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Zo bloeien de paardenbloemen en zo zijn het alweer pluizenbollen…
De natuur kwam laat op gang dit voorjaar maar toen alles echt begon te ontluiken konden we er bijna bij blijven
staan zo snel als alles groeide.
Het ene moment zag je mini groene puntjes
aan een boom of struik en het volgende moment waren het blaadjes.
De paardenbloemen fleurden vele bermen,
weilanden en andere plekken op met hun
prachtige gele kleur maar inmiddels hebben
de pluizenbollen, oftewel de uitgebloeide
paardenbloemen al lang weer de overhand.
Heb jij zo’n uitgebloeide paardenbloem weleens van heel dichtbij heel goed bekeken?
Nee? Moet je eens doen. Werkelijk prachtig!
Al die zaden die zo gemakkelijk overal heen
waaien door de wind, zo mooi om daar eens
aandacht aan te schenken.
En één pluizenbol geeft de belofte weer vele
nieuwe planten te laten ontstaan.

Paardenbloemen… deze komen ook onder de
aandacht in deze nieuwsbrief, samen met
hondsdraf en de den.
Maar er zijn ook andere bijdragen zoals van
de jongedames Christel en Lindsay.
De twee zussen die met hun ouders een zeer
afwisselend leven leiden en op eigen wijze
wijs worden.
Durfden meer mensen dit maar uit te voeren, wat een brok ervaring doe je op en lees
vooral wat zij beleven, uitvoeren en wat hen
bezig kan houden.

Nog een paar weken voorjaar en dan mogen
we het seizoen alweer de zomer noemen.
De tijd vliegt, des te meer reden eens op de
knieën te gaan voor de paardenbloemen of
andere mooie bloemen laag bij de grond.
Let dan ook eens op de hoeveelheid insecten
die rond deze bloemen vliegen en fladderen.
Alles werkt samen in de natuur en dat is iets
wat wij mensen goed moeten weten om te
voorkomen dat we overal schade aanrichten
en mooie gebieden verwoesten door verkeerd ingrijpen of omdat er weer van alles
gebouwd moet worden.
Nederland heeft nog wel mooie gebieden
maar laten we alle schoonheid vooral waarderen, met elkaar delen en wie er geen oog
voor heeft erop wijzen dat er zoveel te genieten valt.
Gratis en voor niets, ook dat nog want in eigen tuin of directe omgeving groeien ook
paardenbloemen, madeliefjes en nog heel
veel meer.
Daar hoeven we geen kilometers voor te rijden.
Heb oog voor al deze mooie planten die jouw
mooie momenten geven.
Althans voor wie het ziet en omdat jij deze
nieuwsbrief ontvangt nemen wij aan dat jij
daar interesse in hebt.
Graag delen we weer al het moois wat diverse personen ons hebben aangereikt om
jou te informeren, te laten genieten of om
over na te laten denken.
Heel veel leesplezier en tot eind volgende
maand.
Hartelijke groet,
Anneke
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Hondsdraf
Glechoma Hederacea

Glechoma komt van het Griekse woord
glechon waarmee een geurige muntsoort
(polei)werd aangeduid en Hederacea is afgeleid van hedera dat klimop betekent.
Hondsdraf klimt niet maar kruipt over de
grond en heeft een sterke geur.
Het is een overblijvende en groenblijvende
plant die behoorlijk kan woekeren.

Hondsdraf kruipt dus over de grond en maakt
overal waar het blaadjes heeft, op de stengelknopen, worteltjes zodat het goed vastzit. In het voorjaar richten de vierkante
slappe stengels zich omhoog om te gaan
bloeien.
De bloemetjes groeien in de hoekjes waar
het steeltje van het blad uit de hoofdstengel
komt, een bladoksel heet dat.
Uit iedere bladoksel komen drie mooie lipbloemetjes tevoorschijn.
Het lijken bloemenkransjes doordat de
blaadjes kruislings versprongen staan, maar
dat zijn het dus niet.

Mijn oma kreeg ooit een klein plantje hondsdraf en plantte het in haar tuintje en na verloop van tijd was er alleen nog hondsdraf in
haar tuintje te vinden.
Nu is het wel een vrolijk plantje met mooie
paarse/blauwe lipbloemetjes dus het stond
eigenlijk heel erg leuk. Als ik hondsdraf tegenkom denk ik altijd weer even aan het
tuintje van mijn oma.

Hondsdraf groeit het liefst in de schaduw, in
de zon blijven de blaadjes klein.
De vorm van de blaadjes lijkt een beetje op
een oor of op een longblaasje maar ook op
de vorm van een nier.
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Recept
Wil je meer gratis recepten ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar:
Anneke@project7-blad.nl

Zo weten we dat de plant ons kan helpen als
we problemen hebben met deze organen.
Een gekneusd hondsdrafblad helpt ook de
jeuk te verminderen wanneer je het wrijft
over de plek waar je geprikt bent door bijv.
een brandnetel.
Thee van Hondsdraf helpt om je lichaam te
ontzuren en is goed voor je nieren, maar
helpt je ook als je verkouden bent en last
hebt van hoest, slijm of een oorontsteking.
Door de vele vitamines en mineralen verbeterd hondsdraf je algehele gezondheid, dus
zet er gerust een lekker kopje thee van
eventueel gecombineerd met andere kruiden of gebruik het door je eten.
De hele plant is eetbaar. Rauw als kruidje,
dus niet te veel, en verwarm je het dan kan
je er wat meer van gebruiken omdat de intense smaak dan minder wordt.
De bloemetjes kan je gebruiken om een klein
hapje op te vrolijken of de sla te versieren.

Verse ‘wilde’ gewassen kunnen ook worden verwerkt in een ontbijtje. Heel lekker
en ook heel gezond is hüttenkäse, of cottage cheese.
Cottage cheese wordt ook wel hüttenkäse
genoemd.
Het is een heel jonge, eiwitrijke, zachte
kaas die gemaakt wordt van koemelk en
wat zuur. Het is een romige, kwarkachtige
substantie (samengeklonterde eiwitten –
wrongel) die niet samengeperst wordt.
Het bevat veel vitamine A, bètacaroteen,
veel calcium, en in sommige soorten zitten probiotica.
Cottage cheese is, zoals gezegd, eiwitrijk,
maar koolhydraatarm.
Ook bevat het maar weinig vet: ongeveer
4 gram per 100 gram.
Het is geschikt voor een eiwitrijk en caloriearm dieet.

Ingrediënten:
Veldkers:

Veel plezier met Hondsdraf.

Marja Frederiks
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We laten de veldkers en de hondsdraf
een paar keer zien op foto’s.
Zo kun je goed zien hoe de plantjes eruit
zien.

Cottage cheese / Hüttenkäse:

Hondsdraf:

Ingrediënten:
• een half bakje (100 gram) cottage
cheese
• een handje veldkers
• een handjevol hondsdraf (het plantje
bloeit nog niet in januari/februari; let
in dit geval op de vorm van de blaadjes)
• wat zwarte peper uit de molen
• een beetje kurkumapoeder (naar eigen
inzicht, alhoewel de combinatie zwarte
peper en kurkuma erg gezond is)
Werkwijze:
Schep per persoon 100 gram cottage
cheese op een schotel of in een kommetje.
Maal wat zwarte peper en eventueel wat
kurkumapoeder naar smaak over de cottage cheese.
Was de veldkers- en de hondsdrafblaadjes goed.
Strooi de blaadjes eroverheen.
Decoreer met een eetbaar bloempje (in
dit geval een viooltje).
Dit recept is verschenen als ‘Gratis Recept’ nummer 13 in 2018.
Deze recepten zijn bedoeld om je bekend
te maken met ‘wilde’ groenten, kruiden
en vruchten.
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Het enige wat we nog af en toe moeten doen
is de klimop rondom het perkje weghalen,
anders worden al die mooie plantjes helemaal overwoekerd.

Ik had de hoop al opgegeven, maar het
onmogelijke is gebeurd. Mijn kristalkaartenset is uitgekomen!! Ik ben er zo
ontzettend blij mee…..
Verderop in dit artikel vertel ik er meer over
(ik begrijp heus wel jullie niet kunnen wachten, maar ik wil ook nog een paar andere
dingetjes vertellen).
Half april reisden we weer af naar Nederland. Hier wachtte ons een onverwacht,
maar zeer fleurige ontvangst: alle bloembollen die we in november hadden geplant, waren uitgekomen en de meest prachtige lentebloemen straalden ons tegemoet!
We werden er helemaal blij van.
Ik werd zo mogelijk nóg blijer toen ik zag
wat er zich in de schaduw tussen onze
schuurtjes bevond: daslook!

Vol verwondering genieten we van de ontluikende lente. Al het groen spuit eruit. In nog
geen week tijd staat alles schitterend te
bloeien.
Ook ik voel de lente energie kriebelen en vol
enthousiasme pluk ik witte dovenetel,

Witte dovenetel
hondsdraf, brandnetel, kleefkruid, herderstasje, kamille en een vroege bos roomse kervel om te drogen voor de thee.
Ook plukken we verse kruiden voor op brood
en in de sla. In de lente zijn de kruiden op
hun vitaalst; als je ze eet, eet je behalve hun
vitamine en andere inhoudsstoffen ook hun
fantastische groeikracht.
Je verwent je lichaam met een enorme boost
aan energie!

Daslook
Vorig jaar gezaaid, maar we wisten niet zeker of het wel op zou komen. Ik stond op en
neer te springen van blijdschap!
We hebben besloten om er dit jaar nog niet
van te eten, zodat het in alle rust kan uitdijen.
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onze bijna uitgeputte voorraden weer bijgevuld worden, krijg ik het idee om zelf theemengsels te gaan maken om weg te geven.
Bij de Action kun je leuke, kleine weckpotjes
kopen, die uitermate geschikt zijn om een
theemelange in te doen. Het staat heel leuk.
Ik plak er twee etiketten op. Op het ene
schrijf ik de naam van de thee, bijvoorbeeld
Anneke-thee. En daaronder waar de thee
goed voor is. Op het andere etiket schrijf ik
wat er allemaal in zit. Nog een strikje eromheen en je hebt een prachtig origineel cadeau om weg te geven! Eventueel kun je er
ook nog een paar lege theezakjes bijgeven.

Een fiets vol lekkers...
Zo ook met theeën. Als je de kruiden ervoor
in de lente plukt en droogt, is de werking van
de thee optimaal. Het hele plafond van onze
handgemaakte schuur hangt vol met drogende kruiden en hoeveel spijkers er ook bijkomen,
er
is
altijd
ruimtegebrek!
Begin mei staat de meidoorn in bloei. Ik twijfel eerst of het wel echt meidoorn is. Vervolgens vergeet ik steeds om het op te zoeken. Uiteindelijk ben ik er dan toch uit en
nog maar nét op tijd om de bloesem te plukken. Maar nu heb ik ook wel héél veel. Meidoornbloesemthee is heel geneeskrachtig:
ze werkt aansterkend, weerstand verhogend
en is goed bij alle vormen van hart en vaatziekten.
Om de bloesem te drogen, maak ik een stellage van fruitkistjes. Hier leg ik keukenpapier in en daarop komt de meidoornbloesem.
De stellage zet ik in de schuur. Drogen maar!
Kruiden drogen het beste in een temperatuur van ongeveer 30 graden Celsius en uit
direct zonlicht. Gelukkig zijn de dagen die
volgen erg heet en de dunne bloemetjes drogen snel. In een week tijd hebben we een
volle weckpot meidoornbloesem. Ik vind het
echt heerlijk om mijn eigen kruiden te oogsten, te drogen en er vervolgens thee van te
zetten!
Na twee tot drie weken zijn de meeste kruiden droog. Onze weckpotten, waar we de
kruiden in bewaren, raken steeds voller. Nu

Lindsay en ik hebben allebei een prachtige
camouflagemantel, waarmee we ons graag
verstoppen. De mijne heb ik zelf gemaakt!
We gaan dan vlak langs een pad liggen met
onze mantels over ons heen en onze hondjes
naast ons. En moeten ons lachen enorm inhouden als onze vader zonder ons te zien,
vlak langs ons afloopt en dat terwijl hij wist
dat we ons gingen verstoppen!

Het is echt bizar om te ervaren dat mensen
je gewoon echt over het hoofd zien. Dan ga
ik me toch afvragen: wat heb ik in mijn leven
eigenlijk allemaal gemist? Veel mensen zijn
zich niet meer echt bewust van wat er om
zich heen afspeelt. Dat merk ik bij mezelf
ook. Veel te vaak hoor ik Lindsay ineens:
‘zag je die prachtige roofvogel?’ roepen. En
dan realiseer ik me dat ik tijdens het wandelen alleen maar de grond vlak voor mijn voeten staarde…
Maar wat heel erg werkt, heb ik gemerkt, is
het zoeken naar eetbare wilde plantjes en
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kruiden. Je moet je bewust zijn van je omgeving als je ze zoekt, anders loop je er
straal voorbij. Als ik kruiden zoek, ben ik
veel beter in staat om de omgeving in me op
te nemen. En soms ben ik dan degene die
roept: ‘heb je die prachtige roofvogel gezien?’…
En dan zijn we eindelijk bij het onderwerp
aangekomen, waar ik al heel lang naar heb
uitgekeken om het jullie te vertellen: Mijn
kaartenset is uitgekomen!!!
Eindelijk! Vrijdag 18 mei heb ik hem opgehaald. En wat is hij mooi!
Ik ben zo supertrots!
Hoe is het zo gekomen, vraag je je vast af
(tenminste, dat hoop ik, anders loop ik het
voor niets te vertellen.. ☺).
Nou, dat is best een verhaal. Want er is veel
gebeurd de afgelopen tijd.
Eind april verscheen er een artikel van mij in
Spiegelbeeld en daarvoor al een stukje in de
Happinez.

die het vlot en kwalitatief veel scherper opmaakte.
Terwijl onze opmaker daar mee bezig was,
gingen mam en ik naar een lezing. Toen we
achteraf met een paar mensen praatten, zeiden die allemaal: ‘je moet het gewoon in eigen beheer doen!’
Op de terugweg praatten we verder over die
mogelijkheid. Ik was helemaal in tranen en
had het gevoel dat er een enorme last van
mijn schouders was gevallen. Ik voelde me
ineens zo licht als een veertje.
Toen was het voor ons wel duidelijk wat we
moesten doen.
Gezien de kwaliteit van onze opmaker en
hoe snel ze het deed, plus mijn gevoel erover, besloten we om de uitgever los te laten en de kaartenset in eigen beheer uit te
gaan geven.
We hadden het nog niet besloten of iemand
brengt ons in contact met een drukker van
speelkaarten die ook kaartensets laat drukken.
Het liep zo soepel dat dit wel de bedoeling
moést zijn!
De uitgever had, nadat we af hadden gezegd, als eis gesteld dat we geen bestanden
die door hen waren opgemaakt zouden gebruiken. Dus gingen we er met onze opmaker
voor zitten om het boekje, die de uitgever
had opgemaakt, helemaal aan te passen.
Ook moest er een nieuw ontwerp voor het
doosje komen, omdat het formaat van de
kaarten gewijzigd moest worden.

Amper een week daarna begonnen de eerste
bestellingen binnen te komen! Alleen had ik
natuurlijk nog geen kaartenset om aan die
mensen op te sturen….
En het zag er niet naar uit dat de kaartenset
half mei nog uit zou komen, wat ik met de
uitgever had afgesproken.
Op de site van de uitgever was de verwachtte uitgiftedatum ineens een maand
verschoven naar half juni….
Een teaser, noemen ze dat…
Tegen mij zeiden ze dat zelfs de zomer nog
wel lastig zou worden. Met andere woorden:
het proces schoot alles behalve op.
Er was veel miscommunicatie en het liep erg
stroef. Uiteindelijk besloten we om de bestanden naar een eigen opmaker te sturen,

En wonder boven wonder: een week later
konden we de bestanden naar de drukker
sturen en nog vier dagen later werd de set
gedrukt! Wat ging het ineens snel!
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Het voelde heel erg goed allemaal. Van alle
kanten kreeg ik mooie boodschappen van
mensen en er kwamen meer bestellingen. En
een week later konden we de kaartenset ophalen. Wat is hij prachtig!
Er is een heel groot verschil tussen iets zien
op een beeldscherm of om iets fysiek in je
handen te houden.
Om heel eerlijk te zijn was ik heel erg verbaasd dat ik zoiets moois had gemaakt!
Ik hoop dat in niet te ijdel overkom, maar ik
ben gewoon supertrots!
Nu ga ik toch een klein beetje reclame maken. Als je niet zo van reclame houdt, mag
je dit stukje gerust overslaan.
Kristallen zijn overal om ons heen en
steeds meer mensen voelen zich ertoe aangetrokken. Christel van Asten is een van de
pioniers die contact maakt met kristallen.
Als nieuwetijdskind weet zij feilloos tot de
essentie van het kristal door te dringen en
te luisteren naar de boodschap die het
kristal voor de mensheid heeft.
Haar werk met kristallen is uitgemond in
twee prachtige kaartensets, waarvan de
eerste nu verschenen is. In deze kaartenset
beschrijft zij 55 kristallen die aardend, beschermend en vitaliserend werken. De
mooie kaarten met bijbehorende affirmaties en diepgaande beschrijvingen nemen
je mee op ontdekkingsreis door de wonderlijke minerale wereld.
Deze prachtige kaartenset is een echte
must als ondersteuning in deze overgangstijd naar een nieuwe wereld!
Voor bestellingen en voor meer informatie
ben je van harte welkom op:

De paardenbloem
In het Latijn wordt deze bloem Taraxacum Officinale genoemd.
Taraxacum komt van het Griekse
woord taraxa.
Dat betekent aandoening.
Er zijn meer redenen aangegeven waarom
paardenbloem in het Latijn taraxacum heet
maar deze redenering lijkt het meest waarschijnlijk.
De toevoeging officinale is duidelijk want dit
betekent: ´uit de werkplaats van de apotheker´.
In het Nederlands heeft paardenbloem diverse volksnamen: pissebloem, beddenpisser, molsla, leeuwentand, paardensla, paardenstek, suikerij, wilde suikerij, hondesalade, melkwied, melkblom, ganzetongen,
henselbladeren, kruidkoek, oorringen, papenkruid, kaarsjes, kettingbloem, konijnengroen, pluimpje, schurftbloem, stuiver, velrijs, wilde cichorei, uitblazertjes, zevendistel, zuurdistel, canckerbloem en brievenbesteller.
Er zijn 200 soorten paardenbloemen en deze
hebben allemaal een gelijksoortige medicinale werking.
Wie de paardenbloem als lastig onkruid in de
tuin ziet doet zowel de paardenbloem als
zichzelf ernstig tekort.

www.kristalboodschappers.nl
of mail Christel op:
christel@kristalboodschappers.nl
Ik ga heerlijk genieten van mijn kaartenset
en van de heerlijke verse kruidentheeën.
Volgende maand schrijf ik weer verder, over
ons verblijf in Frankrijk.
Veel plukplezier allemaal!
Christel
christel@kristalboodschappers.nl
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Je knipt ongeveer 10 cm van de stengel af,
knijpt het een beetje plat en steekt het tot
halverwege in je mond.
Flink blazen met je lippen op elkaar.
Het geluid lijkt op het geluid wat uit een roltong-toetertje komt.

(Foto: Anneke Bleeker ©)
De paardenbloem is voedzaam, gratis en geneeskrachtig.
Je kunt elke dag een paar blaadjes van paardenbloem door een maaltijd heen mengen.
Dat is goed voor de lever.
Paardenbloem is geen onkruid; het is een
gratis medicinale groente.
Begin mei heb ik de paardenbloemen gegeten in combinatie met een appel.
Op 10 mei liep ik mee met de Daslookwandeling in Bergen NH.
Op die wandeling kwamen we ook de paardenbloem tegen.
We hoorden van Anneke wat we allemaal
met de paardenbloem kunnen doen.
De bladeren kunnen we fijn snijden en door
de salade verwerken.
De bloemen zijn eetbaar en kunnen ook op
en door de salade.
Je kan de bloemen ook drogen en er paardenbloemthee van maken.
De wortels zijn vanaf het najaar tot het voorjaar extra krachtig.
Fijn gesneden kun je ze aan je maaltijden
toevoegen, het advies is: niet teveel tegelijk
vanwege de sterk bittere smaak.
Met de stengels kun je een leverreinigingskuur doen in 14 dagen.
Dag 1 eet je 1 stengel, dag 2 eet je 2 stengels
en zo bouw je op tot 7 stengels op dag 7,
daarna ga je terug met iedere dag een stengel minder.
******************************************************

Tien centimeter van de stengel knippen.
Een beetje plat maken en half in de mond
steken.
Flink blazen…

Piteke van de Meulen

Fluitjes maken
Een deelnemer van de groep vertelde dat ze
altijd fluitjes maakt van de stengels van
paardenbloemen.
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Grootmoeders
hoestdrank
Toen ik nog een kleine Jochem was
logeerde ik vaak bij mijn opa en oma.
Mijn opa heeft me veel over de natuur
geleerd en daar is mijn interesse voor
de natuur ook begonnen.

precies de hoestdrank die ik toen ook
gedronken heb.
Door mijn wildplukervaringen ben ik eens
gaan kijken wat de ingrediënten zijn; tot
mijn grote verbazing was het belangrijkste
ingrediënt dat erin gaat de Grove den. Dit
ben ik op het internet gaan opzoeken en heb
een goed hoestdrankrecept gevonden.
Om eigen hoestdrank te maken heb je
nodig:
Groene jonge uitlopers van de grove
den(zie foto)
- Biologische rietsuiker
- Een weckpot
- Een zeef
- Een prachtige fles
De werkwijze:
-

Mijn oma had altijd verschillende drankjes
en medicijnen voor allerlei kwalen. Zoals
ook de hoestdrank. Wanneer ik eens moest
hoesten haalde ze de fles uit de kast en
schonk wat van het drankje op een lepel. De
smaak daarvan was zo zoet en lekker dat ik
altijd om nog een lepel vroeg, helaas vond
mijn oma dat 1 lepel genoeg was. Vaak als
mijn oma niet in de keuken was nam ik
stiekem zelf een slokje uit de fles, de
smiecht die ik was.
Van het hoestdrankje verdween de hoest na
een loop van tijd en sliep ik erg lekker. Nu
zijn mijn grootouders al een tijdje overleden
en heb ik er niet meer aan gedacht. Tot het
moment dat mijn vriendin ook een hoestbui
had en wat hoestdrank naar binnen goot. Ik
herkende de geur en proefde ervan. Het was

-

Pluk de uitlopers van de grove den, je
vindt ze onder andere op de Veluwe.
De uitlopers zien er een beetje uit als
groene Churros.
De uitlopers doe je eerst in een laag in
de weckpot
Daarna weer een laag suiker
Daarna weer een laag uitlopers etc etc
tot dat de pot vol is.
Sluit de pot goed af en kijk de volgende
dag weer.
Als je de pot opent zie je dat er ruimte
is ontstaan
Doe er dan weer een laag uitlopers in en
ga zo een paar dagen verder.
Zet de pot ergens op een donkere plek
en na een maand is het klaar
Haal de pot tevoorschijn en zeef het
geheel boven een pan
Als het helemaal is uitgelekt kan het in
de mooie fles gegoten worden.
Wanneer je een wildplukhoestje wilt
hebben kan je wat op een lepel schenken
en je hoest gaat weg.

Jochem Hagoort
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want in ons vorige ijskoude verblijf in Nederland had mam bloembollen en tulpenbollen
geplant!

Het Vrolijke, Vreugdevolle,
Vrije Leven van Lindsay
Hoi. Voor het geval dat je nieuw bent in deze
nieuwsbrief, zal ik me even voorstellen: ik
ben Lindsay en ik ben 10 jaar. Zoals ik dat
noem: half elf (10:35). Zeer letterlijk bedoeld hoor, echt! ☺ Gewoon in kloktijd☺.
Zoals je misschien gemerkt hebt, ben ik
nogal een kletsmajoor. ☺
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over onze
periode in Frankrijk. Ik eindigde met dat ik
heel benieuwd was hoe het met de tuin in
Nederland was. De reis was lang maar het
werd wonder boven wonder steeds warmer
en groener. In Frankrijk en Portugal was alles nog kaal. Eenmaal in Nederland was het
echt helemaal groen.

We reden ons plekje op en wat we zagen:
rood, oranje, geel, wit, paars (van de hyacinten), roze en groen. Ook de appelboom,
die in het midden van de tuin staat, had haar
bloesem al klaar. Omdat we nog niet genoeg
groen hadden gezien, gingen we vrij snel
naar het bos.
Ik liep voorop met mijn trouwe hondje Shiva
en overdonderde mijn zus Christel en mijn
moeder Mam met uitroepen zoals:”
Ooooooooooohhh, aaaaaaaaaaaaaahhhh, ieiieieieieieieiei-eieiehhh,
oeoeoeoeoeoeohhhh!
En Woow, wauw, mam kom eens kijken! Dit
moeten jullie zien! Wat groen!” kortom, het
was prachtig!
Een van mijn hoofdredenen om naar Nederland te gaan, is paardrijden. Onze eerste les
verliep super!
De normaal zo ondeugende pony waar ik altijd op rijd, was nu super braaf. Misschien
komt het door de lente. Maar niet alleen de
paarden hebben de lente in hun hoofd.
Ook de vogeltjes zijn druk met takjes in de
weer. In een nestkastje bij onze stacaravan
bouwen twee pimpelmeesjes een prachtig
nest. Isis, ons kleine ex-wilde poesje, vindt
dat prachtig en zit er mekkerend onder! (dat
mekkeren doet ze altijd als ze een vogel
ziet).
Als wij iets van groente eten, maken we dat
heel bewust klaar. Als voorbeeld zal ik
bleekselderij nemen. we snijden de selderij
op 5 cm boven de kont af. Daarna leggen we
de selderij met het kleine bruine kontkontje in een laagje water. In een glaasje
bijvoorbeeld.
En dan wachten; de selderij komt vanzelf
omhoog. Voor een betere uitleg en een filmpje en ook voor andere groente, kruiden en
fruit opkweken, kijk dan op:
https://www.facebook.com/officialgoodful/videos/1890922724311518/

We reden de frisse groene camping op. Ik
was super benieuwd hoe het er daar uit zag,
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Door mijn bloeiende bloemen interesse,
heeft mam besloten door van de groentenen bloementuin een pure bloementuin te
maken. Voor de groenten maken we een
apart tuintje. Met de uitgestoken lappen
gras, dicht ik kuilen en maak ik kale stukjes
gras weer groen.
Niet alleen onze tuin gaat er anders uit zien,
ook de stacaravan gaat er anders uitzien! We
hadden een enorme bank vol kussens, honden, boeken en andere troepjes. We hebben
besloten (vooral mam ☺) om een van de
twee hoeken te slopen. Op Marktplaats vonden we een pracht van een kastje om de
ruimte mee op te vullen. Daarna sloopten we
ook het tapijt eruit en legden er een prachtige, vrolijke vloer voor in de plaats. Hij past
perfect bij de kast! Wat een toeval.

En als je gratis levende wezens genaamd
bloemen wilt redden, kijk dan eens op de
vuilnisbelt van een tuincentrum.

De Europa Quiz...

Onze tuin staat er helemaal vol mee. Met
een beetje lef en goede verzorging, red je
prachtige planten. Het zal je verbazen hoe
mooi de planten nog zijn! Echt, we hebben
zo 12 lavendelplanten gered! In de winkel
kosten ze 4 euro…

In mijn vorige artikel beschreef ik mijn Europa-Eet! Project. Het is nu bijna af. Als
mooi afrondertje heb ik twee aparte quizzen
gemaakt: een quiz met 20 vragen over mijn
project en een quiz met als beloning dat je
een zelfgemaakte Europa-puzzel in elkaar
mocht zetten. Super leuk! Iedereen genoot!
We deden het in de ochtend, want in de middag zouden de Koningsspelen er zijn. de
camping-eigenaren organiseerden allemaal
leuke spelletjes voor het hele dorp. Ik zal
een paar voorbeelden noemen: koekhappen,
aan broekspijpen hangen, vier-op-een-rij,
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ballonnen opblazen, zaklopen, in sumo-pakken worstelen en wat ik het leukste vond: in
gigantische doorzichtige opblaasballonnen in
het water dobberen.

Natuurlijk waren er nog veel meer leuke dingen. Het was best druk, maar nog niet vergeleken met ons uitje naar Den Haag! We
gingen eerst naar het Museon.
Ik vond het erg leuk, maar het viel wel tegen
hoeveel schermen er waren (ik houd niet zo
van beeldschermen). Dat is ondertussen bij
bijna ieder museum! Gelukkig hebben we
een museumjaarkaart; voor alle tegenvallers!
Na het Museon gingen we naar het Omniversum. Dat was héél indrukwekkend! Ze draaiden een savannefilm (Afrika, the Serengeti)
en de beelden van krokodillen, leeuwen of
jachtluipaarden, die gnoes aanvielen waren
niet zeldzaam.
Prachtig om een jachtluipaard op topsnelheid zo te zien rennen.
Daar moest ik ook aan denken toen we weer
een rijles kregen. En een gave ook! Voor het
eerst mocht ik op een hele snelle zwarte
pony die Jack heet.

Na 10 minuten liet de instructrice ons al galopperen. Daarna maakte ze hindernissen
voor ons. Toen het in draf niet zo goed ging,
mochten we er in galop overheen! Na deze
top-les gingen we naar nog een hoogtepunt.
Met een vriendin van de camping naar het
Openluchtmuseum. Het is een heel leuk
meisje en komt als wij er zijn altijd bij ons
langs. Omdat ze gehandicapt is, heeft ze
weinig vrienden op de camping. Maar ons
maakt dat niets uit, hoor. Het gaat erom hoe
je bent en niet om hoe je er uit ziet. Zij is
nog nooit door anderen ergens mee naar toe
genomen in tegenstelling tot haar beide zusjes. Ik geloof dat ze het heel leuk vond! Toen
ze het hoorde, kon ze het over bijna niets
anders meer hebben.
We zijn trouwens behoorlijk aan het detoxen. Zowel met kruiden als met vieze poedertjes ☺. En ik heb ook mijn tweede lezing
bijgewoond. De graancirkel lezing van Janet
Ossebaard. Ik vond het super interessant.
Door het opnieuw lezen van de Grijze Jager
boeken, toveren Christel en ik onze mantels
weer tevoorschijn. Super leuk! Niemand ziet
ons! En als kers op de taart gingen we later
naar een grijze jager dag in het Archeon!
Daar waren leuke activiteiten.
Nou, nu heb ik genoeg gekletst!!!!!!!
De volgende keer schrijf ik over onze avonturen in Frankrijk.
TOT DAN !!!!!!!!!

Lindsay
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Recept van de week
Wie dit wil, kan zich abonneren op het Recept van de Week.
Elke week, op zondagavond, verzenden wij een, twee of soms zelfs drie recepten, waarin
‘wilde’ groenten en kruiden, maar ook eetbare bloemen zijn verwerkt.
Wij hebben alle recepten zelf uitgeprobeerd en gegeten en ze zijn erg lekker.
Op 20 mei 2018 hadden we in de vrije natuur een broodje voorzien van lekker groen.
Als je hier meer over wilt weten, kun je een gratis abonnement vragen via:
Anneke@project7-blad.nl

Recept nr.:
Categorie:
Recept voor:

Witte klaverzuring

Inleiding:

62
Brood en gebak
Bolletje Drenthe

20 mei 2018

Zevenblad met bloem

Op zaterdag 19 mei 2018 liep ik mee met de Wandelende Studiegroep Drenthe in het prachtige gebied rond Landgoed Hiemstrastate
bij Hooghalen.
Het doel van deze wandeling was, om te kijken naar alles wat eetbaar
is in de vrije natuur. En dat is meer dan je wellicht denkt!
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Onderweg nemen we altijd de tijd om rustig onze meegenomen
lunch te eten.
Ik vul wat ik van huis heb meegenomen altijd aan met vers eetbaar
groen uit de natuur.
Zo ook deze keer…

Ingrediënten:

een biologische speltbol
rauwmelkse biologische kaas, jong belegen
biologische roomboter
enkele bloemen en bladeren van zevenblad
blad van witte klaverzuring

Werkwijze:

Deze spreekt voor zich:
Gewoon thuis je lunch klaarmaken en in de vrije natuur je beleg zoeken.
Er is zoveel dat eetbaar en heel lekker is!

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s / Frank Bleeker – opmaak en tekst
Bijdragen van: Christel van Asten / Lindsay van Asten / Marja Frederiks / Jochem Hagoort / Piteke van
de Meulen
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

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