit eigen tuin kan oogsten zoals bramen, frambozen of andere soorten weet dat
dit heel lekker is en er gaat niets boven plukken en meteen opeten.
Om nu eens
extra van dat
fruit te genieten besmeer je
een
beschuit
met roomboter
en biologische
jam, of zelfgemaakte jam, of
compote, het
liefst
zonder
suiker,
want
een echte fruitsmaak is het
allerlekkerste
wat je maar
kunt bedenken.
Daarna 'beleg'
je de beschuitjes jam met
fruit, klein van
formaat of in
stukjes gesneden. Een gebakje van de beste
bakker kan niet lekkerder smaken!
Anneke

Een leuk, eenvoudig
bloemschik ideetje...

Bloemen zijn mooi, om van te genieten, op
een tuintafel, of binnen op een mooi plaatsje,
liefst niet in de felle zon.
Als we bloemen in de felle zon plaatsen zijn
zij eerder lelijk, vooral binnen achter glas.
Geplukte tuinplanten doen het heel goed voor
de sier, voor 'het oog wil ook wat'.
Want we delen graag welke soorten we als
eetbare bloemen kunnen presenteren op je
bord maar een bloemetje gewoon op tafel in
een vaasje geeft ook extra sfeer.
Dit ideetje is heel gemakkelijk uit te voeren,
wat je nodig hebt zijn een heleboel flesjes.
Op de foto zie je kleine koffiemelkflesjes en
één grote met elkaar in een houten blad
staan.
In elk flesje staat een paar takjes, twee tot
drie, verschillende bloemen.
Zo maak je in een handomdraai een leuke
versiering waar je van kunt genieten.
Het sparen van de flesjes duurt langer dan
deze te vullen maar je kunt ook kiezen voor
verschillende soorten.
Als een paar bekenden je helpen sparen dan
kun je al snel wat maken.
Wel is het belangrijk dat de flesjes zowel
vanbinnen als van buiten goed schoon zijn.
Als er nog restanten van etiketten op zitten
dan ziet dat slordig en als de flesjes vanbinnen niet goed schoon zijn dan staan de bloemen minder lang.
Veel plezier met het maken van een gezellig
bloementafereeltje. In december is dit ook
leuk met kerstgroen, bessen en ander materiaal wat bij die tijd van het jaar past.
Anneke
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En aangezien ik gek op kristallen ben, vond ik
het fantastisch!

Op dit moment maken we een rondreis door
Scandinavië. We zijn via Zweden omhoog
gegaan en bij de poolcirkel overgestoken naar
Finland.
Daar zijn we omhoog gereden en via de
Noordkaap Noorwegen ingegaan. Nu zitten we
in de buik van Noorwegen. Dit hebben we de
afgelopen tijd meegemaakt…
Kort nadat het vorige artikel verscheen, zijn
we de grens met Finland overgegaan. Daar
hebben we het dorp van de Kerstman bezocht!

Na een wandeling van een half uur bereikten
we de mijnlocatie. We kregen eerst een half
uur uitleg van een gids en daarna mochten we
gaan graven!
Het was heel leuk en we hebben alle vier
mooie stukjes Amethist gevonden.
Na de Amethistmijn kwamen we op de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa.
Nou ja, niet het allernoordelijkste puntje.
Een punt was nóg noordelijker, en dat punt
kon je bereiken met een 9 kilometer lange
wandeling. Natuurlijk kozen we daarvoor.
Het was een stevige wandeling. Het was koud,
winderig én mistig- dat laatste was de kerstman zeker vergeten te melden.

Postkantoor van de Kerstman
Het was heel leuk; met het postkantoor waar
alle brieven aan de kerstman van dit jaar
tentoongesteld worden, en de twee plekken
waar je met de kerstman op de foto kunt.
Voor 40 euro kun je de foto kopen, dus dat
deden we maar niet. Ze keken ons aan met
een blik als ‘je gaat toch niet met de kerstman op de foto als je de foto niet wilt kopen?’ maar het ging ons om de ervaring.
De kerstman bleek trouwens, tot onze grote
verbazing, heel goed Nederlands te kunnen. Ik
vraag me af hoeveel talen hij dan wel niet
kan spreken… hij deed tevens een voorspelling over het weer op de Noordkaap: ‘’Op de
Noordkaap is het winderig en koud, of koud
en winderig!’’ Op de Noordkaap aangekomen
merkten we dat hij groot gelijk had…
Maar voordat we de Noordkaap bereikten,
gingen we eerst naar een echte Amethistmijn!
De enige Amethistmijn van Europa!

Sneeuwkwarts op de Noordkaap
Op de wandeling vonden we veel schitterende
stukken sneeuwkwarts, die ervoor zorgden
dat onze rugzakken zwaarder en zwaarder
werden… we verbaasden ons over de plantjes
die dapper in dat onherbergzame gebied op
meer dan 3000 km van Nederland vandaan
groeien.
We zagen hele kleine en dappere paardenbloemen en sleutelbloemen, en er groeiden
ook verschillende soorten zuringplanten.
En ze zagen er precies zo uit als in Nederland,
alleen wat kleiner!
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Ook groeiden er nog berkenbomen - helemaal
scheef gegroeid door de harde en constante
wind.
Wat een dappere bomen!

In een rubberboot een woeste rivier bevaren.
Er waren golven van bijna anderhalve meter
bij! Er was ook een plek waar je van een hoge
rots in het ijskoude water kon springen.
Een sprong van wel vijf meter! Ik ben supertrots op mijn negenjarige zusje Lindsay, die
de sprong ook gewoon nam!
Wat een dapper zusje heb ik toch.
Op het laatst mochten we ook nog even
zwemmen. Dat was echt heel erg koud… ik
denk dat het maximaal zeven graden was…

Dappere berkenbomen
Het zal vast heel mooi zijn geweest op dat
noordelijkste punt, maar helaas zagen wij
geen hand voor ogen door de mist. Volgens
mij mist het driekwart van de tijd op de
Noordkaap.
Op de terugweg vonden we nog een mooi stuk
sneeuwkwarts, met de grootte van een klein
tafeltje, en een gewicht van zo’n 10, 15 kilo.
Wie heeft er nou zo’n mooi tafeltje!
Dus droegen we het de hele weg mee terug.
Ik heb het de helft van de tijd gedragen.
Na de Noordkaap reden we verder naar het
zuiden. We reden langs fjorden en zagen
bruinvissen, een zeehond en zeearenden.
We hebben zelfs een poging gedaan tot pootjebaden in de Noordelijke IJszee!
Zoals de naam al zegt, is die echt ijs- en ijskoud. De stranden zijn heel wit - het lijkt wel
of je op een tropisch eiland zit, als je het
tropische maar even wegdenkt…

We hebben laatst nog een kristalmijn bezocht. Het was een oude speksteenmijn.
Het was tweeëneenhalf uur klimmen naar de
mijn, maar het was het wel waard!
We vonden er stukjes Calciet en Rozenkwarts,
en heel veel speksteen.
We zijn nu ook op een andere manier gaan
tandenpoetsen. In plaats van tandpasta gebruiken we nu kokosvet en zuiveringszout.
Het bevalt heel goed; je tanden worden er
goed schoon van en het is stukken gezonder
ook! Het voelt helemaal goed!

Na twee lange dagen rijden kwamen we aan
in Otta, een stadje tussen midden-en zuid
Noorwegen. Daar konden we raften!

Vandaag hebben we nóg een kristalmijn bezocht.
Het was er heeeeeeel mooi… mijn passie voor
Kristallen kwam helemaal tot haar recht!
We hebben gevonden: veel schitterende stukken wit en helder doorschijnend kwarts,
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mooie stukken donkere rookkwarts, mica en
het relatief zeldzame thuliet.
Dat laatste wordt alleen in Noorwegen gevonden! Ik ben helemaal enthousiast over deze
mooie mijn.

Onze vondsten…
Hierna gaan we nog een kristalmijn bezoeken
en daarna zakken we af naar Zweden.
Maar dat is voor de volgende keer…

Hoi Anneke,
Laatst hebben we in Noord-Scandinavië kamille geplukt. Alleen is deze groter dan die in
Nederland (hoewel veel hier groter is).

Heel erg bedankt,
Groetjes, Christel

Hoi Christel,
Zo te zien heb je daar de reukeloze kamille.
Hij lijkt ook op de zeekamille.
Deze kamille kun je ook gebruiken om te drogen, voor water met een smaakje en dergelijke, maar hij heeft niet de medicinale werking
van de echte kamille.
Als je de echte kamillebloem in de lengte
doorsnijdt, zie je een buisje door het bloempje lopen. Dan heb je te maken met de echte
kamille.
Kun jij zeggen of het echt kamille is of iets
dat er heel erg op lijkt? Want ik weet het niet
helemaal zeker.

Groetjes, Anneke
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De vogelkers behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae).
De naam vogelkers is goed te verklaren: de
vruchten zijn net kleine minikersjes en de
vogels zijn er dol op. De kersjes zijn net kleine knikkertjes, mooi glad en kogelrond.

Vogelkers
Prunus padus
De vogelkers is, wanneer hij bes draagt, een
opvallende verschijning. De trossen kunnen
gezamenlijk zo zwaar zijn dat de takken van
de vogelkers helemaal doorbuigen.
Het is een heester of boom van twee tot tien
meter hoog. Klein zijn het meer heesters.
De bladeren zijn afwisselend, eirond, getand.
De bessen van de vogelkers

De bloemen van de vogelkers

De witte bloemen, die een sterke geur verspreiden, staan eerst rechtop en vervolgens
hangen zij als bundels naar beneden.
De bloei is van mei tot juni en de vruchten
rijpen van juli tot augustus.
De vogelkers treffen we aan in vochtige bosranden, natte loofbossen, in de duinen en op
open terreinen.

De bladeren en bloemen smaken naar bittere
amandelen.
De bloemen kunnen gebruikt worden om thee
van te zetten.
Het jonge malse blad kan fijngesneden worden en als smaakmaker dienen in sauzen,
groentegerechten en ovenschotels.
Van de bessen kun je jam of sap maken.
De zaden zijn giftig.
Daarom is het advies om deze uit de sap of uit
de jam te zeven.
Anneke
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Ingeborg Nienhuis
Christel van Asten
Jochem Hagoort
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
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