Paardenbloemen, zover je kun zien…

Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde

1
2
3
4
8
11
14
17
19

Foto: Anneke Bleeker ©

Kop en inhoudsopgave
Voorwoord: Groen, groen, groen…, Geel, geel en nog eens geel…
Paksoi: geneeskrachtige Chinese groente - Piteke van der Meulen
Reizen met de natuur (11) - Christel van Asten
Plant van de maand: De brandnetel - Marja Frederiks
Recept: Soep met jonge brandnetelscheuten
3 x VLVL (2) - Lindsay van Asten
Het nestje van meisje merel - Hanna Baars
Colofon en slotfoto

1

Groen, groen, groen…
Geel, geel en nog eens
geel…
Wat is alles mooi, als wij hier in onze eigen
omgeving door een laan rijden met allemaal
beukenbomen dan genieten we met volle
teugen van de prachtige groene deken die
zich aan het ontwikkelen is.
Eerst heel voorzichtig, kleine puntjes en nu
alweer veel groener dan een paar dagen geleden.
Al het groen van alles wat nu groeit als een
speer is prachtig, zo puur, zo fris en elk jaar

De brandnetels, het zevenblad, je kunt van
alles benoemen, alles is even gaaf, mooi en
lokkend om naar te kijken en/of om te plukken voor de maaltijd.
Je moet natuurlijk wel weten wat eetbaar is,
maar bij de soorten waarvan je dat weet sta
je extra te genieten want zo mooi ligt de
groente niet in de winkels.
Geel, ook zo’n kleur op dit moment wat
overheerst.

Geel in het voorjaar, de paardenbloemen laten zich zien in grote aantallen. Het zijn zonnetjes op steeltjes, fantastisch zo mooi en
bekijk zo’n bloem eens van heel dichtbij, dat
is puur genieten!

weer betoverend in het voorjaar.
De aarde trekt een nieuwe blouse aan, dat
gevoel geeft het een beetje.

Genieten kun je in deze nieuwsbrief ook van
allen die hun bijdrage hebben geleverd.
De zussen Christel en Lindsay hebben weer
van zich laten horen, lees hun mooie bijdragen.
Piteke laat je meegenieten met een bijdrage
rond de paksoi en Marja met de brandnetels.
Er is zoveel wat zo gezond is om te verwerken, lees daarom hun mooie inspirerende
verhalen.
Heel veel leesplezier en buk eens even voor
een paardenbloem, maar ook voor een
brandnetel en kijk naar de bomen die hun
mooiste kleding aantrekken.
Gratis en voor niets kan iedereen genieten
van alles wat om ons heen groet, geen
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wachtrijen, geen dure toegangskaarten,
welnee, loop naar buiten, buk en kijk en
strek je nek uit naar de hoogste bomen.
Moeder Natuur is gul voor iedereen, alleen
niet iedereen zal dit zo begrijpen.
Samen genieten, samen kennis delen, samen
anderen inspireren, de natuur is een hulp om
dit te bereiken, overal om ons heen.
Tot volgende maand.
Anneke
Gaasterland, april 2018

Paksoi: geneeskrachtige
Chinese groente
Paksoi is een Aziatische groente.
In China is men 5000 jaar geleden al
begonnen met het cultiveren van de
groente.

De vitaminen A en C werken sterk als antioxidanten.
Daarnaast bevat de paksoi veel glucosinolaten, dat zijn fytonutriënten met een sterke
antikankerwerking.
Er zitten allerlei enzymen in die in het lichaam worden omgezet in stoffen die kanker
bestrijden.
Dit werkt het beste als je de groente rauw
eet.
Daarnaast kun je de groente geblancheerd,
gestoomd of kort geroerbakt gebruiken.
Paksoi bladeren kun je heel goed in een gemengde salade verwerken.
De knapperige witte nerfstukjes kun je kleingesneden er ook gewoon bij doen.
Paksoi is een ideale groente voor in de
smoothie maar een blad op je boterham kan
ook lekker zijn in combinatie met kaas of
pindakaas.

In de Ming-dynastie is de groente in China
door de farmacoloog Liu Shizen onderzocht
op zijn medicinale eigenschappen.
Vanuit China heeft de groente heel de wereld veroverd.
De groente wordt nu ook gekweekt in Europa
en heel veel in Spanje.
Paksoi is een heel gezonde groente omdat er
heel veel vitamine A en C in zit. Daarnaast
ook nog vitamine K, foliumzuur, B5 en B6.
Paksoi is rijk aan mineralen. Calcium, ijzer,
mangaan, fosfor, kalium en magnesium.

Als je paksoi gebruikt, gooi dan het onderste
deel niet gelijk weg in de biobak of op je
composthoop, want je kunt dit deel weer laten groeien.
Bewaar de onderste 6 cm van de afgesneden
Paksoi en zet het met een beetje water op
een lichte plaats.
Na een paar dagen kun je zien dat het weer
verder gaat groeien.
Check iedere dag of het stukje nog voldoende water heeft.
Eén tot twee centimeter is voldoende, teveel water geeft snel rotting.
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Onze rondreis door Portugal is ten
einde en nu strijken we weer neer op
de mooie, rustige camping in Nébias
die we als ‘uitvalsbasis’ gebruiken. Wie
weet laat de zon zich nu eindelijk
zien???
Het is mogelijk dat je paksoi blaadjes gaat
zien en de paksoi die ik verder liet groeien is
zelfs in bloei gekomen.

Paksoi – wildpluk-salade
•
•
•
•
•
•

2 bladeren paksoi
handje zevenblad
paar blaadjes daslook
paar bloemen van daslook
paar bladeren van fluitenkruid
en een restje paprika

Eet smakelijk!

Piteke van der Meulen

Sneeuw en regen
Onze hoop op zon vervliegt echter al snel.
We zitten nog geen twee dagen op de camping (we huren daar een huisje) of het begint
te sneeuwen!

Eerst een beetje, maar na twee dagen ligt er
een pak sneeuw van minstens 25 centimeter!
Gelukkig voor ons weten we ergens sneeuwkleding vandaan te toveren en we genieten
van een paar heerlijke sneeuwdagen.
We bouwen onze grootste sneeuwpop ooit,
houden sneeuwbalgevechten en maken
sneeuwengelen.
Wat is sneeuw toch fantastisch!
Helaas is na een week toch ook de laatste
sneeuw gesmolten en wat overblijft is modder, modder en nog eens modder… Die nog
eens verergert door flinke regenval, af en
toe afgewisseld door hagel.
De plassen voor de camping bereiken enorme
proporties en langs de paden (de camping
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ligt op een berg) stromen ineens heuse rivieren. Omdat we drie keer per dag met de
hondjes lopen, kunnen we onze bergschoenen algauw omdopen tot ‘modder-schoenen’…

Dat vinden we veel leuker en speelser staan
dan rechte compartimenten. Als laatste hebben we paaltjes in de grond geslagen en die
aan het hotel vastgeschroefd, zodat hij niet
bij de eerste de beste windvlaag om zou vallen.

Insectenhotel
Maar ook de regen houdt een keer op en aan
het einde van de tweede week schijnt de
zon. De plassen slinken een beetje, waardoor de paden weer een beetje bewandelbaar worden.
We kunnen weer heerlijk boogschieten,
springen op onze trampoline die uit de berging is gehaald en knutselen in het zonnetje.
En we bouwen een insectenhotel!
Een insectenhotel staat al heel lang op ons
to-do-lijstje. We hebben al eerder pogingen
gedaan, met pallets, stro en bamboe, maar
om de een of andere reden vlogen de insecten er steeds met een boog omheen.
Nu besluiten we om het anders aan te pakken. Als we het doen, doen we het goed! We
hebben op internet gezocht voor inspiratie
en besloten om een groot hotel te bouwen,
volledig van natuurlijk afvalmateriaal.
De campingeigenaar had een hoop afvalhout
liggen wat we konden gebruiken, waaronder
mooie schaaldelen. Al zoekende naar materialen ontstond het idee.
We brachten het hout met de kruiwagen
naar de plek waar het hotel zou komen te
staan. Daarna begonnen we met bouwen.

Vervolgens was het tijd om het insectenhotel
te gaan vullen. Voor het vullen kun je allemaal natuurlijke afvalmaterialen gebruiken,
zoals stro, oude varens, boomschors, gesneuvelde bloempotten, dennenappels,
stammetjes met gaatjes erin geboord, riet…
Wat je maar kunt verzinnen, als het maar
natuurlijk is.
Tot slot hebben we de voorkant van het hotel afgedicht met kippengaas, zodat de inhoud er niet om de haverklap uitvalt.
We waren verbaasd over het resultaat.
Dat het insectenhotel er zó professioneel uit
zou komen te zien hadden we niet verwacht!

Zelf een insectenhotel bouwen
Wil jij zelf ook een insectenhotel bouwen om
meer nuttige insecten naar je tuin te lokken?
Hieronder staat wat je er allemaal voor nodig hebt.
In plaats van planken kun je ook, wat wij deden, schaaldelen gebruiken. Ook de maten
kun je aanpassen.
Als je een kleiner insectenhotel wilt bouwen
kun je alle maten bijvoorbeeld delen door
twee.
Ik heb het insectenhotel in elkaar geschroefd, mam had het overzicht en kwam
met de ideeën, mijn vader hielp me door de
planken vast te houden en ook Lindsay hielp
waar ze maar kon.
Na het frame maakten we de verschillende
‘kamers’, lekker scheef.

Tijdens het bouwen van het insectenhotel
ben ik vergeten om de maten op te meten,
dus heb ik ze later uit mijn hoofd berekend.
Wiskunde in de praktijk: oppervlakte berekenen en de lengte van de dakplanken met
de Stelling van Pythagoras!
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Dit heb je nodig voor het bouwen van een
insectenhotel:
-twee planken van ongeveer 80 bij 20 cm.
Deze planken vormen de ‘zijmuren’.
-drie planken van ongeveer 50 bij 20 cm (de
etages)
-één plank van ongeveer 20 bij 20 bij 5 cm
(ondersteunt het dak)
-twee planken van ongeveer 35 bij 30 cm
(vormen het dak)
-planken of platen om de achterkant te bedekken (moeten minstens 4500 cm2 dekken)
-planken voor kamers (30-40 bij 20 cm)
-schroeven
-vulmateriaal
-kippengaas (genoeg voor minstens 4500
cm2)

Stap 6:
Bevestig nu de planken of platen die daarvoor bedoeld zijn aan de achterkant van het
hotel. De hele achterkant moet dicht. Zo
voorkom je dat alles wat je er van voren instopt, er van achteren weer vrolijk uitvalt!
Stap 7:
Nu is het tijd om je insectenhotel te gaan
vullen! Je kunt van alles gebruiken, als het
maar natuurlijk is: dennenappels, takken,
stammetjes met gaatjes erin, stro, droge varens en noem maar op.
Stap 8:
Als laatste bevestig je het kippengaas voor
het insectenhotel, om te voorkomen dat al
je vulmateriaal er weer uitvalt. Dit kun je
het beste met een houtnietmachine doen.
Vergeet niet om af en toe te kijken of er al
insecten in je hotel zijn gaan wonen!

Zo ga je te werk:
Stap 1:
Zet de twee planken van 80 bij 20 cm
rechtop neer, met 50 cm ruimte ertussen.
Sla ze eventueel voor de stevigheid een
stukje de grond in.
Stap 2:
Bevestig de planken van 50 bij 20 cm tussen
de rechtopstaande planken. De onderste
plank moet op ongeveer een derde van de
rechtopstaande planken bevestigd worden,
de tweede op twee derde en de derde helemaal bovenaan, op drie derde. Schroef de
planken stevig vast.
Stap 3:
Neem nu de plank van 20 bij 20 bij 5 en bevestig deze in het midden van de bovenste
plank. Bevestig hem zó dat de hoogte en de
breedte 20 cm zijn, en de lengte 5 cm. Op
deze plank komt het dak te steunen. Schroef
de plank nu vast.
Stap 4:
Neem nu de planken van 30 bij 35.
Deze planken vormen het dak. Bevestig ze zó
dat ze aan de voorkant uitsteken, maar aan
de achterkant niet.
Het uitstekende gedeelte voorkomt dat het
hotel vanbinnen natregent. Je kunt het dak
eventueel bekleden met schors om het er
vrolijker uit te laten zien.
Stap 5:
Neem nu de plankjes die de compartimenten
gaan vormen. Laat je fantasie de vrije loop
met het maken van de kamers - scheef staat
minstens even leuk als recht, ik vind het
zelfs mooier!

De bouwmeester bij het eindresultaat...

Markt
Elke week gaan we de berg af om boodschappen te doen op de markt van Mire-poix.
De markt wordt gehouden op een mooi middeleeuws ogend plein. De huisjes langs dat
plein rusten op oude, houten steunbalken
waarbij je van sommige nog de sierlijk uitgesneden waterspuwers kunt zien.
Op deze markt verkopen ze veel biologische
verse groenten, die in de winkels moeilijker
verkrijgbaar zijn.
Hier treffen we ook iemand aan die daslook
verkoopt. Bij een van onze vorige huizen
groeide het volop en we hebben het best gemist. Daslook werkt vitaliserend, immuunsysteem verhogend, ontstekingsremmend en
bloedzuiverend.
Het herstelt een gezonde darmflora en bevordert de optimale werking van de lever.
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Een heerlijk kruid voor een voorjaarskuurtje
dus!
Geen wonder dat we zo blij zijn het kruid
weer tegen te komen! Nu kunnen we weer
een periode heerlijk daslook op brood eten!
Een echte aanrader.
Overal om ons heen zien we wilde plantjes
opkomen. In het veld groeit een broertje van
het kleefkruid, een niet-klevende, iets vettere variant. Ook eetbaar.

Het echte kleefkruid groeit liever in de schaduw. Ook komen er – eindelijk - kleine
brandneteltjes op. We hebben ze nog niet
gezien en waren bang dat ze op deze grond
niet zouden groeien.
Gelukkig zijn ze er dus wel, anders hadden
we ons brandnetelsoepje heel erg gemist!
Brandnetel en kleefkruid zijn vanwege hun
bloedzuiverende en lymfekier-zuiverende
werking onmisbaar in een voorjaarskuur.
Ook groeien er onder andere maartse viooltjes, paardenbloemen, madeliefjes, weegbree en duizendblad.
Een veld vol voorjaarsvitamines!

Kaartenset
Het uitgeefproces van mijn kaartenset over
de helende werking van kristallen is nog
volop bezig.
Vorige maand schreef ik hoe ik voor vertraging in het proces heb gezorgd, ook deze
maand wil het nog niet lukken.
Anderhalve maand geleden heb ik het laatste materiaal aangeleverd en we zijn er nog
volop mee bezig.
De opmaker heeft het boekje drukproef opgemaakt, maar de foto’s stonden helaas niet
goed in het midden. Wist niet dat ik het in
mijn eerste reactie meteen aan moest geven
en gaf dit pas in mijn tweede mail aan, waardoor de uitgever het boekje al als ‘klaar’ beschouwde.

Weer wat geleerd. Na een belletje zijn ze
gelukkig weer met het boekje aan de slag gegaan. Een week later is het boekje goed, en
de opmaker heeft ook de kaarten zelf al opgemaakt.
Helaas is er iets niet goed: er zit een witrand
om de kaarten heen, wat ik niet zo mooi
vind.
De uitgever geeft aan dat we het bestand
groter moeten aanleveren, willen we de
witrand wegkrijgen. Dus hebben we een
weekend flink met Pdf’s zitten stoeien… en
uiteindelijk de kaarten in een groter formaat
aangeleverd.
Helaas hebben we toch nog iets niet goed gedaan, want er zat boven en onder nog steeds
een kleine witrand.
We vroegen of die dan niet gewoon opgevuld
kon worden, maar dat ging helaas niet. Dus
zijn wij weer aan het zoeken gegaan en allerlei nieuwe PDF-creator programma’s gedownload en uiteindelijk hebben we de kaarten in het juiste formaat gekregen en opgestuurd. Vol goede moed wachtten we tot de
opmaker er weer klaar mee is. De opmaker
is echter met de verkeerde bestanden aan de
slag gegaan: de oude, te kleine kaarten zijn
opgevuld, maar de tekst staat veel te dicht
bij de foto’s.
We bellen de uitgever. Gelukkig ziet zij de
fout ook en ze vraagt ons om het juiste bestand nogmaals op te sturen.
Dat doen we en we hopen op het beste.
Een week later krijg ik weer een mailtje. Er
zit een klein stukje in het bestand van het
doosje met RGB, blijkbaar een foute kleurcode. Ze hebben het drie keer naar China
(daar zit de drukker) over en weer gestuurd,
maar ze kwamen er nog niet uit.
Ook de kaarten worden naar China gestuurd
om ze te laten controleren op eventuele
RGB-bestanden en tot die tijd is het wachten. Het boekje ligt klaar om te gedrukt te
worden, ook het doosje is er nu uiteindelijk
klaar voor, we wachten nu alleen nog op de
kaarten.
En als die er zijn… Kan de set eindelijk gedrukt worden!
Hopelijk kan ik volgende maand vol trots
schrijven dat de kaartenset naar de drukker
is!
Daarna komt hij met de boot naar Nederland
toe. Hij ziet heel wat van de wereld…
Een hele prettige maand allemaal!
Christel

7

Brandnetel
Urtica Dioica
De Latijnse naam van brandnetel is Urtica Dioica. Urtica komt van het Latijnse woord ‘uro’ dat ‘ik brand’ betekent.

Grote brandnetel - Urtica dioica
Er zijn mannelijke en vrouwelijke brandnetelplanten. Dat wil zeggen dat op de ene
plant het stuifmeel groeit en op de andere
de stamper. Dit verschijnsel noemen we
tweehuizig.
Dioica betekent tweehuizig.
Er is nog een brandnetel. Die noemen we,
omdat hij echt een stuk kleiner is, de kleine
brandnetel – Urtica Urens en ‘urens’ betekent éénhuizig.

heel snel. Ik loop er met een boogje omheen,
‘hij bijt’ zeg ik altijd.
De ‘kleine’ is lichter groen en maakt geen
wortelstokken. Deze kleine brandnetel
wordt vooral in de homeopathie gebruikt. Ik
richt me op de grote brandnetel.
Ik vind brandnetels mooi. Je ziet ze op heel
veel plaatsen groeien en vaak ook op plaatsen waar de grond verzuurt en vervuilt is. De
brandnetels maken de grond schoon en weer
vruchtbaar, oftewel gezond, en dat doen ze
ook in ons lichaam wanneer we brandnetels
eten of er thee van drinken. Schoonmaken
en mineralen aanvullen dus.
Brandnetels hebben lange gele wortelstokken onder de grond waar de rechte stengels
met de mooie donkergroene bladeren uit
groeien.
De donkergroene kleur verraadt dat er veel
mineralen in de plant zitten en die zijn heel
gezond voor ons.
Brandnetels prikken. Dat hebben de meesten
van ons wel eens gevoeld vrees ik. Dat prikken doen ze met de netelharen die op de stelen en de bladeren zitten. Toch prikken
brandnetels niet altijd. Wanneer je ze oprecht vanuit je hart vraagt of je ze mag plukken of aaien en je voelt dat het antwoord
‘ja’ is dan prikken ze je niet wanneer je ze
aanraakt.
Het is echt waar, ik spreek uit ervaring. Maar
als je een ‘nee’ voelt… luisteren.
De jonge toppen vinden het leuk en werken
meestal mee, maar zo gauw de plant gaat
bloeien is hij niet meer geïnteresseerd in
ons, zegt ‘nee’ en prikt.
Probeer het maar niet bij de kleine brandnetel want die is zo fel… die bijt altijd.

Kleine brandnetel - Urtica urens
Bij deze plant groeien de helmdraadjes met
stuifmeelkorrels en de stampertjes op dezelfde plant in één bloemetje.
De kleine brandnetel komt wat later boven
de grond dan de grote en de kleine zit vol
met brandharen. Pas dus op want deze prikt

De mannetjesplanten bloeien met lange
aren.

8

Als de meeldraden rijp zijn geven ze een
wolk van stuifmeel.
De vrouwtjesplant heeft kortere bloeiaren
en uit de kleine groene bloemetjes met één
stempel groeien de zaden.

Maar dat is nog niet alles, je kan er ook
brandnetelgier van maken. Je doet de
brandnetels in water en laat ze een aantal
dagen staan gisten.
Het gaat wel heel erg stinken.
Van dat mengsel neem je 1 deel en doet dat
in 10 delen water. Dit is een geweldige plantenvoeding.
Neem je 1 deel brandnetelgier en 5 delen
water dan kan je daarmee planten die last
hebben van luizen besproeien.

De zaden van de brandnetel dat is pas echt
‘superfood’!!
Brandnetel werkt reinigend, stimulerend,
opbouwend en weerstand verhogend in ons
lichaam.
Lekker in de soep of gewoon gekookt eten
net als bijvoorbeeld spinazie, even in heet
water en de prik is er af.

Foto hierboven en hieronder:
Toppen van de grote brandnetel

Voor thee kan je de verse of gedroogde
blaadjes van de jonge toppen gebruiken.
Wanneer je de toppen oogst groeien er weer
nieuwe toppen uit dezelfde steel.

Zo houd je het hele jaar door verse toppen.
Heb je zelf even genoeg van de brandnetels,
dieren vinden ze ook heerlijk.
Even laten drogen, dan is de prik er af, en
voeren aan paarden of koeien; onze ezel was
er ook altijd gek op. Ook bij dieren werkt het
bloedzuiverend, vocht afdrijvend en mineralen aanvullend.

Veel plezier met deze prachtige plant die
ook zo hard nodig is voor de vlinders.
De Dagpauwoog, de Kleine Vos, de Gehakkelde Aurelia en de Atalanta kunnen niet leven zonder de brandnetel.
Het zijn niet de vlinders die van deze plant
eten, maar de rupsen.
Zij lusten buiten brandnetel niets anders.

Marja Frederiks
Foto’s: Anneke Bleeker ©
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Enkele voorbeelden van het gebruik van de brandnetel:

Hoe kun je de brandnetel gebruiken in je
voeding?
Foto’s links, van boven naar beneden:
In een pesto verwerkt, op een toastje bij de
soep.
In een smoothie.
In de soep
Zowel vers als gedroogd in de thee
Foto’s rechts, hierboven:
In een stamppotje, net als andijvie.
Op de volgende pagina’s vind je het recept
voor een heerlijke soep waarin ook brandnetels zijn verwerkt.
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Recept nr.:
25
11 maart 2018
Categorie:
Soepen
Recept voor: Soep met jonge brandnetelscheuten

Jonge brandnetelscheuten…

Inleiding:

Het is bijna een traditie om aan het eind van een bijeenkomst van
een studiegroep af te sluiten met een kop soep, vaak ook met een
sneetje brood erbij.
De een zorgt voor een brood, de ander voor beleg, weer een ander
zorgt voor iets lekkers bij de koffie of thee, kortom: veel deelneemsters/deelnemers zijn thuis al actief om de studiemiddag ‘aan te
kleden’.
Wij hadden een aantal ingrediënten mee voor een gevulde groentesoep.
Ter plekke werden nog zeer jonge, maar o zo krachtige brandnetelscheuten gezocht.
Alles bij elkaar leverde dit een heerlijke soep op.
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In dit recept gebruiken we kokosvet om in te fruiten, rekening houdend met enkele veganisten in de groep.
Een aanrader om zelf ook eens te maken!

Ingrediënten:

Het spreekt voor zich dat we uitsluitend biologische gekochte ingrediënten gebruiken:
pompoen
uien
gember
rode peper
paprikapoeder
Italiaanse kruiden (gedroogd)
Keltisch zeezout
fles pastasaus
kokosvet
Vers geplukt:
brandnetelscheuten

Werkwijze:

Zoals vaker, beginnen we met het schoonmaken en snijden van de
uien.
Snijd de uien doormidden en snijd vervolgens smalle halve ringen
van ongeveer 5 millimeter breed.
Was de gember goed en snijd deze dan ragfijn.
Je wilt tenslotte geen grote klompen gember in je soep!
Snijd de pompoen doormidden en verwijder de pitten.
Heel gemakkelijk gaat dit met een eetlepel.
Snijd dan beide helften in plakken van ongeveer een centimeter dik.
Snijd dan elke plak in kleine blokjes.
Was de rode peper, verwijder het steeltje en snijd deze, inclusief de
zaadlijsten, ragfijn.
Een hele rode peper op een pan soep van acht à tien liter gaat
goed.
Smelt het kokosvet en voeg de halve uienringen toe.
Met een houten pollepel goed roeren en het Keltisch zeezout toevoegen, de paprikapoeder, gedroogde Italiaanse kruiden en het Keltisch zeezout.
Even fruiten.
Doe dan de fijngesneden rode peper en de blokjes pompoen in de
pan.
Voeg net zoveel water toe tot de inhoud van de pan onder water
staat.
Laat de inhoud van de pan nu even koken.
Snijd ondertussen de brandnetelscheuten fijn, maar niet te fijn!
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Als de inhoud van de soep beetgaar is, kunnen de brandnetelscheuten in de pan worden gedaan.
Doe dan ook de tomatensaus erbij.
Laat alles nog even doorkoken.
Beoordeel zelf of er nog wat water bij de soep gevoegd moet worden.
Je kunt tijdens het koken beter met iets te weinig water werken en
naderhand nog wat toevoegen dan dat de soep te dun wordt.
Deze soep mag enigszins stevig zijn wat de pompoen natuurlijk ook
in de hand werkt.

Het resultaat

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

Recept van de week
Dit is een recept dat we zelf hebben bedacht
en uitgewerkt.
Iedere week sturen we minstens één, maar
veel vaker twee of drie recepten naar inmiddels heel veel mensen die geïnteresseerd
zijn in hoe je ‘wilde’ groenten en kruiden
kunt gebruiken bij het samenstellen van je
maaltijden.
Met ‘wild’ bedoelen we: groenten en kruiden, maar ook bloemen, die in de vrije natuur groeien.

Wist je, dat je brandnetel kunt eten en dat
die plant heel gezond voor je is?
Wist je dat je zuring, zevenblad, look-zonder-look, madeliefje, paardenbloem, berken- en beukenblaadjes, lindenblad, en nog
heel veel meer, kunt eten?
Je kunt de recepten met allerlei ‘wilde’
groenten, kruiden, bloemen GRATIS in je
mail krijgen.
Stuur even een mailtje naar:
anneke@project7-blad.nl
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Het Vrolijke, Vreugdevolle, Vrije Leven van Lindsay…
Hoi, ken je me nog?
Voor het geval dat je me niet kent, ik
ben Lindsay en ik ben 10 jaar.
De vorige keer dat ik schreef was ik nog
in Portugal en vertelde ik over onze
manier van leven.
Nu gaan we alweer uit Frankrijk weg!
Nu ga ik schrijven over deze maand.
Toen we uit Portugal terugkwamen in ZuidFrankrijk, was het op de camping waar we
een huisje huurden meteen lekker warm. In
vol enthousiasme legden we al onze kristallen buiten, zodat ze konden opladen in de
zon.
Tegen de avond begon het zachtjes te regenen.
Geen nood! De kristallen hielden wel van regen! Gerustgesteld door kristalkenner Christel gingen we een spelletje doen.
Toen het spel af was, keek ik naar buiten en
wat zag ik: sneeuw!
En niet een beetje sneeuw: 10 cm sneeuw!
Mam had uit een of andere doos sneeuwpakken en voor mij snowboots getoverd.
Chris en ik renden snel naar buiten om de
kristallen voor de vries binnen te halen.
Het was best moeilijk met door de kou verlamde handen naar witte steentjes te zoeken! Eindelijk hadden we alles binnen gehaald.
Van mam mochten we nog even in de sneeuw
spelen. Met 20 cm sneeuw was het erg leuk.
Terwijl Christel sneeuwballen naar me
gooide, maakte ik van die sneeuw een glijbaan!
We hebben de hele avond gespeeld!
Heeeeeeeeel gaaf in het donker onder de
sterren!

De
volgende
ochtend
stelde mam voor om een
ochtend geen thuisonderwijs te doen, maar om in
de sneeuw te spelen. Ik
had al heel vroeg Shiva
(mijn hondje) uit gelaten
en het was zo mooi! Het is
onmogelijk om het uit te
leggen, maar ik zal het
proberen. Stel je voor dat
je over een 40 cm dik, wit
tapijt loopt. Je zakt lekker
diep weg. Naast je hangen
dikke perfect ronde koorden (ijzerdraad met
sneeuw).

Als je langs loopt, buigen grote witte sparren
zo diep voor je dat hun kruinen de grond raken. Op het pad liggen kleine paleizen (veel
takken zijn afgebroken door de enorme lading sneeuw en vormen bijzondere vormen).
Voorzichtig, om de sneeuw niet van de takken te schudden, kruip je onder de mooie
poorten door.
Dan komen er opeens schitterende witte
paarden op je af gedraafd.
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Hun manen wapperen en de sneeuw glijdt
van hun ruggen. Nou, kon je het je een
beetje voorstellen? Prachtig hè?
Nou, waar was ik? O ja, mam had besloten
om ons een dagje vrij te geven. We gingen
dus naar buiten. mam begon met een grote
bal te maken. Chris en ik deden hetzelfde.
Mam zei dat ze de grootste sneeuwpop ooit
wilde maken. Haar bal was net zo groot als
ik! Dat werden de billen van de pop. Christels bal was iets kleiner en werd de buik. Met
heeeeeeel veeeeeel moeite en de hulp van
Ivar kregen we de 140 kg (of zoiets) wegende
bal op mams bal. Mijn bal werd het hoofd.
Met takken maakten we het haar, de ogen en
de neus. Het was inderdaad de grootste
sneeuwpop ooit!

Als project doe ik nu een project over Europa: Europa-Eet! Eerst heb ik een kaart van
heel Europa gemaakt en die op de koelkast
geplakt. Van ieder land teken ik de vlag van
het land, zoek ik een plaatje van het bekendste gebouw, de typische klederdracht,
het dier dat daar het meest voorkomt en het
echte gerecht van het land. Superleuk!
En ik kook ook nog alles! Nou ja, niet alles.
In Portugal schijnt zeeduivel het gerecht te
zijn, en dat ziet er zo eng uit! Ik heb toen
maar pastel de nata gemaakt. Heel lekker,
maar wel erg vullend. Pfff, ik wordt er nog
dik van…
Op een veld bij het huisje hebben Chris en ik
een hut gebouwd. Ook springen er ongeveer

10000000000 spinnetjes rond! Verder groeit
hier ook het niet-klevend kleefkruid (later
ontdekten we dat die ook eetbaar is en dat
de klevende variant later opkomt).
Duizendblad, sleutelkruid, madeliefjes,
paardenbloem, het groeit er allemaal.
Vanuit Portugal naar de camping hebben we
mooie paastakken geplukt. Nu wordt het tijd
om ze te gaan versieren.

Met Pasen komt mijn Engelse vriendin Kaitlyn bij ons langs. Het enige Nederlands dat
ze met veel moeite kan is: Mhijn nhaam is
Kaitlyn… Maar gelukkig is Engels mijn
tweede taal geworden. Na zo’n weekend
speel ik zonder het
door te hebben in
het Engels en weet
ik sommige Nederlandse woorden niet
meer!
Zaterdag kwamen ze
al aan. We hebben
de hele dag gespeeld! De volgende
dag maakte ik brood
(dat doe ik elke
dag). Het was Pasen,
dus probeerde ik een
leuk vormpje te maken. Eerst maakte ik
een grote bal en een
kleine. De kleine bal gaf ik oren en de grote
pootjes. Met rozijnen gaf ik de haas ogen.
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Toen maakte ik mijn handen nat en masseerde het konijn. Het was een levensechte
haas! Zonde om op te eten!!
Na een vrolijk Pasen, lekker brood, heel veel
chocola en nog meer spelen, moest Kaitlyn
helaas weer weg. Maar er was ook goed
nieuws! De jonge broccolikiemen kwamen
uit! Die zijn eetbaar en super gezond! En ook
de kleine voorcultuur plantjes voor in de
groentetuin kwamen al op!
Maandag is er altijd markt in Mirepoix. Het
is een uur rijden en voor mij de mooiste
markt van heel Frankrijk. We liepen wat
rond en kochten verse biologische groenten
en fruit.
Voor de 4e keer
quiche Lorraine
voor mijn project
kochten we lente-uitjes.
Toen zag ik ineens in mijn ooghoek daslook! De
vrouw die de
knoflookachtige
bladeren
verkocht, was blij dat er eindelijk klanten waren. bij ons boven op de berg groeit geen
daslook.
Ik wees mam er op en we kochten een heleboel (nu drie weken later eten we het spul
nog steeds..).
Eenmaal terug
gingen mam,
Chris en ik op
20 meter afstand
boogschieten.
Daarna sprong
ik 2 uur onafgebroken op de
trampoline die
we
hadden
neergezet.
Ik was nogal
nerveus want
Christel
was
bijna jarig! Ze
werd 15 en ik
had 3 mooie kadootjes
voor
haar gemaakt.
Op mijn 6e ben ik begonnen voor Christels
verjaardag een boek over dolfijnen te schrijven.

Ik heb nu deel 4 aan haar gegeven. De serie
heet Dolfijnen vrienden. Dolfijnen zijn haar
lievelingsdieren. Gemiddeld schrijf ik 16 pagina’s en ik illustreer ze ook.
Een paar dagen na Christels verjaardag begonnen we een insectenhotel te bouwen.
Van mooie stukken hout timmeren we het
skelet in elkaar.
Helaas was ik net ziek en kon ik alleen mee
helpen na 2 koppen dennennaalden met
tijm-thee. Heerlijk!
Sparrenboom
gevonden
en
voor het hotel
gebruikt. Ook
gebruiken
we
stro, droge varens, de dennenappels We
vullen het heel
fantasievol op.
We hebben een
omgevallen
dakpannen en
nog veel meer…
Achter de camping ligt een
weide waar 6
witte paarden
staan en een
bruine. De dieren hebben geen gras meer en ze worden
niet bijgevoerd. Iedere keer als we de honden uitlaten nemen we gras mee maar dat is
nooit genoeg! Van een mislukt probeersel om
roggebrood (voedsel Denemarken en Groenland) te maken, hebben we veel roggemeel
over. We mengen het met water, wortel en
appel. Nu is het een soort van slobber (paardenvoer). We nemen het mee naar de paarden en laten ze het proeven. Ze vinden het
gek smaken, maar toch ook wel lekker.
Er werd zelfs om gevochten.
Terwijl ik dit schrijf zitten we in een snikhete camper, onderweg naar de camping in
Nederland. Mijn project is af, ik moet alleen
nog wat gerechten maken. volgende maand
schrijf ik over ons verblijf in Nederland en
de groentetuin daar!

Tot volgende maand!
Lindsay
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Het nestje
van meisje merel
Meisje merel zat stil en onbeweeglijk op
haar nest met eitjes. Ze keek met haar ogen
wijd open in de verre verte.
Wat zou ze daar zien?
Ik denk dat ze zó ver weg keek, dat ze tot
aan het andere einde van het heelal zag. En
dat ze zag, dat het heelal van begin tot eind
helemaal bestond uit één groot ei, dat uitgebroed moest worden. Dus je begrijpt wel,
dat het werk van meisje merel een reuze
groot werk was. Het mannetje had de taak
om dichtbij te blijven kijken. Want hij
moest, vanuit de appelboom, de tuin en het
nest bewaken.
Hij vond het gelukkig niet erg, dat ik af en
toe, heel eventjes, in de wijd open oogjes
van meisje merel ging kijken. Hij begreep
misschien wel, dat ik óók graag tot aan het
einde van het heelal zou willen zien.
Toen meisje merel het Grote Werk had volbracht, was haar mannetje de eerste die
haar kwam feliciteren. Hij wist het eerder
dan ik!
Natuurlijk wist hij het eerder. Hij was immers dag en nacht met zijn aandacht bij zijn
vrouwtje, bij zijn taak om het nestje en zijn
vrouwtje te beschermen. Met zóveel aandacht, dat hij gewoon vóelde dat het zo ver
was.

Meisje merel werd meteen een zorgzaam
moedertje. Ze keek nu weer gewoon dichtbij, want het uitgebroede heelal lag nu in
haar nest onder de bladeren van de klimop.
Het bestond uit kleine natte lijfjes die warm
gehouden moesten worden.

Haar mannetje kwam af en toe kijken en
vroeg of hij nu ook even bij de kleintjes
mocht zitten, want hij dacht, dat hij ze ook
best even aan zijn váderhart zou kunnen
warmen.
Het mocht! Want meisje merel had best een
beetje honger gekregen
en
lustte
wel
wat rozijntjes. Zo
kon ze
een
beetje
bijkomen
van alle
inspanning. Het
valt
niet
mee om het
heelal uit te
broeden!
Toen de kleintjes warm en droog waren, kregen mama en papa merel een nieuwe taak.
Een hele drukke taak zelfs.
Er moest af en aan gevlogen worden met
kleine wormenhapjes.
Het mannetje vond, dat er best af en toe een
klein stukje van een rozijntje bij kon. Dan
kon hij zelf ook meteen een rozijntje nemen. Maar het verstandige moedertje vond
dat nog een beetje te vroeg voor de kleintjes. Ze hield het bij rupsjes en wormpjes.
Ja, natuurlijk. Mensen geven kleine baby’s
toch ook geen rozijntjes?
Maar nu is het nest leeg en wordt er niet
meer gevlogen. Zijn de jonge mereltjes dan
nú al groot genoeg? Ik zal het vertellen...
Op een dag moest ik twee dagen van huis.
Daarom zei ik tegen de merels dat ze goed
op moesten passen voor eksters en kraaien.
Ja, dat wisten ze best. Ik kon heus wel gaan.
Maar omdat ik toch een beetje bezorgd was,
heb ik nog even een toverspreuk gezegd, zodat het nestje, in die twee dagen, niets kon
gebeuren.
Toen ik weer thuis kwam, waren ze nog druk
met af en aan vliegen, ook al begon het al te
schemeren. Alles was in orde.
Ik was blij ze weer te zien en heb die nacht
heerlijk geslapen, ja, lekker lang en diep geslapen .....
De volgende morgen was ik een beetje laat.
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Verwonderd zag ik dat meisje merel en haar
mannetje níet vlogen. Ze leken moe te zijn
en uit te moeten rusten. Misschien waren ze
al heel vroeg weer aan het werk geweest.
De één zat op het dak van de schuur en de
ander zat op het tuintafeltje.
Toch was het een beetje gek, want toen ik
naar buiten kwam, begon meisje merel opeens raar heen en weer te stappen over het
blad van het tuintafeltje. Ze trippelde niet;
trippelen ziet er altijd vrolijk en blij uit,
maar dit stijve stappen was helemaal niet
vrolijk.
Ik wilde vragen wat er aan de hand was,
maar plotseling vloog er iets zwart-wits door
de lucht en voor ik wist wat er gebeurde,
schoot er een ekster in de klimop. Ik rende
er heen en klapte keihard in mijn handen!
Weg was hij weer.
Ziezo, dat had ik goed gedaan! Die ekster
zou wel erg geschrokken zijn en niet terug
durven komen!
Mannetje merel kwam nu in beweging en
ging het nest controleren. Wat zag hij daar?
Hij vertelde me niets, had helemaal geen
aandacht voor mij en ging terug naar het dak
van de schuur. Daar bleef hij met uitgerekte
nek naar het nest zitten staren. Alsof hij iets
verwachtte ... Wàt verwachtte hij dan?
Meisje merel vond het niet nodig om te gaan
kijken. Ze nam een rozijntje.
“Nou, nou”, zei ik, “moeten jullie ondertussen niet eens verder met je werk?”
Maar ach, dat gingen ze helemaal niet doen.
Ze vlogen samen de appelboom in.
Dan wilde ik nu toch ook maar eens het nest
gaan controleren. Ik haalde een spiegeltje
om boven het nest te houden, zodat ik er
goed in kon kijken. En wat zag ik?
Ik zag het allermooiste nest van de wereld
met een kunstig vlechtwerk van allerlei takjes en sprietjes, een nest zoals wij mensen
nóóit zouden kunnen maken. Zó mooi!
En wat lag er ín het nest?
Niets. Helemaal niets. Het was LEEG.
Ik keek vragend naar het mannetje en het
vrouwtje in de appelboom......
“Ja”, zei meisje merel, “het is niet anders.
Ik ga mezelf nu maar eens oppoetsen en mijn
veren glad strijken, want ik moet me gaan
voorbereiden op een nieuwe taak.
Ik moet mezelf nu weer mooi en aantrekkelijk maken, zodat mijn mannetje met mij
weer een níeuw nestje wil maken.”
Ik knikte begrijpend. Ik wist nu wel wat er
gebeurd was.

Het is best verdrietig, dat de toverspreuk
niet iets langer had gewerkt dan precies die
twéé dagen. Toverspreuken werken eigenlijk
nooit erg lang en soms zelfs helemaal niet!
Ja, het was erg verdrietig, maar ...... wat
was meisje merel verstandig! Ze keek dapper vooruit, naar de toekomst, naar een
nieuw nest met eitjes en bleef niet achterom
kijken om te treuren. Ik was trots op haar!
Ach ja, als je zó ver hebt gekeken als meisje
merel, dan weet je, dat de kleine merelzieltjes weer teruggekeerd zijn in het grote ei
van het heelal. En dat het Grote Werk opnieuw op je wacht.
Ik ging het spiegeltje opruimen en zag door
het raam dat het mannetje nog één keer bij
het nestje ging kijken. Geloofde hij het nog
niet? Of dacht hij, dat ik een toverspiegeltje
had en de vogeltjes terug had kunnen toveren?
Nee, jammer mannetje, zó een spiegeltje
heb ik niet.
Toen ik het weggelegd had en nog eens naar
buiten keek, zag ik meisje merel nog steeds
in de appelboom zitten om haar veren te
poetsen. Haar snavel streek veertje voor
veertje zorgvuldig glad.
Een paar takken verder zat het mannetje
naar haar te kijken. Hij leek haar héél mooi
te vinden.
Plotseling vloog tot mijn schrik iets zwarts
door de lucht, iets wat op een vuurpijl leek,
een vuurpijl die regelrecht op het mannetje
afschoot.
Help! Wat was dat? .........
Niks bijzonders.
Meisje merel bleef rustig doorgaan met het
poetsen van haar veren. De vliegende pijl
was haar eigen mannetje, haar stoere straaljagerpiloot, die het àndere mannetje uit de
boom weg joeg. Heel gewoon toch?
Het zo mooie en verstandige vrouwtje was
van hèm en dat had hij even goed duidelijk
gemaakt.
Mooi meisje merel en haar stoere mannetje
zijn toen samen weggevlogen.
Ik hoop, dat ze een fijn en veilig plekje vinden voor hun nieuwe nestje.

Hanna Baars
(Afbeelding merels: afkomstig van Pinterest; merelnest: Sovon Vogelonderzoek Nederland)
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker – opmaak en tekst
Christel van Asten
Lindsay van Asten
Hanna Baars
Marja Frederiks
Piteke van der Meulen
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

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

Tot volgende maand!

Zo mooi is het bos in het voorjaar...
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