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Herfst? 
Of… Lente? 
Het is alweer tijd voor de junior 
nieuwsbrief en het is bijna november. 
November, volop herfst, maar als we 
naar de planten kijken dan begin je te 
twijfelen. 
Prachtige nieuwe bladeren zevenblad, brand-
netel, fluitenkruid, dovenetels in bloei, mooi 
jong kleefkruid en nog heel veel meer. 
Alsof de lente goed begonnen is maar niets is 
minder waar want als er wel nachtvorst gaat 
komen dan zijn heel veel van die planten zo 
weer verdwenen. Hoewel verdwenen… als het 
niet vriest is er altijd wel wat te vinden maar 
zo vol en overdadig zal het er dan niet uitzien. 
Maar voor alsnog kunnen we genieten van deze 
extra prachtige oogst want waarom zouden we 
er niet van genieten? 

Neem de dove-
netel… Afgelo-
pen week kon 
ik foto’s van 
een de witte 
dovenetel ma-
ken zoals zij er 
eerder in het 
seizoen uit-
zien. 
Daarom heb ik 
gekozen voor 
deze plant als 

‘plant van de maand’. 
Een dankbaar gewas in de vrije natuur en de 
tuin dus mag de dovenetel in het zonnetje ge-
zet worden. 
 
Blij zijn wij ook weer met de bijdragen van 
Christel, Ingeborg en Jochem. 
Hanna heeft al eens eerder wat ingeleverd en 
blij zijn we met haar bijdrage voor deze 
maand. 
Samen hopen we je te inspireren en wensen je 
veel leesplezier. 
 
En… let eens op of je bloeiende dovenetels 
kunt vinden, al is het er maar eentje. 
Zo mooi in deze tijd van het jaar. 
Moet je dan eens de bloempjes bekijken, zo 
knap is de natuur. 
 
Tot eind november, dan zijn we er weer. 
 
Anneke 
Gaasterland, 29 oktober 2017 

 

 
 

Tamme kastanjes zijn  
GEWELDIG! 

 

Iedereen kent wel de bruine vruchten uit de 
kastanjeboom; na een nacht hard waaien 
liggen de kastanjes allemaal op de grond.  
Ook zie je vaak de puntige omhulsels in het 
gras liggen.  
Het is altijd een machtig goed gevoel als je 
grote kastanjes eruit kan halen.  
Als kind heb ik veel van deze kastanjes geraapt 
om er vervolgens thuis kastanjepoppetjes van 
te maken.  
Oh, oh, wat was dat leuk om te doen.  
 
Alleen waren dat paardenkastanjes.  
Deze vruchten zijn niet bedoeld om te eten.  
Ze zijn zelfs giftig en niet lekker.  
 
Gelukkig is er een ander soort kastanje die wel 
gegeten kan worden, namelijk: de tamme 
kastanje.  
Deze vruchten kun je herkennen aan een punt 
aan de onderkant van de vrucht. Er zit ook een 
groot verschil in het omhulsel.  
Het omhulsel van de tamme kastanje lijkt op 
een puntige egel.  

… tamme kastanje: vaak drie in een omhulsel … 
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De punten zijn erg scherp.  
Meestal zitten er drie tamme kastanjes in een 
omhulsel. 

 
 

Het leuke van tamme kastanjes is dat je deze 
kan gebruiken als voedsel, ze zijn erg gezond. 
Ze zijn bijna hetzelfde als aardappels.  
Even gezond, maar makkelijker te bereiden.  
Ze zijn zo makkelijk te bereiden dat ze zelfs 
makkelijk op een kampvuur gemaakt kunnen 
worden.  
 
Je doet de dikste en grootste kastanjes in een 
terracotta schaal en je plaatst deze boven het 
vuur. Dit wordt poffen genoemd.  
 
De tamme kastanje kun je ook thuis in de oven 
poffen. Dat is ook erg makkelijk om te doen. 
Er moeten alleen kruisjes worden gesneden in 
de bruine bovenkanten. Deze doe je in een 
ovenschaal en dan natuurlijk in de oven die 
staat op 200 graden. Daar laat je ze 5 minuten 
en als de kastanjes open zijn gesprongen kan 
je ze eruit halen en open pellen. Met een 
beetje zout en peper zijn deze heerlijk te 
eten!  

 
Eet smakelijk en onthoud: de eetbare natuur is 
dichterbij dan je denkt! 

 
 
Tot volgende maand! 
 
Jochem Hagoort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s gepofte tamme kastanjes: Jochem 
Overige foto’s: Anneke Bleeker © 
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Dovenetel                                                    
Wit : Lamium album  
Geel : Lamiastrum galeobdolon 
Paars : Lamium purpureum 
 

 

Dovenetels komen zeer veelvuldig voor.  
Je kunt ze vinden in de wegbermen, langs bos-

randen, maar even zo 
gemakkelijk op braak-
liggend terrein.  
Laag bij de grond zijn 
zij rond de 15 cm maar 
een halve meter halen 
zij ook. Dat zie je vaker 
als zij zich optrekken 
tussen andere begroei-
ing, als zij naar het 
licht groeien als het 
ware.  
Solo zonder veel an-
dere begroeiing blijven 
ze over het algemeen 
wat lager. 
 
De witte dovenetel is 
wel de bekendste van 
het stel maar als je er 
echt op gaat letten kun 
je ook de gele of de 
paarse variant ontdek-
ken. De gele en paarse 
dovenetel komen we 
ook met grote regel-
maat tegen in tuinen. 
Met groene of bonte 
bladeren, er zijn di-
verse varianten, sieren 

zij met hun mooie bloempjes maar wanneer zij 
niet bloeien zijn de bladtapijten ook een lust 
voor het oog.  
 

Dit is nu zo’n plant die op twee manieren zijn 
schoonheid laat zien.  
Dovenetels behoren tot de lipbloemenfamilie 
(Lamiaceae); zij lijken op de brandnetel maar 
prikken niet.  
Ze zijn zelfs geen fa-
milie van de brand-
netel maar de gelij-
kenis is zó sterk dat 
de dovenetels vroe-
ger de naam Urtica 
mortua, wat ‘dode 
brandnetel’ bete-
kent, kregen.  
Die naam kom je nu 
nergens meer tegen. 
De naam Lamium, 
zoals de dovenetels 
nu heten, komt van het Griekse woord Lamos 
en dat betekent muil. De bloempjes lijken op 
een muil, een bek.  
De dovenetel dooft als het ware, zijn naam 
zegt het al, de pijn, Daarom kan hij ingezet 
worden na een aanvaring met de echte brand-
netel, die zeer onprettig aanvoelt.  
Het sap uit het blad van de dovenetel dient 
voor dit doel. 
 
Alles aan deze plant is eetbaar; de bladeren, 
bloemen en wortels. Wie vanaf februari de 
scheuttoppen en bladeren plukt kan deze in de 
salade toevoegen.  
Groente- en ovenschotels kunnen eveneens 
verrijkt worden met deze toppen en bladeren.  
De zoete bloemen doen het goed in kruidenbo-
ters of als decoratie op salades en desserts. De 
wortels kunnen gekookt worden.  
De bloemen van de dovenetels kun je drogen 
om er in de winter, eventueel samen met an-
dere kruiden, thee van te maken.  
Pluk de bloemen en droog ze op een donkere, 
warme goed geventileerde plek. Dat kan zijn 
op je zolder of in de kelder waar je verwar-
mingsketel is geplaatst.  
Leg een stuk fijn gaas, bijvoorbeeld een vlie-
genhor op twee schragen of stoelen en strooi 
de bloemen daar op uit. 
Als ze goed droog zijn kun je ze bewaren in 
glazen pot of in een bruine papieren zak.  
Ze blijven ongeveer een jaar lang goed. 
De bloempjes smaken zoetig en zijn heerlijk 
om uit te zuigen. 
 

Anneke Bleeker 
 

 

Bonte dovenetel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
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 Heel veel wilde planten zijn verbon-
den 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 ver-
haal 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 vriend-
schap 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… 
 

Oktober - de Eik 
Het is herfst…bladeren kleuren van geel, naar 
oranje, rood of bruin. Een loofbos in de herfst 
is als een kleurig schilderij waar je naar kan 
blijven kijken. Maar over niet al te lange tijd 
laten de bomen hun bladeren los, die dan weer 
een dekentje vormen ter bescherming van de 
zaden die de hele winter wachten om te ont-
kiemen in de lente. 

 
 

De Eik is een beetje eigenwijs. Haar blad ver-
dort wel en wordt bruin, maar ze laat ze niet 
los en ze blijven de hele winter aan de boom 
hangen. Vroeger schijnt ze ook ovaal blad ge-
had te hebben in plaats van de gelobde blad-
vorm waar je nu de Eik zo goed aan herkent. 
Wat er precies is gebeurd met de Eik zal ik je 
vertellen… 
 
Lang geleden leefde er een ridder die een 
groot landgoed had geërfd. Hij had echter geen 
geld. Zijn armoede vond hij vreselijk onrecht-
vaardig en hij durfde zich nergens te vertonen. 
Al zijn vrienden waren rijk en bezaten prach-
tige snelle paarden, droegen schitterende har-
nassen en gaven grote feesten.  
Op een stormachtige avond schreeuwde hij in 
wanhoop: “Ik heb er alles voor over om rijk te 
worden!”  
De duivel hoorde zijn smeekbede en lach-
te.  Bliksemsnel stond hij als een keurige heer 
voor de arme ridder. “Mijn waarde ridder, hoe-
veel goudstukken wilt u hebben? U kunt krijgen 
wat u wilt.”  
De stomverbaasde ridder keek de man ongelo-
vig aan en zag toen de gele spleetjes in zijn 
ogen en de valse lach. “Uiteraard in ruil voor 
uw ziel. Maar wees niet bang, u kunt lang ge-
nieten van uw rijkdom en voorspoed. Ik kom 
uw ziel pas halen in de winter van uw vijftigste 
verjaardag, zodra alle bladeren van de bomen 
gevallen zijn.”  
Voor de jonge ridder was zijn vijftigste ver-
jaardag eindeloos ver weg en hij stemde in met 
het voorstel. 
 
Ongemerkt verstreken de jaren waarin de rid-
der voorspoedig leefde in een luxueus kasteel 
met snelle paarden en grote feestgelagen. On-
rust en angst namen bezit van hem toen zijn 
haren grijs werden. Wanhopig was hij toen de 
zomer van zijn vijftigste levensjaar ten einde 
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liep, want hij wist dat de duivel hem niet was 
vergeten. Ten einde raad liep hij naar het ver-
vallen kapelletje naast een oude eik in een ver-
geten hoek van zijn landgoed.  
Met zijn grijze haren en een berouwvol hart 
bad hij tot Maria om vergiffenis. Dit tafereel 
was zo smartelijk dat de Heilige Maagd hem 
vergiffenis schonk, want hij was een rechtvaar-
dig mens geweest. Ze gaf opdracht aan de eik 
om zijn blad voortaan vast te houden tot in de 
lente de nieuwe bladeren verschenen. En zo 
geschiedde het.  
Toen de duivel zijn ziel kwam halen zei de rid-
der rustig: “De afspraak is pas geldig als alle 
blaadjes van de bomen zijn gevallen. Ik geef u 
mijn ziel zodra er aan de eik geen enkel blad 
meer zit.”  
 

 
 

De duivel begreep dat de hemel hem weer 
dwars zat en was woedend.  
Hij stuurde zijn huisdier, de geit, naar het bos 
om alle blaadjes op te vreten, maar deze 
kwam niet hoger dan anderhalve meter.  
 

 
 

Witheet van woede stoof de duivel zelf naar 
beneden en beet de staart van de geit af, die 
sindsdien trouwens een kort slordig stompje 
heeft.  
In zijn razernij probeerde de duivel met zijn 
lange, scherpe nagels de bladeren van de eiken 
te trekken, maar de blaadjes lieten niet los. 
Wel beschadigde hij de bladeren van de eik, 
wat we tot op de dag van vandaag kunnen zien, 

aan de inhammen die het blad van de eik ken-
merken. 
 
(Bron: Natuurverhalen, Els Baars) 
 

 
 

Gebruik van Eik 
De Eik is een geneeskrachtige boom met een 
weerstand verhogende werking en heeft een 
positieve invloed op het hormoonstelsel, de 
urinewegen en het zenuwstelsel. Een thee van 
het volwassen blad smaakt heel neutraal en 
komt het dichtst bij de smaak van “gewone 
thee”. Je kan het vers gebruiken of een voor-
raadje drogen voor de winter. 
 
Van de eikels kan een surrogaatkoffie worden 
gemaakt. Je ontdoet dan de eikel van zijn schil 
zodat hij in twee helften uiteen valt. Je laat 
ze drogen en roostert ze in een droge koeken-
pan. Daarna vermalen tot poeder of grovere 
stukjes. 
 
Dr. Edward Bach maakte van de Eik een Bach-
bloesemremedie. De Oak-remedie verbindt je 
weer met je kracht, doorzettingsvermogen, 
geduld en energie als je je futloos voelt en je 
jezelf maar moeilijk meer kunt ontspannen. 
 
Ingeborg Nienhuis 
Foto’s: Anneke Bleeker © 
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In memoriam: mannetje 
en vrouwtje merel 
Door Hanna Baars 
 

Het is erg stil 
in de tuin. 
Geen vogel te 
horen of te 
zien.  
Mannetje me-
rel heb ik al 
heel erg lang 
niet meer ge-
zien.  
Vrouwtje me-
rel nog wel 
een paar keer, 

maar dat is ook al weer een tijdje geleden. Ze 
zag er de laatste keer niet uit! Ze was aan het 
ruien en dan voelen vogels zich nooit zo fit. En 
wie weet schamen ze zich dan ook een beetje, 
want dan hebben ze opeens zo’n heel raar 
klein koppie en zo’n heel dun kaal nekje: geen 
gezicht! Ze verschuilen zich dan het liefst. 
Als de rui voorbij is, komen ze gewoonlijk weer 
opdagen om de wurmen en slakken van de tuin 
weer naar binnen te werken en natuurlijk ook 
om hun rozijntjes te vragen als overheerlijk 
extraatje. Maar nu niet. Nog steeds niet. 
 
Ik zag wel een keer een ander vrouwtje. Die 
was jonger. Ze had een keurig kapseltje, dus 
de rui was al over. Natuurlijk kreeg ook zij ro-
zijntjes en dat vond ze ook de gewoonste zaak 
van de wereld. 
Ze bleek in de tuin van de buren te wonen en 
daar hebben ze tegenwoordig ook een rozij-
nenpot. En wie weet nóg lekkerder rozijnen 
dan uit mijn rozijnenpot, want ik heb dat 
vrouwtje nog niet terug gezien. 
 
Het blijft dus stil. Erg stil. 
Ik mis mannetje en vrouwtje heel erg. Vooral 
mannetje. Hij was wat kleiner dan de meeste 
andere mannetjes, maar des te groter was zijn 
pittigheid! Hij kwam zijn rozijntjes niet ge-
woon beleefd vragen, maar kwam ze opeisen! 
Desnoods kwam hij ervoor in de keuken. 
Of als ik in de tuin was, vloog hij me om de 
oren om me aan te manen een beetje op te 
schieten met die rozijntjes. En als ik ze dan 
ging halen zat hij verheugd op de keukendeur 
met zijn vlerkjes te wippen.  
Hij had een snorretje. Ja, heus! Als ik naar bo-
ven keek waar hij op de keukendeur zat, dan 
kon je dat duidelijk zien. Ook dat hadden de 
andere mannetjes niet.  

Andere mannetjes konden ook helemaal niet in 
de tuin komen zonder zijn toestemming. En die 
toestemming gaf hij eigenlijk nooit.  
Maar stiekem kwamen die anderen natuurlijk 
toch, want die rozijntjes lustten zij ook wel. 
 
Vrouwtje en mannetje waren er iedere dag.  
Mijn bezoek lachte zich soms slap om die twee. 
Zo fladderden ze soms beiden tegelijk tegen 
het raam op om me erop te attenderen dat het 
toch heus de meest dringende rozijntjestijd 
was, want ze hadden jongen!  
Of ze zaten beiden op de vensterbank naar bin-
nen te kijken en te roepen, in de hoop dat ik 
niet blind én doof zou zijn. 
 
Ze lustten trouwens geen krenten. Ik heb het 
een keer gewaagd om krenten neer te leggen. 
Ze spuugden ze gewoon weer uit! En ze keken 
me verwijtend aan en zeiden: wat doe je ons 
nu voor vreselijks aan! Ja, soms versta je de 
merels gewoon zonder woorden. Ik schaamde 
me diep en je begrijpt dat ik ogenblikkelijk ro-
zijntjes ging halen. Donkere rozijntjes, want 
het moeten echt die donkere zijn en geen an-
dere. Maar nu is het stil. 
 
Ik zie nooit meer een mannetje met een snor-
retje. Ik zie zelfs helemaal geen mannetjes 
meer. En dan bedoel ik natuurlijk mérelman-
netjes met hun zwarte pakjes, want daar heb 
ik het over. 
Ik heb gehoord dat er een merelziekte is. Dat 
er héél veel merels dood zijn gegaan. Ook mus-
sen. En ook andere zangvogels. Maar vooral erg 
veel merels. Ik geloof dus dat snorremannetje 
en vrouwtje er niet meer zijn. 
Ik spring een gat in de lucht als ze er toch op-
eens weer zouden zijn, maar ik geloof er niet 
meer in. 
 
Als ze dood zijn gegaan, dan denk ik dat hun 
zieltjes nu weer in de Grote Onzichtbare We-
reld-Merel-Ziel zijn opgenomen.  
En het zou kunnen dat als er weer een keer 
nieuwe mereltjes geboren worden, dat het 
zieltje van het snorremannetje en zijn vrouw-
tje dan daarin weer zijn teruggekomen. 
Dus als jullie later een merelmannetje zien 
met een snorretje, verheug je dan en haal 
gauw donkere rozijntjes in de winkel, want 
daar houdt hij zo van. En zijn vrouwtje ook. 
Het kan natuurlijk zijn dat het mannetje dan 
geen snorretje meer heeft. Maar dan lust hij 
beslist nog steeds rozijntjes.  
Denk erom, géén krenten, maar donkere ro-
zijntjes. 
 
(Foto: Anneke Bleeker ©) 
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Mijn vorige artikel eindigde halverwege ons 
verblijf in Nederland. Ik schreef de afsluiting 
van onze reis door Scandinavië, over de oogst 
die de herfst ons te bieden had en over de kris-
talkaartjes die ik uit wil gaan geven.  
In dit artikel schrijf ik over de tweede helft van 
ons verblijf in Nederland en over Frankrijk, 
waar we momenteel verblijven. 
 
In Nederland hebben we een stacaravan ge-
kocht op een mooie camping in de Achterhoek. 
Daar verblijven we ongeveer twintig weken per 
jaar omdat mijn vader in Nederland zijn be-
drijf heeft. Er zit een manege bij de camping 
waar we dan twee keer per week paardrijden 
en Lindsay speelt er in het weekend met vrien-
dinnetjes.  
Omdat ze bijna jarig is, geeft ze een kinder-
feestje in het bos met als thema: Ridders.  
Ik mocht helpen voorbereiden en dat was echt 
heel leuk; ik liep samen met mama door het 
bos en we lieten de ideeën vanzelf ontstaan.  
 
De kinderen vonden het feestje superleuk. 
Door middel van een aantal proeven moesten 
ze bewijzen dat ze een schildknaap waardig 
waren. Het is ze net gelukt… wie weet, mis-
schien worden ze volgend jaar ridder? 
Lindsay’s verjaardag zelf (16 oktober) zou in 
Frankrijk plaatsvinden, maar er was één ca-
deau dat we niet zo makkelijk mee konden ne-
men, en dat was dat we op buitenrit mochten! 
Anderhalf uur lang te paard het bos in met de 
net inluidende herfst… het was een heel bij-
zondere ervaring. 
 
Vorige maand schreef ik dat ik uitgevers bena-
derd had met de vraag of ze mijn kristal-
kaartjes uit wilden geven. Ik heb antwoord ge-
kregen; drie keer een nee!  
De een zei dat ze niet met debutanten werken, 
de tweede dat ze gewoon geen interesse heb-
ben en de derde vond het heel spijtig maar had 
helaas al een aantal andere sets over kristallen 
op de markt gebracht en had dusdanig geen in-
teresse.  
 
Nu hebben we besloten dat we het even laten 
rusten tot november, en dan opnieuw uitgevers 

gaan benaderen. Tot die tijd zal ik de set zo-
veel mogelijk verbeteren, wat het hopelijk in-
teressanter zal maken voor de uitgevers. 
Maar eerst gaan we weer naar Frankrijk! Er 
staat ons daar een fikse verhuizing te wach-
ten… 
 
De afgelopen vijf jaar hebben we geleefd in 
huizen die te koop staan, maar waarvan de 
(buitenlandse) eigenaren al terug zijn naar hun 
eigen land, als beheerders zeg maar. Het huis 
waar we nu in zaten, een groot 16e-eeuws land-
huis in de Montagne Noire, Zuid-Frankrijk, is 
verkocht en we moesten dus eruit. 
  
Gelukkig voor ons hadden we het meeste al in-
gepakt, maar toch was het nog een fikse, drie-
daagse klus, omdat we per doos moesten be-
slissen of het naar een berging, naar Nederland 
of mee in de Camper moest. Alles wat mee 
moest naar Nederland ging onze caravan in.  
Nu moesten we natuurlijk een nieuwe plek 
zoeken om te leven, maar daarvoor hadden we 
al iets bedacht.  
Het wonen op een camping in Nederland beviel 
zó goed, dat we dat in Frankrijk ook wel wil-
den. In Nederland al had mam een flink aantal 
campings opgezocht in ons favoriete gebied in 
Zuid-Frankrijk, het Katharengebied.  
Nu het landhuis, Jacournassy, afgerond was, 
konden we beginnen de campings een voor een 
te bezoeken om uit te zoeken of ze a) wel 
openstonden voor het idee dat er 20 weken per 
jaar een gezin op hun camping kwam wonen en 
b) of de camping ons wel beviel.  
Vol goede moed stortten we ons in dit nieuwe 
avontuur. 
 
De eerste dag verliep niet helemaal volgens 
schema. Veel campings bleken ver uit elkaar 
en soms zelfs buiten het gebied te liggen. De 
twee campings die we bezochten hadden een 
nare sfeer en waren klein.  
Bij de tweede camping die we bezochten be-
gon ook de camper nog tegen te werken; om 
de camping te bereiken moesten we een steile 
heuvel afrijden om vervolgens een dichte slag-
boom te treffen; de camping had een winter-
sluiting.  
Toen moesten we achteruit de steile helling te-
rug omhoog, met een camper die al overbela-
den is als je erin gaat zitten… we roken een 
combinatie van zwavel, rotte eieren en ver-
brand metaal, en zagen een flinke paarse rook-
wolk onder de auto vandaan komen.  
Eenmaal boven na een vlugge blik in de motor-
kap meldde mijn vader heel geruststellend dat 
de koppelingsplaten verbrand waren… oké, 
daar staan we dan… we bereidden ons op het 
ergste voor.  
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Mam raadde mijn vader aan om vooral eens op 
internet te kijken of het wel echt zo erg was. 
Ivar keek en meldde dat er niets aan de hand 
was; de koppelingsplaten waren slechts over-
verhit.  
Oké, rustig ademhalen, niets aan de hand, een 
raampje openzetten tegen de stank, en vooral 
even voornemen om voortaan eerst te kijken 
of de camping wel open is voordat we vol en-
thousiasme heuvels afrijden… lesje voor de 
volgende keer. 
 
Maar om het weer helemaal goed te maken 
overnachtten we die nacht op een schitterende 
plek. In de bergen, met uitzicht over het 
dorpje beneden en de bizar gevormde bergen 
daarachter. En het werd nog veel mooier toen 
we later nog even gingen sterrenkijken; we 
werden getrakteerd op de mooiste sterrenhe-
mel sinds jaren.  
De lucht was zeer helder, de Melkweg liep als 
een enorme band aan de hemel. Toen we ein-
delijk onze blik ervan afwendden, zagen we 
dat het stadje in de vallei helder verlicht was, 
als een kerstsprookje in het holst van de nacht.  
“Nou, als er nu een ster valt, weten we welke 
kant we op moeten”, merkte mam op.  
Helemaal terecht. We voelden ons net de her-
dertjes van Bethlehem. 

De volgende dag stond er een camping in de 
buurt van het plaatsje Nebias op het pro-
gramma, waar zich ook een natuurlijk labyrint 
bevindt. Deze camping sprak ons van tevoren 
ook al zeer aan, en we waren erg nieuwsgierig. 
Toevallig was het de laatste mogelijkheid om 
de eigenaren te spreken - de volgende dag zou-
den zij op vakantie zijn gegaan.  
De camping lag in een schitterende omgeving 
en de eigenaren stonden open voor onze plan-
nen. Het voelde van beide kanten erg goed en 
we hoopten dat dit ons nieuwe thuis kon wor-
den. We bezochten die dag nog een andere 

camping, op 1300 meter hoogte in de Pyre-
neeën en een erg populaire camping.  
De verschillen konden moeilijk groter zijn. 
Deze camping herbergt in de zomer dagelijks 
ongeveer 300 gasten, terwijl de andere vond 
dat iedere gast ruimte mocht hebben. Ook 
vond onze favoriet rust erg belangrijk.  
 
Onze keus was daarmee erg snel gemaakt, ze-
ker toen we hoorden dat er op de tweede keus 
drie maanden per jaar zoveel sneeuw lag, dat 
de camping dan onbereikbaar was! Daarna gin-
gen we naar een andere camping – niet om er 
te gaan wonen, maar om daar Lindsay ’s ver-
jaardag te gaan vieren! 
Lindsay ’s verjaardag was een leuke dag.  
Als taart hadden we zelfgemaakte chocolade-
cake met appeltjes uit de tuin en die appeltjes 
zaten ook in ons brood - dat maken we iedere 
dag vers.  
 

 
Boven: chocoladecake met…  

onder: appeltjes uit de tuin…

 
 

Mama had een leuke speurtocht gemaakt over 
de afgelopen vijf jaar dat we al op reis zijn en 
bij elk van de drie te kiezen antwoorden stond 



 
10 

hoe je moest lopen om een cadeautje te vin-
den.  
Ik moest heel erg lachen om wat mam bij een 
fout antwoord opgeschreven had: “Ga liggen 
en schaam je!” Het was erg leuk. 
 
Na Lindsay’s verjaardag parkeerden we de 
camper op wat wij wisten een hele mooie cam-
perparkeerplaats bij het plaatsje Serres.  
We hebben er naar hartenlust met de honden 
getraind en gespeeld.  
Daarna was het douchetijd. We waren oor-
spronkelijk van plan geweest om bij een zwem-
bad te gaan douchen, maar zodra de chloor-
dampen ons tegemoet dreven, besloten we het 
creatiever aan te pakken.  
We wisten een warmwaterbron in de buurt, bij 
een oud Romeins badhuis, waar je prima je 
haar kunt wassen.  
 

 
 

Gewapend met natuurshampoo en handdoeken 
gingen we erheen. Het was een heerlijke dou-
chepartij! Daar kon geen douche tegenop! 
 
Dat was het weer, voor deze keer.  
Volgende maand schrijf ik over onze pogingen 
om het overgewicht van de camper op te los-
sen, en over wat er verder gaat gebeuren.  
Ik heb nog geen idee wat dat zal zijn, maar 
leuk wordt het zeker! 
 
Tot volgende maand,  
 
Christel 

              

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Christel van Asten 
Hanna Baars 
Jochem Hagoort 
Ingeborg Nienhuis 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 

 
 

Tot volgende maand! 
 

 
 

 
De parasolzwam (Foto: Anneke Bleeker ©) 
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