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Volop voorjaar… 
Het voorjaar is nu toch echt meer dan 
zichtbaar… 
 

Bloembollen, jonge plantjes, piepkleine 
groene puntjes aan bomen en struiken, hele 
dikke hommels in de tuin, je gelooft nu niet 
meer dat het twee weken geleden nog be-
hoorlijk vroor. 
 
Het assortiment planten dat we als ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen kun-
nen verwerken in de keuken groeit ook weer 
gestaag en één van deze geweldige planten 
is door Jochem verwerkt in een boter. 
 
Marja belicht de braam en tot onze grote 
verrassing leverde Hanna een vervolg in over 
de merels in haar tuin en de beide zussen van 
Asten laten ditmaal ieder apart van zich ho-
ren en daarmee hebben wij er zomaar een 
schrijfster bij gekregen en zeggen we tegen 
Lindsay dat ze van harte welkom is. 
Van de bijdragen van Christel genieten we al 
langer; dames, wij zijn er blij mee! 
 
Piteke heeft niet alleen iets lekkers wat ze 
wil delen maar ook een heel serieus onder-
werp, namelijk waarom het absoluut niet 
kan dat er blikjes van frisdrank in het gras 
gegooid worden. 
 
We komen met elkaar eind volgende maand 
weer bij ‘je langs’ maar geniet eerst van alle 
mooie bijdrage in deze nieuwsbrief. 
 
We zijn trots op ‘onze junior’, met de me-
dewerking van verschillende personen. 

Dank allemaal en iedereen fijne Paasdagen 
gewenst en geniet ook van alles wat nu in de 
natuur aan het ontluiken is. 

 
Anneke, 
Gaasterland, 30 maart 2018  
 

 
 

 
Braam  
Rubus Fruticosus 
 

De Latijnse naam van de braam is: Rubus 
Fruticosus.  
Rubus komt van het Griekse woord Raptoo = 
steken en Fruticosus van het Latijnse woord 
frutex = struik. Een stekende struik dus. 
 
De meesten van jullie kennen de braam 
waarschijnlijk wel. Het is een struik die 
enorm woekert en hij kan andere planten 
verstikken. 
 De braam  kan wel tot 2 meter hoog worden 
en heeft stekels op de stengels en op de on-
derkant van het blad. Je vind hem eigenlijk 
overal want kieskeurig wat betreft grond is 
braam niet.  
Zelfs op plekken waar milieuvervuiling of 
overbemesting is groeit braam nog vrolijk. 
Uiteraard kan je op zulke plekken beter geen 
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bramen plukken; dat doe je beter van strui-
ken die in de duinen, op open plekken in het 
bos of misschien wel in je eigen tuin groeien.  

 
De braam bloeit met mooie witte, soms roze 
bloemetjes die later de bramen worden.  

 
 

 
Je vindt bloemen, onrijpe bramen en rijpe 
bramen tegelijkertijd aan één struik. In au-
gustus zijn de bramen rijp.  

  
 

 
 

 
 
Na 29 september kan je beter geen bramen 
meer plukken want zo zei men vroeger: dan 
neemt de duivel er bezit van en vaak zie je 
ook dat bramen eind september begin okto-
ber last krijgen van een soort schimmel. 
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De bramenstruik levert ons niet alleen bra-
men, de bladeren daar kunnen we ook van 
alles mee.  

 
Van het jonge blad kan je thee zetten die 
heel gezond voor je is. Je gebruikt verse of 
gedroogde blaadjes. De thee werkt reini-
gend, versterkend en weerstand verhogend 
bijvoorbeeld als je verkouden wordt, griepe-
rig bent een keelontsteking hebt en ook bij 
koorts.  

 
Braam helpt ook heel goed wanneer je last 
hebt van diarree door voedselvergiftiging of 
bij ‘vakantie diarree’; in dat geval is het 
handig om een flesje bramentinctuur bij de 
hand te hebben.  
Bramentinctuur wordt gemaakt door bra-
menblad en jonge scheuten in alcohol een 
poos te laten trekken.  
 
De werkzame stofjes gaan dan in de alcohol. 
Wel zo handig vooral op vakantie.  
Heb je jezelf bezeerd, een kras opgelopen 
bij het bramen plukken bijvoorbeeld of ben 
je gevallen dan kan je een braamblad kneu-
zen, een beetje knijpen en wrijven tot er 
vocht uitkomt, en dan direct op de wond leg-
gen.  
De stofjes die uit het braamblad komen zor-
gen dat de wond schoon wordt en snel dicht-
trekt waardoor het bloeden stopt. Altijd 
handig om te weten. 

En de bramen zelf die zijn natuurlijk hart-
stikke lekker om zo op te eten of om sap of 
jam van te maken; moeten we alleen nog 
even wachten tot augustus. 
 

Marja Frederiks 
 
Foto’s: Anneke Bleeker © 
 

 
 

Waarom je nooit  
frisdrankblikjes in het 
gras moet gooien, lees je 
deze maand van mij. 
 

Koeien gaan dood door zwerfafval!! 
Wist jij dat er koeien dood gaan door wegge-
gooide frisdrank blikjes? 
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Elk jaar hebben 12.000 koeien in Nederland 
letsel doordat er stukjes blik of aluminium in 
hun maag belanden. 
In het lange gras zijn de blikjes niet altijd 
zichtbaar als de boeren gras gaan maaien. 
Er wordt ook gemaaid langs fietspaden bij-
voorbeeld. 
Het verpulverde blik komt in het gemaaide 
gras terecht.  
Dat gras wordt ingekuild zodat de koeien het 
in de winter kunnen eten. 
Dit probleem is in beeld gebracht door Robin 
van der Bles, een student van de Wageningen 
University. 
 
Heel veel boeren hebben last van zieke 
koeien die blik of aluminium binnen hebben 
gekregen. 
De koeien hebben pijn, ze geven minder 
melk en als ze niet te redden zijn met behulp 
van een speciale magneet, gaan ze uiteinde-
lijk dood. 
Die bliksnippers in de maag noemen we 
scherp-in. 
Zo’n 11.000 – 13.000 koeien worden er per 
jaar ziek van. 
Dat is een heleboel. 
Van die zieke koeien gaan er gemiddeld per 
jaar 4.000 dood. 
 
Statiegeld op blikjes zou een heleboel narig-
heid schelen en een goede oplossing zijn 
voor dit probleem. 
In Duitsland hebben ze al statiegeld inge-
voerd en daar werk het prima. 
Je vindt er bijna geen blikjes meer in het 
gras en in de weilanden. 
 
Nu heb je kunnen lezen wat jou weggegooide 
blikje kan veroorzaken. 
Ik hoop dat jij nooit weer een blikje weg-
gooit zomaar en als je ze ziet liggen in het 
gras, ruim ze op, de koeien zijn je dankbaar! 
 

Piteke van der Meulen 

 
 

Meisje merel 
Er zit een merelmeisje te broeden in 
mijn tuin. Ze is erg dapper, want in de 
nachten vriest het nog.  
Ze is ook erg slim, want ze heeft haar 
nest zo dicht mogelijk bij de rozijntjes 
gebouwd.  

O, wat is ze druk geweest! Meer dan een 
week was ze aan het bouwen. Het werd een 
prachtig groot nest. 
 
Toen werd het plotseling heel koud. Er kwam 
een gure wind die haar door de veren blies. 
Het was nou niet bepaald een leuke tijd om 
eieren te leggen, maar het moest gebeuren; 
het nest was klaar en de eitjes waren rijp. 
 
En daar zit ze nu, dag in, dag uit.  
Van broeden krijg je trek, dus dan is het han-
dig dat de rozijntjes er zijn. En zo lekker 
dichtbij! 
 
Meisje merel kent me goed. Ze kent me nog 
van vorig jaar. Toen was ze nog heel jong en 
gespikkeld. Nu is ze bijna helemaal bruin en 
eigenlijk een vrouwtje en geen meisje meer.  
Haar vader was een merel met een snorretje 
en haar moeder was natuurlijk het vrouwtje 
van dat mannetje. 
 
Ze was als klein gespikkeld meisje al heel 
verstandig. Ze koos mijn tuinstoel met het 
zachte kussen als haar lievelingsplek. Ze lag 
daar heerlijk en volgde vandaar mijn bewe-
gingen, want ze wist dat rozijntjes en ik iets 
met elkaar te maken hadden. 
 
Toen ze groter werd, joeg haar moeder haar 
weg. Ze mocht niet meer in de buurt van de 
rozijntjes komen; ze was toen groot genoeg 
om voor zichzelf te zorgen. Mijn tuin was van 
vader en moeder en opeens verboden voor 
de groot geworden merelkinderen.  
Ik zag dat mama merel boos was en ik hoorde 
dat meisje merel piepend protesteerde. 
Maar ja, meisje merel moest luisteren want 
mama’s zijn soms streng. 
 
Maar hoe weet ik nou dat het dapper broe-
dende merelmeisje datzelfde weggejaagde 
meisje is? 
Dat zal ik je vertellen. 
 
Eerst wist ik dat niet. Het was lange tijd stil 
in de tuin geweest, want vrouwtje en man-
netje snorreman waren er niet meer. Door 
een merelziekte heb ik ze zomaar nooit 
meer terug gezien. 
Maar plotseling kwam er toch een merel in 
de stil geworden tuin; een vrouwtje. Ze leek 
het heel gewoon te vinden dat ik rozijntjes 
neerlegde. Ze vond het eigenlijk heel van-
zelfsprekend en ze trippelde me voor de 
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voeten. Ik moest uitkijken dat ik niet over 
haar zou struikelen.  
Ik was natuurlijk blij met haar en heb haar 
flink verwend. 
 
Op een dag lagen er even geen rozijntjes. 
Het merelvrouwtje zat vragend op de ven-
sterbank en keek naar binnen. We keken el-
kaar aan en toen zag ik het ...... 
Wat zag ik dan?  
Haar gezichtje! Ik herkende het! 
Gezichtje? Ja, haar gezichtje!  
Dacht jij soms dat merels geen gezichtje 
hebben? Zeker wel!  
 
Ze hebben allemaal een gezichtje waar je ze 
aan kan herkennen. Net als bij mensen. Men-
sen hebben allemaal een neus en een mond 
en twee ogen en toch zie je duidelijk ver-
schil tussen de ene en de andere mens. Ge-
lukkig maar, anders zou je niemand herken-
nen. 
Nou, dat is ook zo bij de merels, ook al heb-
ben ze allemaal een snavel en twee oogjes 
en zijn alle vrouwtjes bruin en alle man-
netjes meer zwart. 

 
Merelmannetje 
 
Ziezo, dat weet je dan nu ook weer. 
Na enige tijd zag ik opeens een merelman-
netje in de tuin; een verschrikkelijke bange-
rik.  

Hij snapte helemaal niet dat ik een aardig 
rozijnenvrouwtje ben!  
Zodra hij me zag vloog hij weg. Ja, nog vóór 
hij me zag was hij al weg; ik hoefde de deur-
kruk maar te bewegen en foetsie was hij. 
Ik wist niet hoe ik het hem leren moest; ik 
wilde zachtjes het woord ro-zijn-tjes zingen, 
maar hij was steeds al ver weg voor ik het 
toverwoord kon laten horen. 
 
Ik kon vanuit de kamer wel stilletjes naar 
hem kijken. En toen ik hem goed bekeek, 
kwam hij me opeens bekend voor. Ja, waar 
had ik die grote ronde ogen met die mooie 
gouden randjes toch eerder gezien? 
Ja, ik wist het weer!  
Het was het magere en verfomfaaide schar-
minkeltje van vorig jaar... die was toen ook 
al zo bang...  
Natuurlijk was hij toen bang, want snorre-
mannetje was hier de baas. En snorreman-
netje was soms een straaljager met een zeer 
gevaarlijke puntsnavel.  
Maar nu is snorremannetje er niet meer en 
zou dit bange mannetje toch eigenlijk niet 
meer zo bang hoeven te zijn. Maar hij was 
het wel. 
 
Later kwam er opeens nóg een mannetje in 
de tuin. Jammer, die was ook schuw. Niet zo 
héél erg als de bangerik, maar hij ver-
trouwde het hier toch niet helemaal. 
Wat een verschil met snorremannetje! Die 
zat altijd hoopvol op de deurkruk op me te 
wachten. We keken elkaar dan aan, allebei 
met schuin hoofd. Zijn oogjes vroegen dan: 
rozijntjes? Mijn ogen zeiden dan: ja, goed, 
rozijntjes ..... 
 
Ik was nu wel benieuwd welke van de twee 
mannetjes het merelmeisje zou kiezen als 
háár mannetje. Ik vond het spannend. 
 
Maar nu weet ik het natuurlijk al. Hij zit 
steeds op de uitkijk in de appelboom. Hij 
moet de tuin bewaken voor zijn broedende 
vrouwtje. En zo is hij ook in de buurt om mee 
te helpen de rozijntjes op te eten. Dan 
wacht hij netjes tot zijn vrouwtje genoeg 
heeft gehad. Zo hoort dat. 
 
Wil je ook weten welk mannetje het is ge-
worden? 
Het is ..... nee, niet de bangerik met die 
mooie, maar o zo bange ogen.  
Ik snap het wel. De bangerik kreeg geen 
kans. Ik had het al gezien.  



 
7 

Het tweede mannetje heeft hem wegge-
jaagd. Ja, dat krijg je ervan als je erg bang 
bent. Dat is bij mensen ook zo. 
En nu maar afwachten hoe het verder gaat 
met het nest.  
In ieder geval heeft meisje merel er al met-
een veel verstand van. Ik merk ook dat ze 
heel gelukkig is. Dat merk ik aan haar opge-
wektheid als ze aan haar pauze toe is. Het 
lijkt wel of ze dan lacht als ze naar me toe 
trippelt. Ze trippelt dan tot aan mijn tenen, 
zodat ik alleen maar om kan keren naar de 
keuken om weer rozijntjes te halen. 
Dat doe ik natuurlijk graag.  
Voor háár doe ik alles. Ook al had ik nou net 
wat anders te doen. Rozijntjes zijn nou een-
maal erg belangrijk, belangrijker dan alle 
andere zaken die mensen kunnen bedenken. 
 
Merels kunnen erg wijs zijn.  
Vind je ook niet? 
 

Hanna Baars 

 
Foto: Anneke Bleeker © 

 
 

Knoflook in de lente 
De winter is voorbij en de kou gaat 
langzaam over in warmte.  
De zon steekt vaker zijn koppie boven 
de wolken uit en dat is te merken.  
 
Zelf heb ik al een paar keer in tuin gezeten 
terwijl de zon scheen, wat een heerlijk 
gevoel is dat dan. Je hoort ook veel vogels 
fluiten wat het teken is dat de nestjes 
gebouwd gaan worden en de eieren snel 
komen. 
Waar je ook aan merkt dat de lente is 
begonnen is het groeien van de planten en 
bloemen. Het grauwe grijs verandert 
langzaamaan in het lenteachtige groen. De 
narcissen en krokussen zijn al veel te zien in 
de perken van de gemeente. Prachtig geel 
en paars of lila gekleurd. Helaas zijn deze 
planten niet eetbaar en echt alleen maar 
geschikt als plezierplant.  
De lente zorgt ook voor de groei van planten 
die wel eetbaar zijn. Zo kan je langs dijken 
de lange sprieten van de kraailook vinden, in 
parken groeit volop daslook en in het bos 
groeit de look-zonder-look. Als je de planten 
naast elkaar legt zien ze er allemaal anders 

uit. Kraailook als lange sprieten, daslook als 
lange bladeren en look-zonder-look als halve 
maantjes. Wat deze planten zo lekker en 
speciaal maakt is de geur en smaak die ze 
met zich meebrengen. Wanneer je de 
planten kneust of afscheurt komt er een 
knoflookachtige geur vrij, dit kenmerkt dat 
deze planten tot de lookfamilie behoren. De 
smaak is erg lekker en deze planten kan je 
makkelijk verwerken in bijvoorbeeld een 
zelfge-maakte kruidenboter. Hieronder een 
simpel recept: 
 
Ingrediënten:  
- Bladeren en sprieten van de daslook, 

look-zonder-look, kraailook 
- Ongezouten roomboter 
- Keltisch zeezout 

 
Werkwijze: 
- Zorg dat de boter op kamer-temperatuur 

is anders kan je de kruiden/planten er 
niet doorheen roeren 

- Snijd of knip de planten in hele kleine 
stukjes 

- Roer de ingredienten met een vork door 
elkaar 

- Klaar is Kees 
Geniet van het eindresultaat met zelfge-
bakken stokbrood. 

 
Het eindresultaat: heerlijke kruidenboter 
 

 
Jochem Hagoort 
 
 
 
 
Foto’s look-zonder-look:  
Anneke Bleeker © 
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Jonge blaadjes look-zonder-look 

 
Iets grotere blaadjes 

 
De bloemknopjes verschijnen 

 
Begin van de bloei 

 
Een bloem 

 
Ook voor vlinders erg aantrekkelijk… 

 
Twee koolwitjes op de bloemen 

 
Prachtige look-zonder-look in het bos 
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3xVLVL  

(het Vrolijke, Vreugde-

volle, Vrije Leven Van 

Lindsay) 😊 

Door Lindsay van Asten 

Hallo, ik ben Lindsay en ik ben 10 jaar. Samen 

met mijn grote zus Christel (zij schrijft ook in de 

nieuwsbrief en mijn moeder Cynthia in de vol-

wassene), mijn twee hondjes Deva (vrouwtje) 

en Shiva (haar mannetje), en mijn lieve zwarte 

poes Isis, en ook nog met mijn vader Ivar, reis 

ik door Europa. Ik heb al heel veel van Europa 

gezien: Nederland, Frankrijk, Portugal, Spanje, 

Duitsland, België, Luxemburg, Andorra, Zwit-

serland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en 

Finland. 

Ieder land heeft zijn eigen betekenis voor mij:  

 Nederland: daar ben ik geboren. Zes 

jaar geleden (toen was ik 4), ver-

trokken we uit Nederland en gingen we 

op reis. Dat was in 2012. De eerste drie 

jaar van de reis ging mijn vader alleen 

naar Nederland om te werken en ble-

ven ik, mijn zus en moeder achter.  

Nu komen we tussen het reizen door 

vier keer per jaar in Nederland naar 

een camping in de Achterhoek, in de 

buurt van Doetinchem, in Braamt.  

Op de camping rijden Christel en ik 

paard (al drie jaar). Daar heb ik ook een 

paar vriendin-

nen. 

 Frank-

rijk: Daar heb-

ben we twee 

en een half 

jaar in een 

landhuis bo-

ven op een 

berg gewoond 

en dat is eigenlijk ons droomland.  

Als je je nu afvraagt hoe we dat met 

school doen, nou, dat doen we niet 

want we zitten niet op school. Christel 

en ik krijgen thuisonderwijs op een ma-

nier van projecten. 

 

Casa da Luz 

 Portugal: daar hebben we anderhalf 

jaar gewoond (ik kan je vertellen dat 

het ’s zomers meteen opstaan en di-

rect doorrennen naar het zwembad is, 

en ‘s winters is het vervelend dat de 

huizen niet geïsoleerd zijn, want de 

vele regen stroomt gewoon onder de 

deuren door naar binnen).  

In Portugal hebben we ook een tijdje 

bij de Portugese NTC op school gezeten 

(hier krijg je Nederlandse les). Daar 

hebben we ook de hele aardige juf 

Wieteke ontmoet en haar zoeken we 

elke jaar op als we in Portugal langsko-

men (ik laat haar nog steeds mijn pro-

jecten lezen en ze is meer een vriendin 

dan een juf geworden)  

Terwijl ik dit schrijf zitten we in de cam-

per in Portugal van de regen te genie-

ten (een zegen voor het land, maar niet 

voor ons😊).  

De enige zonnige dag werd afgesloten 

met een tornado (heel erg eng, de 

lucht was pikzwart terwijl het midden 

op de dag was, en de camper schudde 

heen en weer). 
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 Spanje: daar moeten we uiteraard 

doorheen reizen om in Portugal te ko-

men. En we zijn een keer in het schitte-

rende Barcelona geweest. En in Gibral-

tar ben ik gebeten door een aap! En in 

El Rocio (een zanddorpje in het zuiden) 

hebben we een processie met paarden 

meegemaakt.  

 

 Het dorp is helemaal paard-proof. 

Overal staan palen om je paard aan 

vast te binden, en de ruiters rijden al 

bier drinkend rond. 

 België: daar moeten we doorheen om 

in Frankrijk te komen. We hebben daar 

het Atomium bezocht en overnachten 

er soms. 

 Duitsland: We hebben een reis naar 

Scandinavië gemaakt en om daar te ko-

men moeten we echt door Duitsland. 

We wonen ook praktisch aan de grens 

met Duitsland, dus we komen er wel 

vaker. 

 Denemarken: het eerste land van Scan-

dinavië! Om eerlijk te zijn voelden we 

niet zoveel bij dit land en gingen we 

meteen door naar Zweden.  

 Zweden: wat een boel leuke Zweedse 

huisjes zagen we daar! En oneindig 

veel rendieren! Eerst stopten we er-

voor en bleven maar foto’s maken, 

maar na zo’n duizend rendieren reden 

we dan toch weer door en lachten om 

de stoppende toeristen.  

 

Oneindig veel rendieren...  

 Finland: Een beetje hetzelfde als Zwe-

den, maar toch heel gaaf om te weten 

dat je naast het grootste land ter we-

reld zit: Rusland! Daar zijn we helaas 

niet geweest, maar we hebben wel de 

kerstman bezocht! Het was daar erg 

leuk en de 

kerstman 

bleek alle ta-

len te pra-

ten, zelfs Ne-

derlands! 

We konden 

ook een foto 

kopen van 

ons met de 

kerstman, 

maar omdat 

het 40 euro 

per foto 

kostte, heb-

ben we het 

toch maar 

niet ge-

daan😊. 

 

 Noorwegen: we zijn helemaal op de 

Noordkaap geweest! Het was 7 graden 

en rete koud.. 😊 alles was gehuld in 

een dikke laag mist, er lag zelfs nog 

sneeuw. 

De Noordkaap!  

Het was 7 graden en rete koud.. 😊 
Sokken als handschoenen… 
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). Op een gegeven moment konden we 
eraf naar een ander  fietspad dat door een na-
tuurgebied leidde. We reden een bruggetje 
over en zagen een vogelspotplaats. Op goed 

geluk vonden we een onverhard weggetje (Por-
tugal heeft hoofdwegen en niet hoofdwegen, 

nou dit was dus een niet hoofdweg! 😊)naar 
het houten gebouw toe om tot de conclusie te 
komen dat er een hek omheen stond met een 
bordje ‘privé’ erop. We besloten om nog een 
stukje door te rijden en sloegen na een paar mi-
nuten een zijpaadje in. Na ongeveer 100 meter 
kwamen we een bordje tegen waar op stond 
dat we ergens in een natuurgebied beland wa-
ren. Er kruiste een weg doorheen die 6 kilome-
ter lang was. “Doen?”, vroeg ik. “Doen!”, zei-
den mam en Chris.  Dus we deden het: over ste-
nen, door plassen en kuilen, het was een heel 
avontuur. Het was een mooi, maar dor land-
schap.na een uurtje kwamen we een ruiter te 
paard tegen. Ze groette ons vriendelijk en reed 
door. Het viel me op dat er overal op het pad 
hoefafdrukken lagen. Na nog een paar kilome-
ter en een behoorlijk steil weggetje, kwamen 
we bij een enorm paardencentrum aan. we 
fietsten half om het enorme centrum langs en 
weer een pittig hellinkje omhoog. We kwamen 
uit in een voor ons onbekend dorp dat naar 
paarden rook. We vroegen aan een vrouw wat 
de kortste weg terug was (mama wist gelukkig 
waar de camper ongeveer stond), want we 
hadden heel stiekem al 17 kilometer door het 
natuurgebied gefietst in plaats van de beloofde 
6 kilometer! De vrouw bleek goed Engels te 
spreken en nam ons mee naar een grote paar-
denstal. Ruiters met paarden (vooral kinderen) 
liepen in en uit. De vrouw vroeg aan een man 
wat de juiste weg terug was en die zei al wij-
zend: “Terug het natuurpark in en alsmaar 
rechtdoor”. Dus we begonnen onze weg terug 
en kwamen op een golfterrein uit (de favoriete 

sport van de rijke toeristen: balletjes slaan!😊) 
We reden om het terrein heen op de vlucht-
route.  Daar waren heuvels die wel bijna recht 
omhoog gingen! Na dat bizarre tochtje kwa-
men we aan bij een waterreinigingsplek. We 
stopten bij de poort waar een groot bord ‘privé’ 
op stond en maakten die open. Na nog een uur 
fietsen kwamen we dan eindelijk thuis aan. 
daar keek ik op de kilometerteller en zag dat we 
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tot mijn grote verbazing maar liefst 24 kilome-
ter gereden hadden. Het was al avond en we 
aten een lekker stuk pizza. 

Omdat het zoveel gestormd heeft, waren er bij 
het strand hele hoge golven. We wilden graag 
even kijken hoe het daar er uit zag. De storm 
had veel schade toegebracht. Het strand was 
anderhalve meter lager en de trappetjes kwa-
men niet meer tot het zand, dus we moesten 

een eind springen…😊  

Op het strand was geen schelp meer te vinden, 
maar wel veel afval en zeewier. Ook zag ik een 
blauw kwal-achtig blaasje. Ik was er per onge-
luk op gaan staan en het maakte een behoor-
lijke knal!  

Het duurde even tot het voor me doordrong 
dat ik moest weten wat dit was, omdat ik een 
zeedierenproject had gemaakt.  

Het was iets met schip, maar ik wist niet met 
wat voor schip. O ja, in bed wist ik het ineens 
weer: het was een Portugees Oorlogsschip! Een 
kwal die als je hem aanraakt, behoorlijk veel 

zeer doet! 😊 Een Portugees Oorlogsschip be-
staat uit een kolonie beestjes, die allemaal hun 
eigen functie in de kolonie hebben. De ene 
haalt bijvoorbeeld voedsel, de andere zijn aan 
het paren, weer anderen maken het schoon. Zo 
doen ze allemaal hun eigen werk en is het alle-
maal geordend (zeer slim). De hele kustlijn 
bleek er mee vol te liggen, dus toch liever maar 

je schoenen aanhouden... 😊 

Nu stop ik maar even met kletsen anders is An-
nekes hele nieuwsbrief al vol….. Ik schrijf vol-
gende maand weer verder. Bedankt voor het 
lezen en Anneke: bedankt dat ik dit mag schrij-
ven. 

Groetjes, Lindsay 

 

Maak je eigen haver-
mout drink 
 

Wat heb je nodig? 
• Havermout, 1,5 theeglas van 230ml 

• Water, 4,5 theeglas van 230ml 

• Snufje zeezout 

• Zeef  

• Dunne theedoek 

• Eventueel wat fruit (mocht je er een 
smoothie van willen maken) 
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Doe de havermout in een maatbeker. 
Dit laat je een nachtje weken. De volgende 
dag giet je 
het water eraf en doet de havermout in een 
blender en 
giet er nog 4,5 theeglas water bij, plus een 
snufje zeezout. 
Blender het tot een egale massa. 
 

 
Daarna pak je een pan of schaal, legt daar 
een zeef in en daarna je theedoek. 
Nu ga je je havermoutmelk zeven. 
Je moet de doek uiteindelijk zo uitknijpen 
dat er nog alleen droge pulp overblijft. 

 
Je kunt het ook alleen zeven met een zeef 
maar dan houd je meer 
kleine deeltjes havermout in je drinken. 
(De droge pulp kan je gebruiken als je nog 
een groente smoothie maakt. 
Zo hoef je  het niet weg te gooien.) 

Als je dit recept volgt, krijg je ongeveer 1 
liter havermoutdrink. 
Dit kun je overal voor gebruiken waarvoor je 
normaal melk zou gebruiken. 
In de koelkast kan je je drink wel 4 dagen 
bewaren. 
 
Veel plezier! 
 

Piteke van der Meulen 
 

Vorige maand schreef ik over het eer-
ste deel van onze reis door Portugal.  
We reden met onze camper eerst hele-
maal naar Noord-Portugal, waarna we 
zijn afgezakt naar het warme zuiden.  
Helaas voor ons was het zuiden deze 
keer helemaal niet zo warm…   
Waar we gehoopt hadden op een flinke 
dosis zon, kregen we vooral heel veel 
regen! 
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Water en zout 
Portugal blijkt, tot onze verrassing, best wel 
wat weg te hebben van Italië! Op zoek naar een 
overnachtingsplaats kwamen we terecht in het 
gezellige stadje Aveiro. In het stadje waren een 
aantal kanalen uitgegraven, waarin allemaal 
kleine bootjes voeren die zo uit Venetië leken 
te komen! In het stadje was een groot aantal 
huisjes in de felste kleuren betegeld, iets ty-
pisch Portugees, wat het stadje een heel gezel-
lig uiterlijk gaf. En dan al die bootjes erbij…  
 

 
 

Na even rondgewandeld te hebben besloten 
we om een boottochtje te maken. Het was wel 
een bijzondere ervaring. Het voorsteven van 
het bootje was heel lang en slank, wat er mooi 
uitzag maar geen enkel nut bleek te hebben. 
Sterker nog, zodra we begonnen met varen, 
werd die eraf gehaald, omdat we anders niet 
onder de bruggetjes door zouden passen! Ie-
dere keer dat we onder een bruggetje doorvoe-
ren schrokken we ons een hoedje, omdat de 
kapitein steeds op een oude trompet blies om 
duidelijk te maken dat we eraan kwamen. De 
bruggetjes waren gebouwd op maar één bootje 
tegelijk… 
Een paar dagen later parkeerden we de camper 
op een parkeerplaats vlak bij de zoutpannen 
van Figueira da Foz. Je kon er door de zoutpan-
nen wandelen en een klein museum bezoeken, 
wat we erg leuk vonden. De vrouw van het mu-
seum vond het heel erg leuk dat we thuison-
derwijs kregen en heeft ons een zeer gedetail-
leerde rondleiding door het museum gegeven 
en uitgebreid al onze vragen beantwoordt.  
Ze heeft ons ook mee naar buiten genomen en 
ons de zeekraal laten zien die bij de zoutpan-
nen groeit en ook een andere plant waarvan ik 
de naam niet ken.  
 

 
 

De zeekraal was nog heel klein, zo’n twee cen-
timeter groot, maar smaakte al heerlijk! Zee-
kraal is niet alleen lekker, maar ook nog eens 
supergezond; het versterkt het immuunsys-
teem, werkt ontstekingsremmend en bevor-
dert de werking van de lever. 
 

Reuzengolven 
Na de zoutpannen gingen we naar het plaatsje 
Nazaré, een dorpje met een wereldberoemd 
strand. Nazaré staat namelijk bekend als het 
strand met de hoogste golven ter wereld. Het 
hele jaar door zijn de golven indrukwekkend 
hoog, met een record van ongeveer dertig me-
ter! Het is dan ook niet vreemd dat het strand 
enorm in de trek is bij surfers…  
 

 
 

De golven waren echt indrukwekkend hoog. Ik 
denk dat ze drie á vier meter hoog waren.  
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Het was erg leuk om te zien hoe de surfers door 
de tunnel van de golf surften en, als ze eruit 
schoten, afsloten met een salto. Wat zijn men-
sen eigenlijk klein, als je ziet hoe groots en in-
drukwekkend de natuur kan zijn… 
De volgende ochtend gingen we nog even kij-
ken en er bleek dat er een surfwedstrijd aan de 
gang was. Er waren tribunes op het strand 
neergezet en het werd live uitgezonden in ver-
schillende landen. Ik vond het minder indruk-
wekkend dan de vorige dag, omdat de surfers 
nu heel lang bleven wachten op ‘de perfecte 
golf’. 
 

 
 

Wel gaaf om te zien waren de waterscooters, 
die als taak hadden de surfers nadat ze naar het 
strand waren gesurft weer terug te slepen naar 
hun positie achter de golven. De scooterbe-
stuurders hadden veel plezier; ze voeren recht 
door de golven heen, waarbij ze steeds bijna 
verticaal kwamen te staan!  
 

Thuisonderwijs 
Ook terwijl we reizen leren we gewoon door. 
Niet alleen van wat we onderweg allemaal 
meemaken, maar we hebben ook schoolspul-
len die we kunnen gebruiken.  

En ik ben natuurlijk bezig met het uitgeven van 
een kaartenset over kristallen! 
Ik heb het laatste materiaal ingeleverd en ben 
meteen verder gegaan met foto’s maken. Ik ga 
namelijk ook nog een tweede set uitgeven, vol-
gend jaar waarschijnlijk. Omdat we niet weten 
wanneer we weer naar Portugal gaan, is het 
handig om foto’s op het strand te maken, op de 
kliffen en andere typisch Portugese plekken. 
Zodra het licht goed was (lichte bewolking of 
zon) pakte ik een doosje met kristallen in en 
trok ik eropuit om te gaan fotograferen.  

Er zitten hele mooie foto’s bij en ik ben heel erg 
tevreden.  
 

 
 

Ook heb ik de documenten die het boekje van 
de kaartenset gaan vormen, teruggekregen van 
de redactie om te kijken wat ze ermee hadden 
gedaan en of ik het ermee eens was. Het waren 
alleen maar spelfoutjes en ook niet heel erg 
veel gelukkig. Ik was erg opgelucht, want ik had 
gevreesd dat de uitgever mijn teksten te lang 
zou vinden. Gelukkig niet dus en ik heb de do-
cumenten direct diezelfde dag nog terugge-
stuurd (ik heb geleerd van mijn andere fouten 
op het gebied van te rustig aan doen!). Nu 
wachten we op een offerte uit China voordat 
we verder kunnen en al het beeldmateriaal 
naar de studio kan. Het proces heeft wel wat 
vertraging opgelopen, waar de set eerst begin 
mei in Nederland gearriveerd zou zijn (het 
wordt geproduceerd in China en vervolgens op 
de boot gezet) wordt dat nu half tot eind juni. 
Nu is het dus wachten geblazen. Ik hoop dat ik 
snel weer verder kan met het proces! 
 

Storm, wind en regen 
Na ons bezoek aan het indrukwekkende surf-
strand bij Nazaré reden we door naar de Al-
garve, de provincie die helemaal in Zuid-Portu-
gal ligt. Hier hebben we anderhalf jaar op ver-
schillende plekken gewoond, dus het leek ons 
erg leuk om alle bekende plekken weer even 
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langs te gaan. Bovendien hadden we zin in wat 
zon, tot nu toe hadden we alleen maar een re-
genachtig, bewolkt Portugal gezien. Maar he-
laas werd het weer er niet veel beter op. Het 
waaide en regende bijna aan één stuk door, 
wat best veel lawaai maakt in een camper. Pro-
beer maar eens lekker te gaan slapen terwijl de 
regen keihard op het dak tikt en de camper 
continu van links naar rechts en weer terug be-
weegt, voortgedreven door de voortdurende 
wind… 
Dit maakte het vinden van goede overnach-
tingsplekken niet gemakkelijker. We wisten 
een paar prima plekjes, maar de ene helft daar-
van was bovenop een klif (niet erg handig op 
zandkliffen die bij storm en harde wind gemak-
kelijk instorten) en de andere helft was onder-
tussen afgesloten of versierd met verreweg ons 
favoriete verkeersbord; verboden voor cam-
pers. De plekken die we dan wel vonden en 
waar we niet door de politie werden wegge-
stuurd, waren meestal nogal winderig gelegen. 
Maar toch stonden we daar fijner dan op de 
speciale camperplaatsen, die in onze ogen 
meer lijken op een vrijwillige gevangenis dan 
een plek waar je vrolijk je campervakantie 
doorbrengt. 
 

 
 

Maar na even zoeken hadden we dan toch een 
mooie plek gevonden, vlak bij het strand. We 
hebben er een heerlijke strandwandeling ge-
maakt en de volgende morgen vertrokken we 
weer. Een paar dagen later kwamen we er weer 
terug. Tot onze verbazing zagen we dat het 
hele strand volledig weggeslagen was! Er liep 
een houten wandelpad door de duinen, een 
halve meter boven de grond. Op sommige 
plaatsen liep het zeewater gewoon onder het 
wandelpad door! Op een wat hoger gelegen 
punt verlieten we het wandelpad en gingen de 

duinen over om even naar het strand te kijken. 
De zee kwam tot vlak voor de duinen en het 
weinige zand wat over was, was bedekt met 
een dikke laag schuim. Met verbazing realiseer-
den we ons dat, toen we hier een paar dagen 
geleden gewandeld hadden, er ongeveer dertig 
meter strand had gelegen met zo’n vijf meter 
hoogteverschil! Later realiseerden we ons hoe 
dit kon. Het was volle maan, wat springvloed 
veroorzaakte. Maar er was nog een oorzaak. 
Storm Felix was op komst… 
 

Storm Felix 
We hebben ook een paar keer overnacht in de 
stad Portimão op een groot verlaten grasveld. 
Hier stonden we mooi beschut tegen de wind 
en af en toe scheen hier zelfs de zon! We zijn 
naar het strand van Portimão gefietst en kwa-
men tot de ontdekking dat ook hier de springtij 
flink aan het toeslaan was. Overal langs de kust 
van Portimão en bij de haven stond politie, er 
werden zelfs delen van de boulevard afgeslo-
ten! Toen we dichterbij kwamen zagen we 
waarom. Ook hier was het strand helemaal 
weggeslagen. Palmbomen lagen op een grote 
hoop op de boulevard, met wortels en al, en bij 
de weinige die er nog stonden zag je dat de zee 
bijna al het zand tussen hun wortels vandaan 
had geslagen, zodat ook zij op het punt van om-
vallen stonden.  
Bij een wat hogere golf stroomde het water 
over de boulevard. Het was dwars door de gla-
zen wand van een van de strandhuisjes gesla-
gen en overal lagen houtresten en ander afval. 
Op onze hoede liepen we naar het beginpunt 
van één van de pieren, waar zich een groepje 
mensen verzameld had die het schouwspel ga-
desloegen. Zelfs de nationale televisie was er 
aan het filmen.  
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We zagen op het strand een strandhuisje hele-
maal scheefhangen. Telkens spoelden de gol-
ven er naar binnen en het huisje leek op het 
punt om het te begeven. 
In de zee dreven stoelen, stukken golfplaat, 
dakpannen en andere dingen die blijkbaar van 
het strandhuisje afkomstig waren.  
 

 
 

De pier bij de haven werd om de haverklap 
overspoeld en ook de vuurtorens, die aan het 
einde van de pieren in zee staken, verdwenen 
door de immense golven soms volledig uit het 
zicht. In de verte zagen we een klif met een 
klein gebouw erbovenop.  
We schatten de klif op ongeveer dertig meter 
hoogte. Af en toe kwam er een golf die zó hard 
tegen de klif aanbotste, dat ze helemaal tot bo-
ven het gebouw opspatten!  
 

 
 

De pieren, die normaal twee tot drie meter bo-
ven de zeespiegel uitstijgen, lagen bijna hele-
maal onder water en werden continu door gol-
ven overspoeld.  
Wat een indrukwekkend gezicht.  
We werden maar weer eens voorgesteld aan 
de immense kracht van de natuur.  
We hebben meer dan een uur staan kijken.  

Aan het einde van de middag kwamen we nog 
even terug en we zagen dat het strandhuisje 
volledig in elkaar was gestort. 
In de krant van de Algarve lazen we dat er, in 
de twee weken dat we in de Algarve waren, 
twee tornado’s waren geweest. En het weer 
zou nog meer verslechteren… 
Voorspeld werd dat Storm Felix van vrijdag 9 
maart tot zondag 11 maart het heftigst zou zijn. 
Dit wisten we toen nog niet, ik heb het pas 
daarna opgezocht. Vrijdag merkten we er nog 
niet veel van en zaterdag was het tot onze 
grote blijdschap heerlijk weer! We stonden een 
dag bij Guia, hetzelfde strand waar we voor het 
eerst de schade van de springvloed gezien had-
den. De hele ochtend en middag hebben we 
heerlijk kunnen genieten van de zon. Rond de 
namiddag stapelden zich aan de horizon don-
kere, bijna zwarte wolken op. We schonken er 
niet veel aandacht aan en gingen de camper in, 
koken en eten. Toen we de vaat gedaan had-
den, werd het ineens, vanuit het niets, leek het, 
pikkedonker. Het wolkenfront had ons bereikt. 
Kort daarna geselde een extreem harde regen 
de camper en de wind gierde en beukte tegen 
de camper aan. De camper stond niet met de 
neus, maar met de zijkant in de wind en dat re-
sulteerde  in dreunende klappen en een cam-
per die flink hard heen en weer schommelde. 
In de camper hebben we een Koshi windgong 
hangen, handgemaakt in de Pyreneeën, die 
een sprankelend klingelend geluid voortbrengt. 
Heel leuk als we tijdens het rijden een beetje 
schommelen, maar als hij ook flink klingelt ter-
wijl we stilstaan… Dat, kan ik je vertellen, is 
echt eng. We gingen maar bij elkaar zitten en 
mam merkte op dat als we mochten omvallen, 
we maar moesten proberen om niet op elkaar 
te staan… 
We konden niets anders doen dan wachten tot 
de windstoten af zouden nemen. Met het kran-
tenbericht dat er die week twee tornado’s in de 
regio waren geweest in ons achterhoofd was 
deze ervaring niet echt een pretje. Half en half 
verwachtte ik om elk moment door een zui-
gende wervelwind opgezogen te worden. Maar 
dat gebeurde goddank niet. De winden werden 
heftiger, toen bleven ze even stabiel en vervol-
gens begonnen ze weer af te nemen. Uiteinde-
lijk ging de wind zelfs helemaal liggen. In totaal 
had het ongeveer een kwartiertje geduurd, 
maar het voelde alsof het oneindig lang 
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duurde. Een half uurtje later begonnen de inkt-
zwarte wolken over te waaien en tot onze ver-
bazing bleek het nog geen nacht te zijn, maar 
waren we getuige van een prachtige zonson-
dergang.  
 

 
 

Het was zó mooi- alsof er een sluier werd opge-
licht. Op dat moment realiseerden we ons hoe 
nietig we als mensen eigenlijk zijn. Tegen zulk 
heftig natuurgeweld kun je niets doen, alleen 
maar wachten en hopen. Niets is krachtiger 
dan Moeder Natuur. Ik denk dat dit het voor-
naamste is wat wij tijdens onze reis door Portu-
gal hebben geleerd. 
Ik wens jullie een heel fijne maand toe, zonder 
heftige stormen en weggeslagen stranden… 
 
Christel 
christel@essentialtogether.nl 
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