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Feestje… het is zomer… 
 
Zomer 2018, het is echt zomer, mooi weer, 
de planten, bomen, struiken, bloemen, krui-
den, alles waar we blij naar kijken staan te 
stralen in het zonnetje. 
Wel even goed in de gaten houden dat alles 
wat in potten, bakken en andere kleine ob-
jecten staat wel water krijgt als dat nodig is 
want de wortels van de gewassen drogen 
veel sneller uit dan in de vollegrond en in de 
zon gaat het nog veel sneller dan in de scha-
duw. 
 
Maar het is wel genieten nu en wie er oog 
voor heeft kijkt laag bij de grond en hoog in 
de bomen. 
 
De vlinders, hommels en bijen genieten 
volop bij ons in onze natuurlijke tuin. 
We hebben zelf van alles geplant en gezaaid 
maar laten de planten ook hun eigen gang 
gaan dus het is elk jaar weer verrassend hoe 
het beeld van de tuin gaat worden. 
Net een levend schilderij dat zich jaarlijks 
aanpast want de teunisbloem staat nu ook 
opeens vlakbij de deur en de koekoeksbloe-
men hebben  
 

zich 
afgelopen 
voorjaar enorm 
uitgesloofd en doken overal op. 
 
De vergeet-mij-nietjes daarentegen waren 
dun bezaaid terwijl zij vorig jaar overweldi-
gend stonden te schitteren. 
 

De gekochte biologische rozen zijn goed aan-
geslagen en de eerste gedroogde rozen-
bloemblaadjes zitten al in een glazen pot 
voor een theemengsel. 
 
We hebben vele soorten munt, het is een 
aanrader de soorten ver van elkaar te hou-
den anders krijg je wellicht andere kruisin-
gen, maar we genieten van de diverse man-
den met verschillende soortjes. Ik heb de na-
men op kleine bordjes geschreven en deze er 
bijgestoken. 
 
Zo leuk om de verschillen te zien. 
En vindt jij het Sint-Jansvlindertje ook zo 
mooi in de kop van deze nieuwsbrief? 
Een juweeltje toch? 
 
Zomaar in onze tuin kunnen fotograferen, ik 
weet nu dat de onderste vleugeltjes die nu 
niet zichtbaar zijn effen rood van kleur zijn. 
 
Een sieraad in je tuin dergelijke mooie dier-
tjes. 
 
De bijdragen in deze Junior zijn ook om van 
te genieten en wat we graag vermelden is 
dat jullie vanaf nu ook te maken hebben met 
Barbera Smit. 

Barbera woont in Friesland vlakbij Sneek 
en zij verzorgt de opmaak van deze 

nieuwsbrief. 
 

Het team achter de schermen 
is dus voor onze junior-

nieuwsbrief aardig uitge-
breid in de afgelopen 
maanden samen met hen 
die schrijven voor jullie. 
Hier zijn wij trots op!  
 
Veel leesplezier en harte-
lijke groet vanuit mooi 

Gaasterland, tot in juli. 
 

Geniet van alles en kijk ook be-
slist eens heel laag bij de grond 

naar al het moois dat daar groeit. 
 

 
 
Anneke 
28 juni 2018 
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Christel en ik hebben trouwens een vogel-
badje gemaakt. Als je dat ook wilt doen, zal 
ik je uitleggen hoe dat moet. Het is een su-
permooi badje, aangezien er een koolblad 
frame in zit. Hier volgt hoe je het moet 
doen: 
 
Een vogelbadje maken 
Je hebt nodig: 
- een plank 
- vijf kilo zand 
- grote kool 
- vijf kilo cement mix 
- water 
- oude emmer 
- stevige stok 
- rubber handschoenen 
- landbouwplastic 
 
Stap 1. Strooi het zand in een mooi hoopje 
op de plank. Het badje wordt net zo groot, 
hoog en diep als het bergje zand. 
 
Stap 2. Snij de grootste bladeren van de 
kool. Let op: ze moeten wel heel blijven! Leg 
de bladeren op het zand, zodat de stelen el-
kaar bovenaan raken. 
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Stap 3. Doe al het cement in de emmer en 
voeg de hoeveelheid water toe die op de ver-
pakking staat. Roer het goed door elkaar met 
een stevige stok, bijvoorbeeld een oude be-
zemsteel. 
 
Stap 4. Giet het cement over de bladeren en 
verspreid het in een laag van minimaal drie 
centimeter dik. Vergeet niet je rubberen 
handschoenen aan te trekken! Dat is wel zo 
handig! ☺ 
 
Stap 5. Je bent er bijna. Zorg dat alles goed 
bedekt is en maak de bovenkant van het 
hoopje wat platter, zodat hij later kan 
staan. Anders kukelt die om, met een vogel 
er in…. 
 
Stap 6. Dek je hele werkje af met een groot 
stuk plastic en laat het minstens een dag (en 
een nacht) drogen. Draai het badje om als 
hij droog is en trek de koolbladeren voor-
zichtig weg. Het kan zijn dat er nog wat rest-
jes blijven zitten. Maar misschien vinden de 
vogels dat juist wel lekker. En kijk nou… een 
prachtig volgelbadje!! Als je wilt, kun je het 
badje verven of lakken. Maar als je dat doet, 
let op dat je het niet te dik doet, omdat je 
badje dan zijn kool- en anti-slibframe kwijt-
raakt. Vul het badje tot slot met schoon, 
fris, helder en mooi water. De vogels zullen 
je dankbaar zijn! 
 
Ik zal heel eerlijk zijn, bij ons ging het lang 
niet zo goed: Onze plank was om te beginnen 
al te smal, vervolgens gebruikten wij een 
rode kool, waarvan de bladeren te klein wa-
ren en die te weinig vormen had of juist te 
diep. Het cement dat wij gebruikten was 
niet goed: de samenstelling klopte niet, 
waardoor hij niet hard werd. En ten slotte 
was het zand te grof, waardoor er geen 
goede ondervorm was. Volgende week pro-
beren we het opnieuw als we de juiste spul-
len verzameld hebben. Ik zal erover vertel-
len in de volgende nieuwsbrief… 
 
Als je het leuk vindt, kan ik je wel vertellen 
hoe ons dagelijkse dagprogramma er uit ziet. 
Dit is het standaard programma. Soms 
(meestal) zijn er natuurlijk uitzonderingen.  
9.00 uur. Gaaaaapppp. Tijd om wakker te 
worden…. Soms presteer ik  het om tot 10.00 
uur in mijn nestje te blijven. We hebben ge-
woon een te lekker bed ☺. De rest van de 
familie zit dan al uren op mij te wachten… 
☺ 

9.30 uur. (Of 9.45 uur). Zo, Ik heb het ge-
presteerd om mij aan te kleden en te was-
sen. Tijd voor onze gebruikelijke dingetjes 
en het ontbijt.  
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Zo, nu zijn de voorbereidingen klaar.  
Ruim alles wat je gebruikt hebt, netjes op 
en was je handen goed. Nu begint het leuke 
werk: kneden! 

 
Kneed het deeg circa 25 minuten. Daarna 
kan je het leuke vormpjes geven. 

Leg het brood op een met bakpapier be-
kleedde bakplaat. Maak een klein doekje nat 
en knijp hem daarna weer een beetje uit, 
zodat hij niet te nat is. Leg hem over het 
brood. Laat het brood tussen de 2 en 3 uur 
rusten.  

Doe daarna je zelfgemaakte brood een half 
uur op 180 graden in de oven en laat hem, 
als hij klaar is, nog een kwartier in de warme 
oven staan. Haal je brood er uit en laat hem 
afkoelen. Eet smakelijk! 
 

13.00 uur. Als ik genoeg aan thuisonderwijs 
gedaan heb, is er lunchtijd (anders nemen 
we een broodje mee met de honden uitla-
ten).  
 
Tijd om ons heerlijke brood op te eten! Na 
het eten lezen we altijd voor.  
Nu zijn we bezig met de 7-delige reeks van 
Narnia. We hebben alle boeken samen in 1 
boek.  
Heel handig, maar wel zwaar! ☺ Dat boek 
heeft wel 1184 bladzijdes, maar dat maakt 
niet uit…. 
 
Wat hebben we toch een heerlijk leventje! 
Liggen we lekker onder een parasolletje te 
kijken naar de dagelijkse gieren die langs 
zweven. Heerlijk! 
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14.00 uur. Tijd voor onze middaglijkse mid-
dag bezigheden. Als het lekker weer is, gaan 
we naar het zwembad.  
Het is een beetje groen van de algen, maar 
dat is niet erg.  
Je zwemt gewoon in een zwembad-meertje!  
 
Ook gaan we lekker trampoline springen en 
daarna boogschieten.  
Dat laatste kan nu helaas niet, omdat alle 6 
paarden vrolijk over het hele terrein lopen. 
Bijna was er een paard de grote schuur in 
gelopen…  ik heb ergens een borstel gevon-
den en kan ze nu heerlijk poetsen.  
 
Gisteren liep er een paard over een super-
glad stuk en hij gleed onder onze ogen uit! 
Het kostte hem heel veel moeite om weer op 
te staan.  
Hij was ook een beetje kreupel.  
Gelukkig gaat het nu weer helemaal goed 
met hem.  
 
18.00 uur. Kooktijd.  
 
19.00 uur. Eettijd 
 
19.30 uur. Tijd om de honden uit te laten en 
de vaat te doen.  
 
21.30 uur. Bedtijd voor mij. Meestal wordt 
het wel iets later, maar dat slaap ik er ’s 
ochtends wel weer bij… ☺ 
 
Dit was mijn dagprogramma. Ik hoop dat je 
het leuk vond.  
 
Tot de volgende keer! 
 

Lindsay 
 

 

De wilde knoflook is rijp 
 
In de lente heb ik altijd het gevoel dat er 
meer eetbare planten zijn dan in de zomer. 
Deels klopt dat ook omdat de planten weer 
gaan groeien na een koude winter. Als de 
warme lentezon de grond raakt voelt dat als 
een bevrijding van veel planten. Voedzame 
spruiten schieten uit de grond en als je weet 
welke eetbaar zijn, kan het je goed helpen 

om je vondsten aan een maaltijd toe te voe-
gen.  
 
Wanneer de spruiten wat meer volgroeit zijn 
komen de bloemen en zaden tevoorschijn. 
Bij sommige planten komen dan ook de 
vruchten aan de planten te hangen. Een be-
kende plant van de lente en nu in de zomer 
is de kraailook. De kraailook groeit langs dij-
ken die relatief voedselrijk zijn en er zit 
vaak ook klei in de grond. In de lente herken 
je de blauwgroene sprieten die je kan her-
kennen aan de knoflook /achtige lucht dat 
vrijkomt wanneer je deze plant plukt. De 
sprieten kan je verwerken in kruidenboters, 
soepen en pesto´s.  
Dat is leuk en aardig, maar het is nu geen 
lente meer. We gaan langzaam naar de zo-
mer toe en nu zijn de sprieten allang uitge-
bloeid en verdwenen. Alleen de plant heeft 
nu zaden die zich tonen. Nu zie je langs de 
dijken geen sprieten, maar dunne stokjes 
met een puntig balletje erop. Dit balletje is 
de vrucht van de kraailook. Als je het balle-
tje plukt en een beetje kapot maakt in je 
hand komt er ook weer een knoflookgeur 
vrij. Heel handig om te verwerken in krui-
denboters en salades. Pesto´s wil ik niet uit-
sluiten, maar deze “teen-
tjes” zijn toch wel erg sterk 
van smaak.  
 
Op de foto’s zie je het bolle-
tje kapot in mijn hand en la-
ter verwerkt in een kruiden-
boter.  
 
Eet u smakelijk! 
Jochum Hagoort 
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Vorige maand schreef ik over ons verblijf in 

Nederland en over mijn kaarten set, die ein-
delijk uitgekomen is! Ik ben er superblij 
mee. En andere mensen ook, blijkt. De set 
verkoopt goed en ik krijg veel mooie reacties 
van mensen. Maar daarover later meer! 
 
We reizen van Nederland naar Frankrijk met 
onze camper. We doen meestal twee of 
twee-en-een-halve dag over de rit. Het is 
een heel prettige manier van reizen. Er zijn 
banken om op te zitten, je kunt er lekker op 
je bed gaan liggen en je kunt er altijd bij je 
spullen. Ik vind het dé perfecte manier van 
reizen. We doen thuisonderwijs, lezen, spe-
len en kijken naar de prachtige landschap-
pen die voorbijschieten. Na twee dagen ko-
men we aan in het volgens het weerbericht, 
zonnige Zuid-Frankrijk.  
Maar helaas voor ons heeft ook het weerbe-
richt het ook wel eens mis: het is óf bewolkt 
óf het regent. De maand dat we in Nederland 
een tropisch voorjaar gehad hebben, heeft 
het in Frankrijk alleen maar gehoosd. De ei-
genaar van de camping waar we momenteel 
verblijven heeft in die plensregen zelfs een 
greppel om zijn huis heen moeten graven te-
gen het regenwater wat uit de bergen naar 
beneden kwam stromen. Gelukkig werd het 
weer iedere dag weer ietsje beter.  
Na een week begint de zon voorzichtig weer 

wat te schijnen. We legen de berging die we 

in de buurt hebben en maken het vakantie-
huisje dat we voor een jaar huren meer onze 
eigen plek. We hangen schelpenhangers en -
slingers die we in Portugal gemaakt hebben 
op in de tuin, installeren de indrukwekkende 
stenenverzameling van de afgelopen zes 
reisjaren, zetten onze vuurkorf neer en plan-
ten zonnebloemen en lupine langs de rand 
van de tuin.  
 

Binnen zetten we een flinke kast neer, die 
zich bijna meteen integraal vult met boeken 
en andere spulletjes. Erop komen een paar 
mooie kristallen en, tot groot plezier van de 
poes, een klein klankschaaltje. Ze zit de 
hele dag op de kast en elke keer dat we de 
woonkamer binnenkomen, doet ze net alsof 
ze vreselijk schrikt en stoot daarbij totáál 
per ongelijk (ze is altijd de ónschuld zelve) 
tegen het klankschaaltje aan. Pingggg!  
Geweldig vind ze het.  
 
Maar daar blijft het voor de poes niet bij. Isis 
is half wild en laat dat in haar gedrag ook 
duidelijk merken. Ze heeft een eigen knuf-
fel, die ze continue vermoordt; al schoppend 
met haar achterpoten en bijtend in een oog 
rolt ze ermee over de vloer. Ze valt woest je 
voeten aan, om er dan al zijwaarts springend 
en met hoge rug vandoor te gaan en regel-
matig zit ze op haar krappaal, klaar om aan 
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te vallen zodra je je binnen pootbereik be-
vindt. Maar het meest fenomenaal is ze met 
haar balletjes. 
Isis vindt het fantastisch om met proppen-
schietballetjes te spelen. Het hele huis ligt 
er vol mee. Als een volleerde voetbalpoes 
laat ze de balletjes alle hoeken van het huis 
zien, om ze vervolgens met een nonchalante 
zwaai van haar poot onder de koelkast of de 
bank te laten verdwijnen. Daarna gaat ze 
zeuren dat ze geen balletjes meer heeft, zo-
dat ik plichtsgetrouw, gewapend met een 
stok, ze weer onder de koelkast uit ga vis-
sen. Meestal haal ik er een stuk of tien onder 
vandaan, waarna ze weer een uurtje zoet is. 
Ze kan echt fantastische dingen met haar 
balletjes. Soms gooit ze de balletjes zó hoog 
op met haar poot dat ze wel een meter door 
de lucht zeilen. Ze slaat ze onder de salon-
tafel door, terwijl ze er zelf zo snel mogelijk 
overheen springt en precies tegelijk met het 
balletje arriveert.  
 
Ze gooit ze omhoog en vangt ze weer op en 
vindt het fantastisch om ze in de drinkwater-
bak te laten vallen en ze er vervolgens met 
haar poot weer uit te hengelen.  
 

 
De hondjes hebben het hier ook flink naar 
hun zin. Ze mogen hier los en ze vinden het 
heerlijk. Vooral Shiva, het mannetje, vindt 
het fantastisch om onbelemmerd zijn neus 
achterna te hollen op zoek naar muizen, her-
ten en konijnen. Hij jaagt er niet op hoor, 
maar hij vindt het heerlijk om sporen te vol-
gen. Op een keer kwam hij terug met een 
gescheurd oor. Hij is vast in het prikkeldraad 
blijven hangen. Dus hebben we op internet 
opgezocht hoe je honden een oorverband om 
doet en dat ook gedaan.  

 
 
Het zag er superschattig uit, alleen moesten 
we continue opletten, aangezien hij het ver-
band er voortdurend af probeerde te trek-
ken. Het allerergste van dat hele gebeuren 
vond hij dat hij de week die volgde niet meer 
los mocht, om zijn oor de kans te geven weer 
te genezen.  
 
Vorige maand schreef ik vol trots dat mijn 
kaarten set is uitgekomen! Nu ben ik bezig 
met de verspreiding ervan. De verkoop loopt 
als een trein! Veel kristalliefhebbers zoeken 
al een poos naar een kaarten set over kris-
tallen met begeleidend boekje, wat er in Ne-
derland nog niet is. Ik heb al heel veel men-
sen blij kunnen maken met mijn kaarten set 
en hoop er nog veel mensen mee te kunnen 
inspireren.  
 
Er komt ook nog een tweede kaarten set, 
waar ik nu mee bezig ben. Ik ben weer flink 
aan het fotograferen geslagen. Ik heb foto’s 
gemaakt in het natuurlijke labyrint vlak bij 
ons in de buurt met buxusstruiken en rotsen 
op de achtergrond. Ik heb foto’s gemaakt in 
kastelen die prachtig op de bergen gelegen 
zijn, op het strand en in de omgeving. Ik ben 
druk bezig met experimenteren over de ver-
schillende achtergronden en met het uitzoe-
ken van de foto’s. Ik maak er meestal min-
stens 15 per steen en de beste foto uitzoe-
ken is dan ook wel een karweitje.  
 
Verder werk ik aan wiskunde. Ik ben nu bezig 
met de boeken van 4 vmbo en daarna ga ik 
verder met de Havo.  
Zo doe ik het met meer vakken: ik begin op 
vmbo-niveau en bouw het dan op naar Havo 
of vwo-niveau.  
Tot ik het niveau van de eindexamens be-
reikt heb. Tenminste dat is het plan, want ik 
ben nu nog maar 15 ☺.  
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Uiteraard zijn we deze maand ook weer met 
kruiden bezig geweest. De linde staat in 
bloei, dus plukken we de bloesem voor de 
lindebloesemthee. Ook het Sint-Janskruid 
staat in bloei en hiervan plukken we voor de 
bloedrode olie, die we zelf maken.  
 
Er groeit ook veel kaasjeskruid in de omge-
ving, die heel vrolijk staat in de salade en 
voor op brood. Ook in andere gerechten 
staat het heel gezellig.  
Het brandnetelzaad begint al te rijpen en 
aangezien het een heel gezond superfood is, 
laten we dit niet voorbij gaan.  
Brandnetelzaad is goed voor de lever en heel 
erg ontgiftend. Het helpt je om beter met 
stress en vermoeidheid om te gaan en is in-
zetbaar bij nier- en bijnierproblemen. 
Brandnetelzaad werkt verjongend en zorgt 
dat afvalstoffen goed afgevoerd worden.  
We gaan het drogen om er thee van zetten. 
Ook geroosterd schijnt het erg lekker te zijn, 
dus dat gaan we zeker ook proberen! 
 
Nou, dat was het weer voor deze maand. 
Volgende keer zitten we weer in Nederland 
en staat er ook een tripje naar Engeland op 
het programma! Ik kijk er nu al naar uit.  
 
Tot volgende maand! 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
Christel 
christel@kristalboodschappers.nl 
 

 

 

mailto:christel@kristalboodschappers.nl
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Wat ik heb gezien in Ita-
lië 
 
Ik heb mijn vakantie doorgebracht in Italië 
dit keer. We kwamen Italië binnen vanuit 
Zwitserland. We reden langs Como en koers-
ten af op Milaan en namen de autostrada tot 
we de afslag naar Ravenna kozen. 
 
Langs die autosnelweg wordt van alles ver-
bouwd. 
Ik zag diverse wijngaarden en fruitboom-
gaarden.  
Toen vroeg ik me gelijk af, hoe fris is dat 
fruit met al dat fijnstof dag en nacht erover-
heen?  
Als jij fruit koopt let je er dan ook op waar 
het vandaan komt?  
Ik lees veel etiketten per week en laat be-
wust producten uit bepaalde landen liggen. 
 

Gif over de camping gespoten 
 
We kampeerden op camping Piomboli in 
Marina di Ravenna. 
De camping bevond zich in een pijnboombos 
en er waren ook veel loofbomen geplant. Het 
voelde heel natuurlijk aan en de omgeving 
was mooi groen. 
 
’s Avonds hadden we veel last van muggen 
en werden flink in onze kuiten gestoken. 
Op de 3e dag dat wij er waren werd er ’s 
avonds een melding gedaan in 3 talen via de 
luidsprekers. 
Er werd aangeraden deuren en ramen van 
caravans en campers te sluiten ’s nachts 
want om 5 uur in de vroege ochtend zou er 
met gif worden gespoten vanwege de insec-
ten. 
 
Wij kampeerden met onze tent en vroegen 
ons af hoe dit in zijn werk zou gaan. 
Die ochtend werden we wakker van het ge-
luid van een vrachtwagentje. 
Op de laadbak stond een soort spuitkanon 
die vanaf zo’n drie meter hoogte gif spoot 
over alle paden van de camping en langs de 
weg ernaast. 
 
Ik was nog niet gaan wildplukken daar omdat 
er ook honden op de camping waren, maar 
nu hoefde ik er al helemaal niet meer aan te 
beginnen. 

Er was uitdrukkelijk gemeld dat het gif niet 
schadelijk voor huisdieren was, maar wat er 
precies gespoten is, weten we nog niet. 
 
Het voelde niet erg fijn en het bleef ons ver-
bazen dat zoiets gedaan werd. 
Gelukkig zag ik nog een paar vlinders vliegen 
de dag erna hoop dat ze in leven zijn geble-
ven. 
 

Camping met fruitbomen 
 
In Toscane verbleven we op een camping die 
gerund werd door Nederlanders. 
Overal zag ik wilde planten groeien en ook 
heel veel klaver. 
Het leek erop dat hier niet gespoten werd. 
Al gauw ontdekten we een hele grote ker-
senboom. 
Daar hebben we heerlijk van staan plukken. 
Dat is toch zo lekker rijpe vruchten gelijk 
van de boom opeten, mmmmmm  

Een paar dagen later ontdekte ik nog meer 
eetbaars. 
Het bleek dat er een aantal moerbeibomen 
tussen de kampeerplaatsen stonden. 
Omdat ik moerbeien alleen nog kende van de 
gedroogde die ik wel eens gekocht heb, 
pakte ik Google erbij om goed te checken of 

het hier echt om moerbeien ging.  
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De foto’s kwamen overeen en we hebben ook 
van de moerbeien lekker staan snoepen. 
Het viel me op dat de meerderheid van de 
mensen helemaal geen acht sloeg op wat er 
aan de bomen hing. 
Heerlijk van smaak, die zwarte moerbeien. 
 
Omdat ik sinds ik wildplukker ben veel om 
mij heen kijk en er op let wat er groeit en 
bloeit, vielen mij ook andere bomen op zoals 
notenbomen en vijgebomen. 

 
Ik was van plan om heel veel wilde salades 

te gaan maken maar door de ervaring op de 

eerste camping vertrouwde ik de bermen el-

ders ook veel minder en heb alleen maar van 

de vruchtbomen gegeten. 

Gaan jullie nog met vakantie? 
Kijk goed om je heen en geniet! 
Blijf je thuis dan is er in je eigen omgeving 
vast ook nog genoeg om te ontdekken wat je 
nog niet weet. 
 
Een fijne zomer! 
 

Piteke van der Meulen 

 

 

Duizendblad –  
Achillea Millefolium 
 
De naam Achillea komt uit een oud volksver-
haal.  In de sage wordt verteld dat Achilles, 
een Trojaanse held, zijn soldaten het leven 
redde door hun bloedende wonden te behan-
delen met Duizendblad. Zo komt Duizend-
blad ook aan haar bijnaam ‘soldatenkruid’. 
Millefolium betekent duizend blaadjes en als 
je naar de plant kijkt is die niet moeilijk te 
begrijpen. 

 
Duizendblad is een plant met een uitgebreid 
wortelstelsel dat goed verankerd in de grond 
zit en moeilijk weg te krijgen is.  
Hier kwam ik achter toen ik het Duizenblad 
in mijn tuin een beetje binnen de perken 
wilde houden, ha, ha, ondoenlijk. Uit deze 
wortels groeien de vele fijn vertakte blaad-
jes die de grond bedekken als een soort ta-
pijtje, en de vierkante, beetje donzig be-
haarde en houtachtige stengels waarop de 
bloemetjes stralen.  

 
Op een afstand lijken het mooie grote witte, 
soms roze, bloemen maar als je dichtbij kijkt 
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zie je dat het allemaal prachtige kleine bloe-
metjes zijn die samen een soort scherm vor-
men.  

 

 
De witte kleur verwijst naar een harmonise-
rende en reinigende werking. De blaadjes 
zijn net veren, een nerf met allemaal zijtak-
jes/blaadjes.  
Ze voelen zacht en zijn zeker de moeite 
waard om eens goed te bekijken, proeven 
kan ook, in het voorjaar zijn de jonge blaad-
jes lekker in de salade of op een gebakken 
eitje.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
14 

De bladeren lijken ook wel op de haarvaatjes 
in ons lichaam en dat laat ons weten dat de 
plant daar een gunstige werking op heeft. 
Duizendblad werkt bloedstelpend, bloedzui-
verend en versterkt de bloedvaten.  
Het is een sterke plant die veel mineralen 
bevat en in ons lichaam algemeen verster-
kend werkt.  
Als kind vond ik de bloemen al prachtig maar 
kon ze niet afplukken vanwege de sterke ste-
len.  
 
Duizendblad vind je bijna overal, het groeit 
in bermen langs wegen en heel vaak zie je 
de plant op kruisingen van wegen staan. 
Mocht er een ongeluk gebeuren dan is het 
kruid binnen handbereik. 
 
Heb je een bloedende wond dan kan je er 
direct een gekneusd blad Duizendblad opleg-
gen, het maakt schoon en zorgt ervoor dat 
het bloeden stopt.  
Daarnaast kalmeert Duizendblad het zenuw-
stelsel de spijsvertering en reguleert het 
hormoonstelsel (zwangere vrouwen mogen 
het niet innemen). 
Kortom: Duizendblad helpt ons bij heel veel 
misschien wel duizend kwalen. 
 
Af en toe een kopje thee van de bloemetjes 
en een paar blaadjes is erg lekker.  
Het is wel belangrijk te weten dat je de 
meeste kruidenthee soorten niet langer dan 
3 weken achter elkaar mag gebruiken, lekker 
afwisselen dus. 
 
Marja Frederiks  
 

 
 

Kruidenboter  
met duizendblad 
 
Een lekker en heel gemakkelijk te maken re-
ceptje is dat voor een kruidenboter. 
 
Het enige dat je hiervoor nodig hebt, is een 
pakje roomboter op kamertemperatuur en 
een handje blad van het duizendblad en en-
kele volgroeide bloemen. 
Zorg ervoor dat de bloemen en de blaadjes 
‘schoon’ zijn (dus geen beestjes bevatten). 
Snijd de bloemen van de steeltjes en hak ze 
dan super fijn. Doe dat ook met de blaadjes. 
Meng dan de bloemen en blaadjes door de 

boter. Goed doorroeren met een vork, zodat 
alles mooi gelijkmatig verdeeld wordt. Doe 
er eventueel een beetje zout bij voor de 
smaak. 

 
 

Zomers ei uit de oven… 
 
Een ei, gebakken in een ovenschaal, met 
uien, cherrytomaatjes en duizendblad 
(bloem en blad) ragfijn gesneden als kruidig, 
wild geplukt ingrediënt.  
Dit gewas kunnen we volop oogsten tot in het 
najaar. 
 In dit zomerse ei uit de oven werd vers dui-
zendblad gebruikt. 
Doe een vet in de ovenschaal. Wij gebruikten 
hier biologische rode palmolie; laat dit smel-
ten op ongeveer 170 graden. 
De uien fijngesneden en de tomaatjes gehal-
veerd en ontpit over de bodem van de schaal 
verdelen en ongeveer 10/15 minuten in de 
oven laten staan. 
Ondertussen de eieren klutsen en ragfijn ge-
sneden duizendblad toevoegen.  
Alleen de bloemen en blaadjes gebruiken, de 
dikkere hoofdstengel niet; de reden is dat 
deze te hard, te stug is. 
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Vervolgens voeg je gedroogde kruiden toe, 
bijvoorbeeld: kurkuma, zwarte peper, knof-
lookpoeder, kruidenzout, kervel en basili-
cum.  
Deze laatste twee zijn eveneens gedroogd. 
 
Dit eimengsel in de ovenschaal over de uien 
schenken en een minuut of 15/20 in de oven 
laten staan, bij voorkeur met circulerende 
lucht; houd de tijd en het ei zelf in de gaten. 
De ene oven bakt nu eenmaal sneller dan de 
andere… 
 
Als garnering gingen over deze schotel de 
bloemblaadjes van een paar goudsbloemen 
en afrikaantjes.  
Qua kleur stelen zij de show maar je kunt 
natuurlijk allerlei variaties bedenken. 
 

 
Dit gerecht kun je serveren bij rijst, een 
broodje of... vul aan met je eigen sugges-
ties… 
 

Tip:  

 
 
Overweeg ook eens een bosje omgekeerd op 
te hangen, niet in de zon, om te drogen.  
 
Als het duizendblad goed droog is dan in 
kleine stukjes versnipperen in een glazen 

potje om in de wintermaanden af en toe aan 
je gerechten toe te voegen.  
 
De hoofdstengel van de gedroogde takjes 
gooi je weg. 
 
Anneke 
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