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Eind september en nog
zoveel om van te genieten…

Alles zag op en top fris en lokte eigenlijk uit
om te oogsten.

We zien de herfst alweer naderbij komen, de bladeren verkleuren, veel
planten geven een aanblik die duidelijk
laat zien dat de seizoenen precies dat
laten zien wat zo passend is en aan
onze verwachtingen voldoet.

Een paar weken geleden, zo lijkt het, was
het nog behoorlijk warm en volop zomer.

Kaal knopkruid

Nu is het frisser en zie je van alles veranderen maar omdat het na een droge warme
zomer toch op bepaalde tijden flink heeft
geregend kunnen we nu van veel planten
genieten alsof het voorjaar net begonnen
is.
Beetje tegenstrijdig is dat wel, gele herfstbladeren en in de buurt van die bomen een
flink aantal vierkante meters jonge planten
in de bloei alsof het echt net voorjaar is.
Parkeer je auto en geniet
Maandag 24 september op weg naar Willingen in het Sauerland parkeerden we de
auto ergens over de grens in Duitsland om
even te wisselen met rijden.
Wat doe ik dan?
Juist, mijn blik gaat dan naar de grond. Wat
staat er en wat is eetbaar?
Nou... heel VEEL
Zomaar een greep...

Brandnetel
Nu kun je jezelf de vraag stellen of je wilt
oogsten bij een parkeerplaats die vlak
naast een snelweg ligt, maar het geeft wel
even weer wat er door Moeder Natuur aan
ons geschonken wordt
Het is de mens die situaties creëert waardoor je twijfels krijgt over lucht- en bodemverontreiniging maar de Natuur schenkt
overvloedig

Kaal knopkruid - paarse dovenetel - vogelmuur - brandnetels en nog veel meer.
Het leek wel dus echt voorjaar in plaats van
najaar.
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vogelmuur
Ik heb even genoten; we reden daarna
weer verder en de oogst 'geplukt' met mijn
fototoestel deel ik daarom graag.

paarse dovenetel
Tot de volgende maand.
Anneke
Willingen (Sauerland), 25 september 2018

We delen samen graag.
Alle medewerkers van deze nieuwsbrief
delen graag hun bijdragen. Daar zijn wij
heel blij mee en jou als lezer wensen we
dan ook veel leesplezier.

saladebar

3

Het Vrolijke, Vreugdevolle, Vrije Leven van
Lindsay
Hoi allemaal,
Deze maand zijn we in Nederland gebleven. Ik vind het reuze interessant om te
zien hoe de tuin erbij staat. We waren he-

Ook de cherrytomaten zijn heerlijk. In de
lente bloeide in de appelboom prachtige
bloesem. Nu groeien er prachtige grote
rode appels aan. Sinds hij bij ons is, is hij al
minstens een meter gegroeid.
Ook de bloementuin staat er prachtig bij.
In het voorjaar heb ik om de tuin heen een
kring van goudsbloemzaad gestrooid.

laas net te laat voor de frambozen, maar
niet voor de aardbeien. Iedere dag kunnen
we er wel een paar oogsten! Ze zijn heerlijk zoet. Nu, half september eten we er
nog steeds van. Bijzonder hè.

Nu staat die krans in vuur en vlam.
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De bloemen die we vorig jaar van de vuilnisbelt gered hebben staan er ook prachtig bij.

de wilde komkommer heeft stekels

Ook de 12 lavendelplanten zijn flink gegroeid. Zelfs de zogenaamd 1-seizoens-viooltjes doen het na twee jaar na aankoop
nog prachtig. Kortom, ik ben heel gelukkig
met de prachtige tuin, iedere dag verse
aardbeien, cherrytomaatjes en in totaal
ongeveer 25 appels.
Iedere dag als ik de tuin zo zie krijg ik een
warm gevoel van binnen en als ik in het
gras zit te lezen en ik kijk even op dan
word ik helemaal happy.
Naast de prachtige bloementuin hebben
we ook een klein groente/kruidentuintje.
Daar groeien pompoen, komkommer (die
hebben trouwens stekels), bleekselderij,
tomaat, paksoi, snijbiet, lente-ui en lavendel, rozemarijn, lupine, groot kaasjeskruid, aloë vera en nog veel meer. Ik geniet enorm als ik dingen oogst.

twee prachtige pompoenen

groot kaasjeskruid
Ook de paardrijlessen gaan vrolijk door.
Iedere donderdag krijgen we privéles. Ik
kijk er een week van tevoren al naar uit en
ik ben continue dagen aan het afstrepen.
De afgelopen lessen heb ik bijna alleen
maar op Koen gereden. Koen is een bruine
pony met zwarte manen en staart.
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Hij is half shetlander en half arabier dus hij
heeft lekker dikke manen. Koen heeft een
bles, drie witte voetjes en een zwarte en
een super schattig wit vlekje op zijn schouder. Hij is super ondeugend en toch ook
een schatje.

Verder heb ik ook nog een keer op Jack gereden. Jack is eren prachtige inktzwarte
pony en hij is pas 7 jaar.
Hij haalt wel eens af en toe een streekje
uit in de les, maar dat maakt hem juist zo
leuk. Ik hou heel veel van hem.

Ook hebben ze op de manege een nieuwe
pony. Ze heeft Moonlight en is een schitterende zwarte pony met een witte bles
en twee witte voetjes achter.
Ik vermoed dat dit een Welshje is. Ze
moet nog een beetje wennen als ze op stal
staat. In de wei en tijdens de les is ze heel
lief.
Vandaag heb ik voor het eerst op haar gereden! Ze is ontzettend lief. Ze is lekker
vlot en voorwaarts. Het galopperen ging
heel goed en daarna hebben we nog superleuk gesprongen. Het was superleuk!

Ook nog hebben we een huifkartochtje gemaakt waarbij we mochten zelf koetsieren. Twee uur lang met een privé huifkar
door het bos rijden! We kregen als trekpaard een fjord mee en ze heet Mira. Alle
paarden van het huifkarcentrum kenden
de weg al, dus het was lekker makkelijk. In
de regels stond dat je niet mocht draven.
Maar heel stiekem hebben we het toch gedaan. Niet doorvertellen hoor! Dat is ons
geheim☺! Mira vond het wel heel erg
leuk. Ik heb veel gemend en als de anderen menden, liep ik naast lieve Mira. Ik
hoop dat ik haar nog eens zie!
Dat was het weer voor deze maand.
Tot de volgende keer!
Lindsay
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Gewone Vlier –
Sambucus Nigra

Gewone Vlier heeft geveerd blad met 5 of
7 blaadjes eraan en Kruidvlier heeft geveerd blad met 9 of 13 blaadjes eraan.
Kruidvlier verhout ook niet zoals de Gewone Vlier. Ze zijn dus wel goed te onderscheiden maar het blijft altijd opletten geblazen.
Een voordeel in dit geval is dat de Kruidvlier
vooral voorkomt in zuidoost Europa.
De gewone Vlier kan heel oud worden, de
jonge takken breken makkelijk en hebben
een zachte kern. In het voorjaar dragen ze
mooie bloemschermen met allemaal kleine
witte bloemetjes.

De Vlier is een struik die kan uitgroeien tot
een kleine boom. Zijn naam Sambucus
komt van ‘Sambyke’ wat fluit of harp betekent. Vroeger werd Vlierenhout gebruikt
om fluitjes en harpjes van te maken. Zelf
heb ik een mooie stam van een Vlier in mijn
schuurtje staan waarvan ik, als hij goed
droog is een didgeridoo ga maken.

Sambucus Nigra dus, het Latijnse woord Nigra betekent, zwart. Verwijzend naar de
zwarte bessen die je zelfs nu nog hier en
daar in trossen aan de takken ziet hangen.

De Gewone Vlier werd vroeger bij boerderijen geplant als bescherming tegen boze
geesten, vliegen en ongedierte. De geur
van Vlier houdt ook muggen op afstand.

Vlier werd de medicijnkast van de armen
genoemd, vanwege zijn veelzijdige geneeskracht. Ik hou van Vlier, de bladeren en
bloemen ruiken lekker, thee van de bloemen is heerlijk.

De Gewone Vlier moet je niet verwarren
met de Kruidvlier - Sambucus Ebulus. Kruidvlier is een struik die klein blijft, veel later
bloeit en waarvan alle delen en dan vooral
de bessen erg giftig zijn.
Je herkent hem ook aan zijn blad.
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Dit voorjaar maakte ik vlierbloesem champagne een aanrader!
Ik zal het recept hieronder schrijven, alvast
voor volgend voorjaar.

Als je de bloesems van Vlier wilt drogen
voor de thee leg ze dan op papier zodat het
waardevolle stuifmeel niet verloren gaat.

Recept Vlierbloesem champagne:
En van de bessen kan je heerlijk sap maken
of jam, mogelijkheden genoeg. Bovendien
bevat het sap veel vitamines en mineralen
en het is heel reinigend en opbouwend
voor het bloed.

Voor ruim 1 liter champagne
1 liter koud water
1 groot vlierbloesemscherm ( ik nam er een
paar meer)
100 g suiker
1 schijfje citroen
25 ml blanke azijn
Doe het water samen met de suiker, de
azijn en het citroenschijfje in een grote pan.
Roer het water totdat de suiker opgelost is.
Voeg de vlierbloesemschermen toe en dek
de pan af met een schone theedoek. Zo komen er geen stof en pluisjes in de pan en
kan er wel de benodigde lucht bij.

Wel belangrijk is om te weten dat je de bessen eerst moet koken, er zitten namelijk
zaadjes/pitjes in die in het lichaam blauwzuur vormen en kramp geven. Pas dus op
met het eten van rauwe bessen.
Vlier helpt onze weerstand verhogen, het is
de eerste remedie bij griep en alle virale en
bacteriële aandoeningen zoals; verkoudheid, holte ontsteking, keelpijn, amandelontsteking, hoest, bronchitis en astma. Het
werkt koorts regulerend. Vlier is ook behulpzaam bij reuma. Daarnaast stimuleert
Vlier de nieren, vochtafdrijvend dus, en
werkt zweet bevorderend.

Roer twee keer per dag even alles door elkaar. Na 4 of 5 dagen ontstaan in het stilstaande vocht, bubbels. Het begint al te
bruisen.
Na 6 dagen kun je de champagne gaan bottelen. Zeef de vloeistof door een kaasdoek,
een schone theedoek of een fijnmazige
zeef.
Gebruik stevige flessen die goed afsluitbaar
zijn zoals een fles met beugelsluiting
Bewaar de flessen nog twee weken op een
koele plek, bijvoorbeeld in de kelder. Het
gistproces van de champagne gaat verder
op de fles. De suiker die erin zit wordt omgezet in alcohol.
De druk van het gistingsproces kan zo hoog
worden dat de fles uit elkaar kan spatten.
Dus laat tijdens deze twee weken de druk
regelmatig van de fles af.
Dit doe je door 1 á 2 x per dag de fles even
open te maken.
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Na twee weken is de suiker die omgezet
wordt in alcohol opgebruikt en zal er niet
veel extra druk meer opgebouwd worden.
Na een tijdje zal de champagne naar azijn
gaan smaken, dus wacht niet te lang met
het opdrinken ervan. Bewaar het maximaal
een half jaar op een koele donkere plek.

We kwamen met z’n zessen bij elkaar.
Al gauw raakten we in gesprek onder het
genot van koffie en thee.

Marja Frederiks

We hadden twee doelen voor die dag.
De Vlindertuin bezoeken en op de kwelders
struinen.
Allereerst liepen we het dorp in en kwamen
via de Aerden Plaats in de vlindertuin.
Als jij er ook eens wil kijken dan is hier het
adres www.aerdenplaats.nl

We hadden zoveel te delen met elkaar dat
we de lunch er gelijk ook aan vast hebben
geplakt. Daarna gingen we echt op pad.

We hebben ook de expositie bezocht en
even rondgekeken in het schuilkerkje.
De Vlindertuin is een grote tuin, 800m2 die
rijk gevuld is met planten die vlinders nodig
hebben.
Je vindt er pimpernel, wilde peen, knoopkruid. Wij zagen ook havikskruid, teunisbloemen en wilde geraniums.

Op stap met de wandelende studiegroep Friesland op zaterdag.
Ik ben deelneemster van de wandelende
studiegroep Friesland op zaterdag.
Samen met Anneke Bleeker spreken we per
keer af wat-we-waar-gaan doen.
Ik wil jullie graag vertellen en laten zien wat
we op 8 september 2018 hebben gedaan.
Normaal starten we in een horecagelegenheid maar dit keer waren we uitgenodigd
door een deelneemster van de studiegroep
Kimswerd. Zij wilde de wandelende studiegroep ook weleens beleven en dan mocht
de start wel bij haar thuis.
Ze woont in het noorden van Friesland
vlakbij de Waddenzee, dus dat was ideaal.

Op informatieborden staan afbeeldingen
van vlinders die op de Noord-Friese klei
voorkomen en die je dus ook zou kunnen
zien in de Vlindertuin.
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In het midden van de tuin staan drie natuurmuren, die samen een klein amfitheater vormen en een plek zijn voor kleine
voorstellingen.

Er is ook een theeveranda gebouwd uit
duurzame en hergebruikte materialen.
We hebben genoten van alle moois in de
Vlindertuin en liepen terug om de auto te
halen.
In twee auto’s hebben we ons verplaatst
naar de Waddenkust.
Het was helder weer en we konden het
Waddeneiland Ameland zien liggen en zelfs
de vuurtoren was herkenbaar.

Op de muren groeien allerlei planten, maar
vooral kruiden van inheemse oorsprong.
Deze nectarrijke planten zijn een feest voor
de vlinders, bijen en hommels.
Rondom de muren liggen slingerende
paadjes met heesters, fruitstruiken en
bloemen.

Op de kwelder liet Anneke ons verschillende planten zien; o.a. zeekraal, schorre
kruid, zee melde en zee aster. We konden
niet meer oogsten helaas want de planten
waren niet jong en fris meer.
We liepen over een kwelder waar koeien
vrij rondliepen en konden daar leuke foto’s
maken. Ook heb ik een koe geaaid die met
haar tong mijn hand likte.
Na de koeien hadden we nog zin om verder
richting het water te gaan.
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Ik vind de wandelende studiegroepen erg
inspirerend, gezellig en leuk.
Wil jij ook eens mee?
De laatste van dit seizoen is op zaterdag 20
oktober in Rijs.
We gaan dan wandelen in het Rijsterbos en
Anneke zal ons dan ook weer veel moois laten zien en laten ontdekken.
Tot de volgende keer!
Piteke van der Meulen

In de verte aan de rand van het water zagen
we een hele groep paarden.
We ontdekten een soort wildpaadje en via
dat paadje liepen we al pratende richting
de paarden.
Toen ze ons ontdekten was er een groepje
dat op ons af kwam vrolijk in draf.
Een enkele konden we aaien maar de paarden keken ons ook nieuwsgierig aan en al
gauw liepen ze om ons heen en we voelden
dat we niet verder konden lopen en zijn
weer omgedraaid.
We hadden gelukkig wel de kans om een
paar mooie foto’s te maken.
Graag had ik zelf bij het water gekeken
maar dat lukte niet omdat we echt het territorium van de paarden binnen gelopen
waren.
De paarden gingen ook weer terug en enkelen sprongen over een slenk in de verte
dat was een prachtig gezicht.
Tijdens zo’n wandeldag praat je over van
alles met elkaar.
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Vorige maand schreef ik over onze reis naar
Engeland en alles wat we daar beleefd hebben. We gingen over met de trein, moesten
langs de douane enzovoort. De afgelopen
maand hebben we doorgebracht in Nederland, waar we volop profiteerden van de
oogst van ons kleine groentetuintje en van
allerlei andere wilde lekkernijen.

Vervolgens voeg je een beetje suiker en
wat kaneel toe en pureer je de appels met
een staafmixer. Binnen de kortste keren
heb je een heerlijk toetje bereid met appels
uit de tuin!

Toen we in Nederland aankwamen werden
we warm onthaald, want de appelboom die
we in ons tuintje hebben staan was afgeladen met de meest mooie appels! Ze waren
heerlijk zuur en we hebben ervan genoten.
Ze waren zó lekker dat we er niet eens appelmoes van gemaakt hebben, wat we eigenlijk wel van plan waren!

Ook geven de aardbeienplantjes nog
steeds aardbeien af! In september?!?! We
tuinieren uitsluitend biologisch en gebruiken zodoende geen gif of kunstmest. Blijkbaar doen de aardbeien het daar heel erg
goed op… Ze smaken nog steeds verrukkelijk en ik hoop dat ze nog heel lang aardbeien blijven geven!

Gelukkig kregen we appels van vrienden
van ons, zodat we het toch nog maken konden.
Appelmoes is makkelijk te maken en het
smaakt heerlijk! Je snijdt de appels in kleine
stukjes en laat ze zachtjes koken in een pan
warm water, tot ze zacht worden.

Aardbei tussen de lavendelstruiken
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Er is nog meer voedsel uit de tuin rijp. De
snijbiet staat er stralend bij en smeekt bijna
om opgegeten te worden. De tomaatjes rijpen al en ook de pompoenen zijn rijp. Ze
zijn niet erg groot, maar smaken verrukkelijk. Ook is er af en toe een komkommer
klaar.
We hebben kleine komkommers gezaaid,
niet die lange die je altijd in de winkels
hebt. Deze kleine en dikkere komkommers
groeien aan een plant die heel erg lijkt op
de pompoenplant en hebben best venijnige stekels. Als je de komkommer verkeerd beetpakt prikken ze, maar als je het
voorzichtig doet kun je ze er gemakkelijk afwrijven.
In het dorpje waar we vlakbij zitten groeien
veel hazelnootbomen. Hazelnootbomen
zijn iets anders dan hazelaars.

Hazelaars daarentegen zijn echte struiken
met meerdere stammen en de hazelnoten
van die struik zitten meestal per twee aan
elkaar vast. Wij raapten dus de nootjes van
de hazelnootboom. Er lagen er een heleboel en dus hebben we een flinke opbrengst. We hebben ze in de schuur gelegd
om even te drogen en dan kraken we ze.
Hazelnoten zijn heel erg lekker om rauw op
brood te doen, bijvoorbeeld in combinatie
met honing, brie en zelfgemaakte kruidenboter. Of op een ‘broodje gezond’ met een
blaadje sla, schijfjes tomaat en komkommer en een plakje kaas. Een aanrader!
Je kunt er ook voor kiezen om zelf hazelnootkoekjes te bakken. Of, wat mij nog
heerlijker lijkt, zelf chocoladebonbons maken met verse hazelnoten! Mmmmm, ik
begin al te watertanden bij dat idee!

Hazelnootbomen zijn echte bomen. De
vruchten zitten in omhulsels waar meestal
4 á 5 noten in zitten en van wat verder weg
lijken ze ietwat op de schillen van de
tamme kastanje.

Chocolade-met-hazelnoten-bonbons zijn
heel makkelijk te maken. Het enige wat je
nodig hebt zijn vormpjes om de bonbons in
te doen en hazelnoten. O ja, wat ook wel
handig is, chocolade natuurlijk! Je kunt de
bonbons maken van melkchocolade, pure
chocola of een mengsel van beide. Werken
met witte chocola raad ik je niet aan, want
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die smelt moeilijk, brandt snel aan en gaat
klonteren.

wel wat chocola in de pan en íémand moet
dat uitlikken☺!
Laat de chocola een nachtje staan om goed
hard te worden en doe het dan in een
bakje. Maak een briefje met daarop de
tekst: ‘’Niet snoepen tenzij ik het doe!!!!!’’
erop en zet de chocola op een aanlokkelijke
plek neer.
Tip: Na een paar dagen verliezen je bonbons hun prachtige glans en worden doffer.
Zorg dat je ze vóór die tijd op hebt!!!!
Veel snoepplezier!
Tot volgende maand!
Christel
christel@kristalboodschappers.nl

onze oogst van hazelnoten!
Je kunt het beste twee chocoladerepen gebruiken, want hoe meer hoe beter ☺…
Hoeveel je gebruikt ligt ook aan het aantal
vormpjes die je hebt. Stel je voor dat je
overhoudt! Hoewel dat natuurlijk ook geen
ramp is, want dan moet je het – helaas –
maar opsnoepen…
Kraak de hazelnoten en breek/rasp ze in
kleine stukjes. Doe dat vóórdat je de chocola laat smelten, want dat gaat gegarandeerd sneller dan het kraken en fijnmaken
van de hazelnootjes!
Breek de repen in stukjes en laat ze voorzichtig smelten op laag vuur. Zodra het zo
goed als gesmolten is, voeg je de hazelnoten toe en meng je het goed door elkaar.
Vervolgens giet je het overheerlijke chocolademengsel in je vormpjes. Als dat gedaan
is komt het zwaarste werk: er zit vast nog

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Anneke Bleeker – tekst en foto’s
Frank Bleeker
Barbera Smit – opmaak
Christel van Asten
Lindsay van Asten
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!
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