Ingemaakte kappertjes, zie recept
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Zomervakantie 2018
Zomervakantie, nou het is zeker zomer en
op dit moment hebben alle scholen in heel
Nederland vakantie.
Tijd om te genieten, erop uit te trekken.
Wie deze nieuwsbrief ontvangt zal zeker
van de natuur houden in en om het eigen
erf, de bossen, weilanden en allerlei andere
plaatsen waar de bloemen nu volop
bloeien.
Wie Oost-Indische kers in eigen tuin heeft
staan zal al langer waarnemen dat de zaden
daarvan alweer rijkelijk aanwezig zijn.
Deze smaken overigens heerlijk, fijngesneden, in allerlei gerechten zowel rauw als
even meegebakken.
Maar inleggen als kappertjes kan ook en
daarom krijg je van mij een recept om zelf
kappertjes te maken.
Een echt zomervakantieklusje voor de hobbykok die graag lekkere gerechtjes wil maken of blij kan worden van dit soort leuke
werkjes.
Kappertjes zijn heerlijk bij vele gerechten
maar denk in de zomer maar aan heerlijke
frisse salades.
De zomer lijkt nog wel even aan te houden,
veel planten zien we dan ook al een fase
verder gaan want door de aanhoudende
droogte lusten zij wel een extra slok water
en als zij dat niet krijgen dan zien we gele
bladeren verschijnen en al snel lijkt het of
de herfst heeft toegeslagen.

Onze zoon afgelopen avond aan de telefoon gehad, zij gaan naar IJsland op vakantie.
Hier hebben we aanhoudend mooi weer en
daar regent het nu overwegend.
Wij wensen een bui, liefst elke nacht natuurlijk, voor de natuur en onze tuinen
maar daar ziet het nog niet naar uit.
Zij gaan op vakantie met regenpakken in
hun koffers.
Tja… als je alles vooruit weet dan kun je
met een dubbeltje de wereld rond.
Deze uitspraak is van mijn oma, vele, vele
jaren geleden!
Dubbeltjes bestaan al lang niet meer, ook
een stukje geschiedenis.
En wat betreft een veranderend klimaat?
Welnee, ooit is hier ook een IJstijd geweest,
wel meerdere!
De mensen denken alles te kunnen beredeneren, te weten en te kunnen beïnvloeden
maar de natuur gaat toch haar eigen gang
en Moeder Aarde past zich steeds weer
aan.
Geniet maar lekker van de zomer en het
loopt zoals het loopt!
Met andere woorden: moet je eens kijken
als het opeens wel weer gaat regenen.
Wedden dat er dan heel veel jonge planten
uit de grond schieten van de zaden die zijn
gevallen?
Wel ja, de natuur past zich aan.

Overigens is dat met lijsterbessen en andere bomen ook al behoorlijk duidelijk,
veel gele bladeren, de appels rijpen zo hier
en daar al en het graan kan ook van het
land op veel plaatsen.
Zo zien we maar weer, geen jaar is hetzelfde.
En niets valt te plannen.
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Geniet van wat je ziet en veel leesplezier
gewenst met deze nieuwsbrief.
Tot in augustus.

Je kunt hiervoor o.a. de dichte knoppen van
paardenbloemen gebruiken; deze verwerk
je dus in het voorjaar.
De dichte bloemknoppen van speenkruid,
madeliefjes, dus voordat de bloemblaadjes
tevoorschijn komen, er zijn vele mogelijkheden.
De zaden van Oost-Indische kers zijn ook uitermate geschikt, dus wie deze in de eigen
tuin heeft, grijp je kans.
Verzamel een flink portie zaden.

Anneke
Gaasterland 24 juli 2018

Kappertjes van de zaden
van Oost-Indische kers

Gebruik er zoveel als in een glazen potje
passen dat je voor ogen hebt.
Leg de zaden in een schaaltje en schep hier
een ruime eetlepel Keltisch zeezout bij.
Roer het geheel goed door.

Kappertjes, heerlijk om bij verschillende
gerechten te presenteren en makkelijk zelf
te maken.
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Leg een schoteltje op het kommetje zodat
er niets bij kan komen en laat dit een dagdeel staan, roer het af en toe een keer
door.
Het zout heeft als invloed dat de zaden
zachter en minder scherp worden.

Spoel de zaden goed af met koud water en
droog ze in een oude theedoek. Doe ze dan
in een brandschoon glazen potje (uitgekookt in water met soda of natriumbicarbonaat), aangevuld met bijvoorbeeld een
stuk of 15 peperkorrels, een flinke theelepel gedroogde dille en wellicht twee of drie
blaadjes laurier.

Mosterdzaad, de zaden van de gewone berenklauw, van pastinaak, kortom: mogelijkheden te over.
Vul het potje aan met biologische azijn of
witte wijnazijn tot alles goed onderstaat.
En nu is het wachten... zet het op een koele
plaats (kelder of koelkast) en laat het een
paar weken staan.

Schoon werken en brandschone potjes gebruiken is heel belangrijk.

Anneke

Een andere mogelijkheid is: venkelzaden
met steranijs, je kunt hier zelf mee varieren. Ook tijm of andere kruiden en zaden
zijn uitermate geschikt.
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Het waaide heel hard de verkeerde kant
op, zodat er geen golfje te bekennen was.

Het Vrolijke, Vreugdevolle, Vrije Leven van
Lindsay
Hoi allemaal! Kennen jullie me nog? Ik ben
Lindsay en ik ben tien en een half (plus een
beetje 😊) jaar oud. In de vorige nieuwsbrief schreef ik over ons verblijf in Frankrijk,
hoe je een leuk vogelbadje kunt maken en
hoe onze dagen er uit zien. Nu heeft ons leven een hele nieuwe draai gekregen. Een
heel nieuw begin voor ons. Het begin van
deze maand begon vrij rustig. Als het op de
berg waar we een huisje huren, te warm
was, pakten we onze wetsuits en surfplanken en stappen dan in de auto en rijden dan
naar het strand.

Ivar en de honden blijven dan thuis, omdat
het voor de honden te warm is, en Ivar
heeft altijd wel wat te doen. We spelen dan
heerlijk in de golven. Alleen de laatste keer
vielen de golven nogal tegen.

En als het op het strand te hard waait, plonzen we lekker in het zwembad op de camping. Het is wel een beetje groen, maar dat
maakt niet uit. Het is net alsof je in een
meertje zwemt. Het zwembad is net
schoon als er vrienden uit Nederland komen. We laten hen het Katharengebied
zien.
Omdat het eigenlijk al lange tijd niet zo
goed gaat in ons gezinnetje en mama en wij
eigenlijk al altijd met zijn drietjes zijn, terwijl Ivar met andere dingen bezig is, hebben wij drietjes besloten bij Ivar weg te
gaan om echt ons eigen leven te gaan leiden. Dus pakten we de camper in. Die
vrienden uit Nederland wilden heel lief met
ons meegaan en helpen met het besturen
van de camper. De eerste dag ging super en
het was heel gezellig. De tweede dag ’s ochtends minderde de camper ineens vaart.
We probeerden van alles, maar hij ging van
120 ineens naar 60 km en dat op de snelweg…
Onze vrienden zeiden dat ze dit al eerder
hadden meegemaakt. Toen was het de
turbo. Als je dan te lang doorrijdt kan de
motor ontploffen. Snel gingen we de
vluchtstrook op. Gelukkig was er net een
inham.
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We belden een garage en die was
gelukkig niet ver weg. Ik vond het best
stoer toen er een sleepwagen kwam, die
ons naar het autobedrijf sleepte. Onderweg zagen we af en toe een bermbrandje
door de abnormale droogte. Je zag er nauwelijks wat groens. Eenmaal bij de garage
konden ze niet veel doen en zagen ze het
probleem niet. Dus moesten we naar een
andere garage. Daar moesten we in de
bloedhitte een hele tijd wachten. We belden de verzekering en werden steeds maar
weer doorverbonden. Het duurde de hele
dag voordat we vervangend vervoer hadden geregeld. We konden gelukkig nog wel
in de camper slapen en de volgende dag
haalden we de vervangende auto op. Gelukkig had hij een super airco! We reden
diezelfde dag meteen door naar Nederland. Helaas moesten we in Limburg om 3
uur ’s nachts toch nog in een hotelletje
overnachten! De volgende dag moesten we
nog 2 uurtjes rijden voor we op de camping
aankwamen. Daar huren we een sta caravan.
Nu zijn we ons aan het voorbereiden op
een supergave reis naar Engeland. Onze
drie dieren gaan gewoon mee. Ik hoop de
volgende keer over Engeland te kunnen
schrijven.

Wildplukken in de
zomervakantie
Zoals veel van jullie wel weten is de zomer
in volle gang. De zon staat erg hoog en de
graden nemen toe. Nu ik dit aan het schrijven ben is het ongeveer 31 graden om half
8 in de avond. Dat is erg hoog voor Nederland. Veel mensen gaan op vakantie naar
warme landen, alleen is dat dit jaar niet nodig.
Voor het wildplukken is de zomer ook een
geweldige seizoen. De producten uit de natuur zijn langzaam rijp geworden, denk
daarbij aan frambozen, appels, pruimen,
kersen en bramen. Je kunt de rijpe vruchten overal vinden, als je maar goed zoekt.
Zelf heb ik al mijn plekjes op een kaart aangegeven waar ik iets kan vinden.
Al de vruchten worden verwerkt tot jam of
siroop. Dat gaat allemaal mee voor als ik op
avontuur ga. Dan neem ik mijn picknickmand mee en smeer ik wat boterhammen
en neem ik aangelengde siroop mee.

Tot dan! Lindsay

Ik zou zeggen als je de tijd hebt, ga eropuit.
Ga op avontuur of neem iemand mee. Geniet van de natuur met alle dieren en wildplukproducten om je heen!
onze lieve dieren die ons altijd volgen en als
ze het heet hebben uit de hand drinken

Fijne vakantie!
Jochem Hagoort
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Vorige maand schreef ik over de eerste
helft van onze tijd in Frankrijk. We reizen
regelmatig heen en weer tussen Frankrijk
en Nederland, waardoor we geregeld bijzondere dingen meemaken…
Wat een maand! Er is veel gebeurd… we
zijn weer op mooie plekken geweest en
hebben bijzondere dingen meegemaakt…
Daarover schrijf ik verderop.
We hadden een heerlijke tijd in Frankrijk.
Het was lekker weer, dus hebben we lekker
gezwommen in het zwembad dat bij de
camping hoort waarop we een huisje gehuurd hebben, en zijn we ook een paar
keer naar het strand geweest. We hadden
de grootste lol met onze surfplankjes in de
golven.
Aan het strand groeide ook een vorm van
kamille: een wat vettiger variant met grotere bloemen, waardoor hij beter in staat is
om water vast te houden. Hij ruikt ook anders dan de meer landinwaarts voorkomende variant. Ik vind het erg intrigerend
hoe planten zich in de loop van vele jaren
aanpassen aan hun omgeving, totdat ze uiteindelijk een soort van ondersoort gaan
vormen.
Twee weken later komen er twee vrienden
uit Nederland op bezoek. Ze willen graag
wat meer van het katharengebied zien,
waar wij middenin wonen. Samen bezoeken we de Fontaine de L’Amour, een bron
midden in een smeltwaterrivier in de vorm
van een hart, het mooie dorpje Rennes-lesBains en het kasteel Montségur.

Het kasteel ligt op een bijzondere berg, die
totaal niet lijkt te passen bij de bergen die
hem omringen.
Dit kasteel was
een van de tot
het laatst standhoudende bolwerken van de
katharen. Nadat
hun drinkwaterput werd vergiftigd kregen ze
de
volgende
keuze: bekeren
tot het Christendom of de
brandstapel.
Wonderlijk genoeg kozen ze allemaal voor
het laatste, en volgens het verhaal liepen ze
zingend het vuur in. Dit is niet het enige bijzondere verhaal dat de ronde doet over de
Montségur.
Sommige mensen zeggen dat het de eerste
berg was die uit het water oprees nadat Atlantis was gezonken. Volgens anderen liggen de oudste stenen van de berg niet onderop, maar boven, maar of dat echt zo is
weet ik natuurlijk niet zeker. In ieder geval
is de Montségur een heel bijzondere plek.

Bovenop, bij het kasteel, heb je een prachtig uitzicht over het omringende berglandschap. Ik waan me daar echt op het dak van
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de wereld en ik word er helemaal stil vanbinnen. Voor mij is dit een van de allermooiste plekken in het katharengebied.
Ook bezoeken we het Labyrinthe Vert in
Nébias, waar we vlakbij wonen. Het labyrint is helemaal door de natuur gevormd,
met buxusstruiken en prachtig gevormde
rotsen. Het is een magische plek, waar het
je niets zou verbazen als je er een lid van
het Kleine Volkje tegen het lijf zou lopen.
Helaas zijn wij ze niet tegengekomen, maar
we hebben wel andere bijzondere dingen
gezien. Allereerst zijn veel buxusstruiken
kaal gegeten door buxusrupsen. Heel erg
zonde, want daardoor oogt het labyrint een
beetje grauw. Maar dat wordt weer ruimschoots goedgemaakt door iets anders: Al
die rupsen die deze ‘misdaad’ op hun geweten hebben, zijn ondertussen in witte
vlinders veranderd. En die bleven allemaal
in of bij de buxusstruiken zitten.
Dus uit elke buxusstruik die we passeerden
vlogen tientallen, soms wel honderden
vlindertjes op, die een stukje met je mee
fladderden en dan weer neerstreken.
We bleven in het Labyrint totdat de zon onder was. Het was een mooie, onbewolkte
avond. Terwijl we ons tussen de donkere
buxusstruiken door een weg naar huis
baanden, maakten we af en toe met flitser
een foto. Er zaten bijzondere foto’s tussen…

We fotografeerden veel lichtbollen: de zogenaamde orbs. Volgens veel mensen ontstaan orbs door vlekken op de cameralens,
maar dat denk ik niet. Ik maakte namelijk
verschillende foto’s van exact hetzelfde
punt. Op de ene foto was geen lichtbol te
zien, op een andere wel en op een derde
weer andere lichtbollen, op andere plekken
dan op de voorgaande foto!
Het konden ook de vlinders niet zijn. De
vlinders hadden een duidelijke, dierlijke
vorm, terwijl de lichtbollen volmaakt rond
waren en veelal op cirkels in cirkels leken.
Wat zouden het dan wel zijn? Tja, wie het
weet mag het zeggen…
Redelijk aan het einde van onze tijd in
Frankrijk zijn mijn moeder, zusje en ik bij
mijn vader weggegaan. Het liep al een hele
tijd stroef en nu voelde het echt als klaar.
Dus zijn we met zijn drieën met de camper
naar Nederland gegaan. Onze vrienden waren zo lief om ons te helpen met het rijden
van de camper. Het was nou niet echt wat
je noemt de prettigste reis ooit: de turbo
ging stuk, zodat we de camper om moesten
ruilen voor een huurauto. Isis, onze poes,
ontsnapte vlak langs de snelweg, Shiva, een
van onze hondjes, kreeg urenlang allemaal
paniekaanvallen en alle hotels die we opzochten waren vol… Tjonge, jonge… Maar
we hebben wel ontzettend veel lol gehad
onderweg.
Nu huren we tijdelijk een stacaravan op
een camping ergens in Gelderland. We blijven hier maar even, want binnenkort vertrekken we naar Engeland. We gaan daar
de omgeving van Glastonbury verkennen,
met haar mystieke kerkjes, bijzondere plekken en graancirkels. Het wordt mijn eerste
keer naar Engeland en ik ben heel benieuwd hoe het daar zal zijn…
Daarover schrijf ik volgende maand!
Christel
christel@kristalboodschappers.nl
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Teunisbloem –
Oenothera Biennis
Ik word altijd zo vrolijk van deze plant! En
zelfs in de bergen van Zwitserland kwam ik
hem tegen en die smaakte net zo lekker als
thuis ☺
Deze keer de Teunisbloem dus. De Latijnse
naam is Oenothera Biennis.
Biennis betekent 2-jarig en Oenothera
wordt op meerdere manieren uitgelegd, als
de jachtbuit van de ezel of ezelvanger, als
dorst naar wijn of het zou in wijn wilde dieren temmen, nou ja zeg het maar…… Ik vind
het gewoon een mooie plant met vrolijke
gele bloemen die alleen ’s nachts bloeien.
Een nachtbloeier dus.

’s Avonds kan je de bloemen zien maar ook
horen opengaan wanneer het schemerig
wordt. Echt de moeite waard om een keertje te kijken en luisteren.
Teunisbloem is een tweejarige plant die
wel tot anderhalve meter hoog kan worden. Aan de voet van de stengel zitten
roodachtige knobbeltjes en verder is de
plant groen alhoewel de bloemsteeltjes zijn
ook een beetje roodgekleurd. De lichtgele
bloemen gaan ’s avonds in 30 seconden tijd
open en geuren zoetig en dat trekt motten
en nachtvlinders aan. Na de bloei vormt de
plant zaaddoosjes en in elke zaaddoos zitten wel 200 zaadjes.

De Teunisbloem groeit graag op zandgrond
en zonnige plaatsen maar je vindt ze ook op
zandige steenachtige voedselrijke en kalkrijke grond. Ha ha volgens mij doen ze zo’n
beetje overal wel ☺
Oorspronkelijk komt de plant uit Amerika
en werd in de 17de eeuw ingevoerd als sierplant en voedingsmiddel. Inmiddels schijnt
de Teunisbloem niet meer op zijn voorouders te lijken omdat hij zich heeft aangepast aan ons Europese klimaat.
De hele plant wordt gebruikt en is eetbaar,
vooral de knoppen en de bloemen vind ik
erg lekker.
Thee of tinctuur van de bladeren kan je gebruiken wanneer je astma hebt of spijsverteringsstoornissen. De wortel kan als voedingsmiddel en smaakt naar zeggen een
beetje ham-achtig, al heb ikzelf dat er nooit
in kunnen ontdekken.
De olie van de plant wordt het meest gebruikt en werkt kalmerend bij astmatische
hoest, hooikoorts, hyperactieve kinderen,
ADHD en ADD.
Het gebruik van de olie wordt afgeraden
wanneer je last hebt van manische depressie of epilepsie.
Maar het allerleukste van de Teunisbloem
vind ik dat je de bloemen bij schemering
open kunt zien gaan en dat het zelfs geluid
maakt. En dan natuurlijk zo’n heerlijk bloemetje op eten ☺
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Tekst: Marja Frederiks
Foto’s: Anneke Bleeker
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Bijenplant springbalsemien of reuzenbalsemien voortaan ongewenst in de EU

standen. De soort concurreert met inheemse plantensoorten om ruimte, licht en
voedingsstoffen. Als een oever slechts begroeid is met reuzenbalsemien blijft na het
afsterven in de winter een kale oever over
en is de kans op erosie groot.

Groeiplaats
Springbalsemien groeit op zonnige tot licht
beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke grond. Als eenjarige heeft het elk jaar open plekken of
verstoringen nodig om te kunnen kiemen.
In Nederland komt de plant vooral voor in
het stedelijk gebied en het rivierengebied.
Jaarlijks trekken veel imkers naar de Biesbosch om te profiteren van deze drachtplant.

Introductieroute naar Europa
De springbalsemien of reuzenbalsemien
(Impatiens glandulifera) is voortaan ongewenst in de hele EU. De Europese Commissie heeft twaalf dier- en plantensoorten
toegevoegd aan de Unielijst. Op deze
zwarte lijst staan soorten die niet uit Europa komen en die de oorspronkelijke flora
en fauna verdringen of economische
schade veroorzaken. Naast de muskusrat
(Ondatra zibethicus) en alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) prijkt nu ook de
springbalsemien op de lijst van ongewenste vreemdelingen. Alle lidstaten moeten maatregelen nemen om de verspreiding van deze planten- en diersoorten in
Europa te voorkomen. Zo mogen ze niet
worden ingevoerd, gehouden, verkocht,
vervoerd, gereproduceerd of in de natuur
vrijgelaten.

Reuzenbalsemien komt oorspronkelijk uit
het westelijk deel van de Himalaya en is in
Europa ingevoerd als sierplant (armeluisorchidee) en verwilderd. Verspreiding vindt
plaats doordat de zaden wegschieten bij
aanraken. Vandaar de Nederlandse naam
springbalsemien.
Voedselplant voor honingbijen en hommel

Effect van springbalsemien
De springbalsemien groeit op oevers en
produceert grote hoeveelheden zaad die in
het voorjaar kiemen. De plant groeit snel
en vormt hoge, dichte, sterk vertakte be-

Sommige imkers zaaien springbalsemien
uit omdat de planten veel nectar produceren in een periode dat er weinig
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andere drachtplanten bloeien. Nu de reuzenbalsemien op de Unielijst staat, is dit
niet meer toegestaan.
Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt.

Landschap Flevoland
Ook in Flevoland zijn ze nu bang dat de
soort te veel aan terrein gaat winnen.
Daarom vraagt Landschap Flevoland om
waarnemingen van de reuzenbalsemien door te geven , zodat vrijwilligers de
planten vervolgens kunnen verwijderen.
Vroege Vogels gaat in het Wisentbos bij
Dronten op pad met Tiem van Veen, projectmedewerker van Landschap Flevoland,
die de reusachtige balsemienen een kopje
kleiner maakt.

Tuinplant
In 1839 importeerden de Engelsen de reuzenbalsemien uit de Himalaya, omdat ze
het zo’n mooie plant voor in de tuin vonden. De bloemen zijn namelijk prachtig
paars-roze, en heel geliefd bij hommels.
Maar inmiddels vormt de soort in Engeland
al zo’n plaag dat er speciale ‘balsam bashing’-bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij vrijwilligers de planten met
wortel en al uittrekken.

Tekst : Piteke Bandstra
Foto’s : Anneke Bleeker

12

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker
Barbera Smit – opmaak
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

Bramen, rijpend in het zonnetje.

Foto: Anneke Bleeker ©
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