“Bloeiende look-zonder-look”
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Een mooi en zonnig voorjaar
Genieten jullie ook zo van het voorjaar? Ik
vind het heerlijk om buiten te zijn en we
treffen het met het voorjaarsweer dit jaar.
De buitenwereld is kleurrijk in het voorjaar
en vol nieuw leven.
Eerst de bloeiende sneeuwklokjes, de krokussen en ik vind het ook altijd genieten als
de blauwe druifjes bloeien en de gele narcissen.
Als die zo’n beetje zijn uitgebloeid beginnen de tulpen in de tuin te bloeien.
En de afgelopen weken zie je tal van bermen langs de kant van de weg geel kleuren
van de raapzaad die overal in bloei staat. Ik
dacht altijd dat het koolzaad was maar het
blijkt raapzaad, een zusje van koolzaad.
Bij raapzaad zie je dat de bloemetjes de
knopjes die nog uit moeten komen bedekken, bij koolzaad zie je juist de knopjes die
nog uit moeten komen duidelijk boven de
bloemetjes.

In deze nieuwsbrief vinden jullie twee keer
een verhaal over de Japanse duizendknoop
door twee verschillende mensen, twee verschillende verhalen.
En Marja heeft een mooi verhaal over de
Bos Andoorn en de Moeras Andoorn geschreven.
Zelf mag ik voorlopig het voorwoord schrijven van deze nieuwsbrieven.
Onze voorzitter Lamija Dzigal heeft helaas
om persoonlijke redenen besloten te stoppen met het bestuur van Project7-blad’.
Als bestuursleden hebben we haar taken
verdeeld en zijn we op zoek naar een
nieuwe voorzitter.
Ik wens jullie veel leesplezier en als je zelf
eens een leuk stukje hebt om te plaatsen in
deze nieuwsbrief, b.v. van een wandeling,
of de ontwikkeling van je moestuintje of
iets anders wat leuk is om te delen mag je
dit altijd opsturen naar de redactie:
barbera@project7-blad.nl
Lieve groet, Barbera
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Bos Andoorn en Moeras
Andoorn – Stachys Sylvatica, Stachys Palustre

Stachys Palustre, de Moeras Andoorn. Palustre van palus, dat poel of moeras betekend, dus aar die in moerassen groeit.

Ooit kreeg ik een stekje van een buurvrouw
van een mooie plant met paarse bloemetjes en zacht blad. De plant heette volgens
haar geitenbaard en zo heb ik hem dus altijd uitgescholden, dat bleek achteraf.
Jaren later kwam ik erachter dat zijn naam
geen geitenbaard maar Bos Andoorn is.
Best lastig om zo’n naamsverandering in
mijn brein bij te stellen, zodra ik de plant
zie denk ik geitenbaard . . . oh nee Bos Andoorn.
Volksnamen voor de Moeras Andoorn zijn
Holsteel of Hanenpoten en de Bos Andoorn
wordt in de volksmond ook wel Bosnetel
genoemd.
Bos Andoorn- Stachys Sylvatica. Stachys
komt uit het Grieks en betekend ‘aar’ en Silvatyca komt van silva wat ‘bos’ betekent.
In bossen groeiende aar.

Moeras Andoorn
De Andoorn is een vaste plant die 40 tot
100 cm hoog kan worden, de stengel is vierkant en behaard en het blad is behaard en
langwerpig.
De bladeren van de Moeras Andoorn zijn
breder dan die van de Bos Andoorn. De
bloemetjes zijn bleekroze met witte tekening, vooral de Moeras Andoorn, of donker
purper, meer de Bos Andoorn.
Ze staan bij beide soorten in schijnkransen
om de steel.
De wortelstok is kruipend, en dat heb ik geweten in mijn tuintje ☺, dik en vlezig met
uitlopers zeg maar gerust veel uitlopers. Elk
bloemetje maakt vier kleine /zaadjes die
diep in het kelkje verborgen liggen. En dan
de geur, misschien ligt het aan mij maar ik
vind het niet bepaald aangenaam. Bij twijfel herken ik de plant aan zijn typische geur.

Bos Andoorn
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rook van verbrande Bos Andoorn boze
geesten, altijd handig.
De Moeras Andoorn groeit in het moeras
en op zure grond, dat geeft aan dat hij goed
is voor je nieren en dat hij helpt om je lichaam te ontzuren. De kruipende wortelstok en de vierkante stengel verwijzen ern
aar dat de plant onze weerstand verhoogt.
Het harige blad en stelen verteld ons dat hij
op huid en slijmvliezen werkt en de rood
paarse bloemen zijn bloedzuiverend en
energie opwekkend.
Schapen en geiten zijn gek op de plant en
eten hem graag en hij wordt veel bezocht
door bijen.
In de maanden Juni tot Augustus als de
plant bloeit kan je theezetten van de bloeiende toppen, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd de geur van de plant houdt mij op
afstand maar misschien kan hij jou wel bekoren☺
Marja Frederiks, foto’s Anneke Bleeker©

Bos Andoorn
Zoals de namen al aangeven vind je de
plant in vochtige bossen en schaduwrijke
plekken en op vochtige plaatsen in heel Europa. Maar bij mij in de tuin had hij het ook
erg naar zijn zin.
De Andoorn behoort tot de familie van de
lipbloemigen en als je hem geneeskrachtig
wilt gebruiken dan pluk je alleen de bloeiende toppen.
Heel vroeger werd de Andoorn ook gebruikt, de Moeras Andoorn werd gebruikt
als bloedstelpend middel en de ondergrondse uitlopers werden gegeten als asperges. De zaden kan je roosteren of vermalen tot meel. En daarnaast verdrijft de

Moeras Andoorn
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Japanse duizendknoop moes

In de wortel zit resveratrol, dit verlengt de
levensduur van cellen die weer bijdragen
aan ons immuunsysteem.
Resveratrol is een bloedverdunner.
De Japanse duizendknoop is familie van de
Rabarber en de smaak lijkt er ook op.
Het is een groente met behoorlijk veel vitamine A en mineralen.
De scheuten zijn het lekkerst, maar ik kook
ook wel jonge blaadjes mee.
Pluk de scheuten als ze tussen de 15 en 25
cm zijn en buigbaar zijn ze het lekkerst. Je
kunt ze dan zelfs rauw eten, het is dan een
dorstlesser.
Wanneer de scheuten hoger worden,
wordt de stengel houtachtiger en is het niet
meer goed te verwerken in moes.

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een plant uit de duizendknoopfamilie.
De plant komt oorspronkelijk uit Japan en
is ongeveer 100 jaar geleden geïmporteerd
omdat het zo’n mooie tuinplant leek.
Echter de wortels reiken meters diep in de
grond en tijdens de winter groeien ze door
terwijl de plant bovengronds ieder najaar
weer afsterft.
Het is een zeer sterke overlever die zelfs
door asfalt en beton heen groeit.
Inmiddels is de plant een plaag geworden
in Europa.
Waar te veel van is kun je gaan bestrijden
maar nog beter is om ervan te gaan eten.
“If you can’t beat them, eat them”
De Japanse duizendknoop is eetbaar, supergezond en heeft een geneeskrachtige
werking.

Moes van Japanse duizendknoop
•

•
•
•

Snijd de scheuten in stukjes, de dikkere moet je schillen net als rabarber
Jonge blaadjes kun je fijnsnijden
Kook ze in een bodempje water, ongeveer 20 minuten
Suiker, kaneel of zoetstof (Stevia)
naar smaak toevoegen, maar een
appel en/of banaan in stukjes erbij
is ook heerlijk en geeft een zoete
twist
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•

Met een staafmixer kun je de moes
pureren en zo nog draadjes fijnmaken
De moes is lekker als dessert.
Piteke

Japanse duizendknoop
De exoot die niet met gif bestreden
hoeft te worden.

Op de foto is een stengel te zien met een
groene kleur en rode blaadjes. Wanneer je
deze stengels ziet verschijnen kan je ervan
uitgaan dat er meer komen.
• Pluk ze of snij ze af, was ze vervolgens goed met water.
• Na het wassen kunnen de bladeren
van de stengels worden gehaald.
• Daarna de stengels in stukjes snijden.
• Dan kook je de stukjes rustig en blijf
erbij! Het koken gaat aardig snel.
• Roer regelmatig totdat het een
mooie moes is.
• Je kunt suiker en kaneelpoeder toevoegen om de smaak minder zuur
te maken. Dat komt door de grote
hoeveelheid vitamine C, dat in de
jonge stengels zit.
Daarna kan de moes overal bij gebruikt
worden: bij een toetje of zoals ik deed bij
het ontbijt en de havermout.
De moes is erg gezond en zo makkelijk te
maken, onthoudt dat de exoten bestreden
kunnen worden door het te verwerken als
wildpluk delicatessen en niet met gif!
Jochem

Ze zijn overal langs wegen, in tuinen en op
vervallen stukken grond. Dan heb ik het
over de Japanse duizendknoop, de kruid
die niemand terug weet te dringen. Gemeentes weten niet wat ze ermee aan
moeten. Ze schoffelen het weg, spuiten ze
plat of zetten de fik erin.
De exoten zijn niet weg te krijgen zonder de
natuur en het milieu te beschadigen. Wat
ze niet weten is dat deze plant in zijn jonge
fase erg goed eetbaar is.
Zorg wel dat je eerder bij de Japanse duizendknoop bent dan de gemeente.
Japanse duizendknoopmoes klaarmaken
als rabarbermoes
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Kleur doet leven,
de kleur blauw
Deze maand gaan we het hebben over de
kleur blauw, de kleur na groen in de regenboog.
Leuk om eerst weer te voelen en ervaren
wat deze kleur met je doet voor ik je er
meer over vertel.

je hart wat sneller gaan kloppen en de
bloeddruk licht stijgen.
In een blauwe kamer gaat je hart rustiger
kloppen en je bloeddruk licht dalen.
Ook kun je een temperatuurverschil voelen. Als je in zowel een rode kamer als in
een blauwe kamer dezelfde temperatuur
hebt dan zul je het in een blauwe kamer
snel wat kouder hebben en in een rode kamer warmer.
Blauw is net als rood en geel een primaire
kleur.
Blauw is de kleur van het water en van de
lucht boven ons hoofd en net als groen is
blauw een rustgevende en kalmerende
kleur. Ga maar eens lekker in het gras liggen of in een bootje op het water zitten en
kijk naar de mooie blauwe lucht.
Ik geniet als er wolken voorbijdrijven maar
vind de lucht ook prachtig als deze strakblauw is.
En bijzonder vind ik de verschillende kleuren blauw, zomers is de blauwe kleur van
de lucht veel warmer blauw en ’s winters
meer ijsblauw. Let maar eens op de verschillen.

Ga maar weer rustig zitten met je ogen
dicht. Goed ontspannen, nek los, schouders los. En rustig met je buik in- en uitademen en met je mond dicht ademen.
Visualiseer dat je in een kamer zit waar alles blauw is, de wanden, de vloer het plafond en de stoel of bank waar je op zit.
Voel en ervaar wat deze kleur met je doet.
Word je er rustig van of juist onrustig, begin
je te wiebelen en te draaien?
Blauw en rood zijn tegengestelde kleuren.
Zoals eerder gezegd heeft elke kleur een eigen trillingsveld, een eigen golflengte. Zit je
in de visualisatie in een rode kamer dan zal

de blauwe lucht weerschijnt in het water
De complementaire, tegenoverliggende
kleur van blauw is oranje. Weet je nog, de
complementaire kleur kun je zien als je een
vel blauw papier tegen een witte muur
houdt☺.
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Blauw is de kleur van ons keelchakra en
staat voor communicatie zoals praten, luisteren en schrijven.
Heb je last van je keel? Doe eens een
blauwe shawl om.

Blauw, de volgende keer gaan we het over
nachtblauw oftewel de kleur indigo hebben. Ik wens je een mooie maand met veel
mooie blauwe luchten☺.
Barbera Smit

Ook leuk om te weten is dat wereldwijd
blauw de meest geliefde kleur is.
Blauw wordt gebruikt in verschillende
spreekwoorden:
Een blauwtje lopen;
Blauw van de kou;
Blauw bloed hebben;
Je blauw betalen.
Blauw is een serieuze kleur die orde uitstraalt en respect, vertrouwen en betrouwbaarheid.
Blauw in logo en reclame-uitingen worden
onder andere gebruikt door de Rijksoverheid en de Politie.
Banken maken veelvuldig gebruik van de
kleur blauw in hun logo zoals de Rabobank
en ING ook nog in combi met oranje, de
complementaire kleur.
Ook IT en Internetbedrijven, gebruiken de
kleur blauw, neem bijvoorbeeld Facebook,
Twitter, Skype.
In de politiek vinden we de kleur blauw bij
de liberalen en de conservatieven. De VVD,
de SGP maken gebruik van de kleur blauw
ook in combinatie met de kleur oranje.

Vierkante moestuin
Hoe is het met jouw (vierkante) moestuintje?
Twee maanden terug heb ik jullie verteld
dat mijn vierkante moestuintje nog maar
een rommeltje was. Intussen begint er van
alles uit te lopen.
De aardbeienplantjes komen weer op en
staan hier en daar al in bloei, de rabarber
groeit al weer mooi en kan ik gaan oogsten.
Ook begint de snijbiet weer uit te lopen en
de eind februari gezaaide tuinbonen en sla
komen mooi op.
Na ijsheiligen gaat er nog van alles de grond
in, hoop ik. Staat nu nog achter glas in de
garage☺
We zullen zien wat het deze zomer gaat opleveren.
Barbera Smit

Kleur wordt door de bedrijven, politieke
partijen, ontwerpers van logo´s en reclamemakers bewust ingezet om ons onbewuste te beïnvloeden.
En net zoals bedrijven kleur bewust inzetten om ons te beïnvloeden kunnen wij dat
ook voor onszelf gebruiken. Trek een blauw
shirt aan als je betrouwbaar wilt overkomen of als je behoefte hebt je wat rustiger
te voelen.
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Redactie
Barbera Smit
Frank Bleeker
Tekst en Foto’s
Anneke Bleeker
Marja Frederiks
Piteke van der Meulen
Barbera Smit
Jochem Hagoort
Winnie Sixma

Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

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

Tot volgende maand!

Mistletoe, ook wel maretak genoemd in een appelboom, foto’s
Winnie Sixma©

Ook dit is voorjaar, fruitboom in de
bloesem, foto Winnie Sixma©
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