“Maartse viooltjes; geuren heerlijk en zijn eetbaar”
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Voorwoord

Ook zijn er op https://schooltv.nl/ allerhande leuke activiteiten en tips te vinden.

Het is alweer eind maart, hoogste tijd voor
de junior. De lente is begonnen, het is
prachtig weer en we hebben allemaal last
van de lentekriebels. Helaas ingeperkt door
het coronavirus dat ons leven nu regeert.
Jullie kunnen niet naar school, krijgen
veelal thuis les via de computer, sommige
ouders werken wel, anderen niet, verjaardagen worden niet gevierd, je kunt waarschijnlijk ook niet naar je opa en oma.
Gekke tijd voor ons allemaal.

Als je het leuk vindt om buiten te zijn en in
een eigen moestuin te werken is het nu de
tijd voor de vierkante moestuin.
Anneke deelt in de begeleidende mail bij
deze junior ‘Creatief Tuinieren’, een aanrader, staan leuke tips in.

We proberen met deze nieuwsbrief wat
vrolijkheid en actie te brengen. Anneke
heeft weer allemaal leuke recepten bij elkaar gezocht. Je eten ‘opleuken’ met wat er
nu buiten groeit en bloeit en ook Cocky
deelt een leuk recept met magnolia.
Marja schrijft over de toverhazelaar en Anneke die altijd de foto’s levert bij de bijdrages van Marja kon dit keer de toverhazelaar
niet vinden in haar archief. Wikipedia
bracht uitkomst
Geertje deelt de Bachbloesemremediegroep die alles te maken heeft met de overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Cocky laat ook zien hoe haar dochter van 5
jaar thuis lekker knutselt...
Op facebook las ik de volgende tips van de
vogelbescherming om de natuur te beleven
in en om je huis:
1. Vogels kijken vanuit het raam. Deze handige les helpt erbij: https://www.vogelbescherming.nl/…/leer-tuin-en-stadsvogels…
2. Knip/plak/kleur/teken vogels met je eigen fantasie of gebruik een kleurplaat: https://www.vogelbescherming.nl/ontde…/zelf-doen/kleurplaten
3. Breng de natuur binnen in huis. Kijk bijvoorbeeld naar Beleef de Lente: www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Ook kun je zelf zaden laten kiemen, leuk
om te doen en super lekker en gezond.
Laat je inspireren door:
https://www.dezaden.nl

Dit zijn 2 opties, vorig voorjaar gekocht en
ik heb bijna altijd wel wat kiemen klaar
staan om te eten.
Die glazen potjes zijn leuk om met een
zakje kiemzaad cadeau te geven in plaats
van een bosje bloemen.
Ik wens jullie weer veel leesplezier en laten
we hopen dat de wereld weer snel
‘normaal’ is.
groet, Barbera
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Lekker knutselen thuis!

Magnoliasalade

Nu de kinderen thuis zijn wordt er flink geknutseld. Hier een eenvoudig ideetje wat
iedereen kan maken!
Deze knutselpopjes zijn gemaakt door mijn
dochter van 5.

Een salade waar je blij van wordt en die jij
ook kunt maken!
Heb je ook al lekker buiten gewandeld in
het zonnetje? Dan heb je vast al wel zo’n
mooie boom gezien met hele mooie roze
bloemen, de tulpenboom oftewel magnolia.
Je wordt er gewoon naartoe getrokken om
de boom eens van dichtbij te bewonderen.
Proef dan eens gerust een blaadje van de
bloemen, ze hebben een gemberachtig
smaakje.
Pluk dan 3 à 4 bloemen en ook nog wat madeliefjes, die zijn ook heel gezond en zitten
vol magnesium.

Ingrediënten:

Knip van een stuk karton het silhouet,
vraag aan je vader of moeder of ze nog
oude restjes stof/draad/wol hebben, je kan
natuurlijk ook van karton de kleding etc.
maken.
Dan heb je natuurlijk nog lijm nodig om
jouw aankleding te bevestigen.
Leef je uit met verschillende materialen, alles kan, dit is maar een voorbeeld.
Wij zouden het leuk vinden wanneer je
jouw creatie met ons deelt, maak een foto
en stuur die op naar cocky@project7blad.nl en dan kunnen wij zien hoe mooi
die van jou is geworden!
Veel knutselplezier toegewenst!!
Groetjes Cocky

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 à 4 magnoliabloemen
ongeveer 10 madeliefjes
2 stronkjes romaanse sla
komkommer
tomaatjes
dressing:
olijfolie
appelazijn
kruidenzout

Doe als basis de fijngesneden sla in een
kom, snijd wat komkommer en tomaat.
Laat 1 magnoliabloem heel voor in het midden en pluk van de anderen de losse blaadjes om rondom de schaal te schikken.
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Leg nu de komkommer en tomaatjes en de
madeliefjes in de schaal en voilà!
Even de ingrediënten van de dressing
mixen en naast de salade in een schaaltje
serveren!

De Toverhazelaar is een bijzonder struik
waar heel veel over te vertellen valt. Eerst
maar eens zijn naam. Hamamelis, ‘hama’
betekent ‘tegelijkertijd’ en ‘melum’ is in het
Grieks ‘appel/ vrucht’.

Bon apétit!
Groetjes Cocky

____________________
Toverhazelaar
Hamamelis Virginiana
In januari zag ik ze bloeien, de gele, losse
frutseltjes bloemen van de Toverhazelaar.
En ja, ik hou van veel planten en bloemen
maar deze zijn wel echt heel leuk met hun
vrolijke gele bloemblaadjes. Zo midden in
de winter als de meeste bomen en struiken
kaal zijn zie je ineens die vrolijke gele ragebolletjes.

De toverhazelaar draagt zijn bloemen en
vruchten tegelijkertijd. De vruchten zijn pas
de volgende winter rijp en zijn dus samen
met de bloemetjes van het nieuwe jaar aan
de takken te vinden.
De zaden zijn eetbaar. De vrucht bestaat uit
zwarte eivormige zaaddozen die qua vorm
een klein beetje op een eikel lijken.
Bij rijping springen ze langs enkele naden,
net als bij beukennootjes, open en de zaden worden weggeslingerd. Dit openspringen maakt een knappend geluid, hierdoor
is één van de volksnamen dan ook Knalhazelaar. De Nederlandse volksnaam Heksenhazelaar of in het Engels Witch hazel verwijzen naar de magische krachten van de
struik, de soepele gevorkte takken werden
gebruikt als wichelroede.
Oorspronkelijk komt de Toverhazelaar uit
Amerika, Virginia, en daar komt dan ook de
naam Virginiana vandaan.
De struik werd door de Amerikaanse indianen al gebruikt om zijn geneeskracht bij of
tegen pijnlijke zwelling en tumoren. Ze
smeerden hun spieren in met een afkook
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sel om de spieren soepel te houden, behandelde insecten beten en zweertjes ermee
en ze spoelden wonden er mee uit. De takken werden in de zweethut gebruikt om de
huid te genezen, hiertoe werden ze op de
hete stenen gelegd.

Na de bloei verschijnen de bladeren, ze zijn
zacht behaard en ei rond. De nerven lijken
een beetje samen te trekken waardoor het
blad er gerimpeld uitziet. Ze lijken op de
bladeren van de Hazelaar, de hazelnotenboom, maar de planten zijn geen familie.

De Hamamelis Virginiana is een bladverliezende struik die in het land van herkomst
wel 9 meter hoog kan worden. Bij ons
houdt het bij een meter of 4 op. De schors
is glad en bruin, de takken zijn vorkachtig
vertakt. Onder de schors zijn ze rood gekleurd door de looistoffen waaraan de
plant zijn samentrekkende werking te danken heeft.

De Toverhazelaar groeit heel langzaam en
omdat hij oppervlakkig wortelt kan hij tot
op late leeftijd verplaatst worden.
Als we volgens de signatuur naar de Toverhazelaar kijken dan zien we gele bloemetjes, geel wil zeggen; werkt op de spijsvertering, winterbloeier – maakt vrolijk, helpt
bij depressie en de zachte zoete geur werkt
op het zenuwstelsel.
Rood onder de bast en kleine rode streepjes op de bloemetjes verwijzen naar werking op het bloed en de brede bladeren geven een samentrekkende en bloedstelpende werking aan. De blaadjes zijn ook
nog zacht behaarden dat wil zeggen dat ze
werken op de huid en slijmvliezen. Van Toverhazelaar kan je thee, tinctuur of zalf ma

De bloemetjes verschijnen in de winter op
het kale hout. Ze lijken wel een beetje op
een grote spin. Ze bestaan uit goudgele
bloemblaadjes, sliertjes die oprollen als het
vriest. Zo beschermen de bloemetjes zich
tegen de kou. Het hartje is bruin en ze verspreiden een zachte zoetige geur.
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ken. Voor thee worden de bladeren gebruikt en voor tinctuur bloeiende takken en
blad.

Toverhazelaar was bij mij vooral bekend
van de hamameliszalf die heel goed helpt
bij aambeien door zijn samentrekkende
werking.
Maar je kan Toverhazelaar voor veel meer
dingen toepassen zoals onder andere; bij
spataderen en gezwollen enkels, eczeem,
jeukende huid, koortslip en insectenbeten.
Het is desinfecterend en wond helend.
Hamamelis een interessante struik, ik denk
dat ik maar eens een tinctuur ga maken. ☺
Marja Frederiks

Foto’s Van de toverhazelaar dit keer niet
uit het fotoarchief van Anneke Bleeker,
maar van Wikipedia.

Leven en laten leven
Het gaat deze keer om een Bachbloesemremediegroep die alles te maken heeft met
de overbezorgdheid voor het welzijn van
anderen. Dit ‘bezorgd zijn’ kan heel goed
bedoeld zijn, maar kan ook overkomen als
gedrag waarbij je als bemoeial wordt gezien. Eigenlijk heeft het alles te maken met
dat iedereen zijn eigen levenspad volgt.
Zelf dus verantwoordelijk is voor zijn eigen
keuzes (ook al zijn het in jouw ogen niet de
juiste).
Als volwassene ga je dat langzamerhand
begrijpen, maar als kind begrijp je dat nog
niet. Je wilt andere mensen behoeden voor
fouten. Je wilt dat er harmonie heerst, dat
niemand zijn stem verheft en niemand
boos hoeft te worden (echt een dingetje
van hooggevoelige mensen).
Het gaat in deze groep ook over kritisch
en/of intolerant zijn ten opzichte van anderen, want misschien ben je zelf heel perfectionistisch. Stel je hoge eisen aan jezelf om
een voorbeeld voor anderen te zijn, want je
wilt het goed doen. Of soms bazig zijn als je
de leiding wilt nemen tijdens een spel of
een teamopdracht van school, omdat je
ziet dat dingen de verkeerde kant opgaan.
Maar het gaat ook over loslaten. Jouw ouders kunnen zoveel liefde voelen voor jou
als hun kind, dat ze jou willen behoeden
voor alle kwaad en alle fouten. Maar als je
geen fouten maakt en geen nare ervaringen beleefd… hoe moet je dan je levenslessen leren? Zie je ervaringen als schatten en
koester ze, want ze hebben je belangrijke
inzichten gegeven zodat je bepaalde dingen in het leven nu anders doet dan in het
verleden.
Als eerste is daar de Vine (Wijnstok). Dat
zijn mensen die heel bekwaam zijn, zelfverzekerd en vol vertrouwen. Ze zijn zo vol van
hun manier van zaken aanpakken zoals zij
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het doen, dat ze anderen hier ook van willen overtuigen. Het zijn ‘zindoordrijvers’
(bij nieuwetijdkinderen ook wel de ‘interdimensionaal’ genoemd volgens Hans Stolp
in zijn boek: De levensopdracht van nieuwetijdskinderen). In noodgevallen zijn dit
soort mensen van grote waarde, want ze
kunnen hun omgeving naar hun hand zetten. Het zijn de richting-aangevers. Toch
kunnen ze anderen ook behoorlijk tegen de
haren strijken als ze over de top gaan. Vine
stimuleert eigenschappen als geduld, flexibiliteit en respect voor andere mensen.
Vine geeft inspiratie.

leven. Het helpt om zaken zijn beloop te laten gaan en geen resultaten af te dwingen.

Vervain helpt meer ontspannen in het leven
te staan

Vine helpt beter samen te werken
Deze Bachbloesemremedie gaat over een
sterke wil en doorgaan over eigen grenzen.
De naam is Vervain (IJzerhard ook wel Verbena). Mensen die er starre principes en
ideeën op nahouden. Die daarbij de overtuiging hebben, dat dit de enige juiste manier is en moeilijk open staan voor andere
meningen. Ook anderen willen overhalen
het met hen eens te zijn. Ze leven op hoog
spanningsniveau, doordat ze pressie op
zichzelf en anderen uitoefenen. Ze begrijpen niet dat dingen ook uit zichzelf kunnen
gebeuren. Vervain biedt een alternatief
voor een gejaagd en al te prestatiegericht

De Beech (Beuk) is voor mensen die hun
negatieve emoties sterk op andere mensen
projecteren. En ook zeer snel een kritisch
oordeel vellen. Ze hebben er juist moeite
mee om naar zichzelf en eigen gedrag te kijken. Dit komt door onverwerkte pijnlijke
emoties, die een verbitterde afwerende
houding hebben veroorzaakt. Beech helpt
om zich in te kunnen leven en gevoelens en
mogelijkheden van anderen te zien. Daarbij
zorgt het ook voor het verwerken van pijnlijke en verdrongen emoties.
Beech maakt je verdraagzamer.

Beech activeert inlevingsvermogen.
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Bij de Chicory (Wilde Chichorei) komt
claimgedrag om het hoekje kijken. Zeer
attent zijn op de noden van een ander.
Overbezorgd zijn voor dierbaren en die ook
graag corrigeren. Zij houden ervan iets
recht te zetten wat in hun ogen verkeerd is.

niveau een ontspannende invloed. Het laat
dingen als ware weer stromen net zoals
water stroomt. Men gaat de betrekkelijke
waarde inzien van dogmatische systemen
(strikte regels) en zien dat praktische mensen het werk prima voor elkaar hebben.

Ze willen ook graag hun dierbaren dicht om
zich heen hebben, want ze hebben wat last
van verliesangst. Daardoor ontwikkelen ze
subtiele en minder subtiele manieren om
warmte en liefde als het ware af te
dwingen. Juist door dit gedrag bereiken ze
het tegendeel. Chicory helpt een aanzet te
geven tot relaties die niet op
verwachtingen zijn gebaseerd, maar op
vrijheid en respect voor elkaar.

Rock Water helpt om flexibeler te denken

Chicory ontspant en versterkt zelfvertrouwen
Dan als laatste is daar Rock Water (Bronwater). Water? Ja, water daarin zit meer
dan je zou denken. Het zijn de mensen die
zichzelf vreugde en plezier ontzeggen. Ze
zijn heel hard voor zichzelf. Streven ernaar
een goede gezondheid te hebben en sterk,
actief te zijn. Ze hebben er echt alles voor
over om dit te bereiken. Ze willen ook graag
een voorbeeld voor een ander zijn.

Herken je bepaalde zaken over patronen en
gedrag bij jezelf en lukt het maar niet om ze
te doorbreken? Dan kan ik je helpen met de
NEI-methode. Deze methode lost 90% op
en de 10% bewustwording wordt ondersteund door het innemen van een uitgezochte Bachbloesemremedie.
Je kunt op mijn website www.helenopnatuurlijkewijze.nl meer informatie erover
vinden. In april behandel ik de groep “Ken
jezelf” wat gaat over onzekerheid. Tot de
volgende keer!

Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek

Ze gaan daarbij wel eens over hun eigen
grenzen, want ze willen een idealistisch
beeld nastreven. Maar zo zit het leven niet
in elkaar. Rock Water heeft op lichamelijk
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Bloesems...

Anneke

De bloesems van alle fruitsoorten zijn eetbaar.
Op deze foto's zie je de bloemen van een
appelboom.
Bloemen van peren, kersen, alle soorten
fruit zijn ook heel goed te gebruiken op bijvoorbeeld salades.
Hoe feestelijk staat het als je een klein
handje bloemblaadjes over een salade uitstrooit?
Gecombineerd met andere eetbare bloempjes presenteer je al snel een echt voorjaarsgevoel.
En een boom mist echt niet een paar
bloempjes, zeker niet als deze een overdaad aan bloemen heeft.
Ditzelfde is ook van toepassing op bramen,
frambozen, Japanse wijnbes, bessen, noem
alles maar op.
Leuk toch?
Snel effect en groot plezier.

Vrolijk broodje...

Geel, wat een zonnige kleur. Daar worden
we blij van.
Geel kan ook voor een feestje op je bord
zorgen. Een heel gewoon broodje kaas (uiteraard alles biologisch
) ziet er meteen
heel bijzonder uit.
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Op het broodje op deze foto's zijn de volgende eetbare bloemen en blaadjes toegevoegd.

Een voorjaarsbroodje…

Een voorjaarsbroodje als een ontbijtje,
lunch of een gemakkelijke maaltijd wanneer je weinig tijd hebt, een broodje gekookt ei met plakjes tomaat kan op zijn tijd
heerlijk zijn. Aangevuld met verse ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen,
liefst uit eigen tuin of nabije omgeving; dit
heb je in een handomdraai toegevoegd. Bij
ons in de tuin wemelt het van de veldkers
(familie van o.a. waterkers en tuinkers),
van hondsdraf en zevenblad.
Een paar jonge scheuten van het hondsdraf
geven een kruidig effect, gebruik dit kruidje
niet overdadig, bedenk dat je veel kruiden
niet in grote hoeveelheden toevoegt en
hondsdraf gebruiken we als een kruidje,
niet als een groente zoals we zevenblad en
veldkers wel kunnen inzetten. Hondsdraf
bloeit over een paar weken weer met zijn
paarse bloempjes en ook die bloempjes
kun je als eetbare versiering toepassen.
Paardenbloem; bloemblaadjes los geplukt.
Gele bloempjes van de dovenetel, plus enkele blaadjes die wat kruidig smaken.
De bladeren van de paardenbloem zijn ook
eetbaar dus die kunnen er ook bij als je dat
wilt. Jonge malse blaadjes smaken dan het
lekkerst.
Anneke
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Van hondsdraf kun je ook thee zetten, zowel vers als gedroogd, wel of niet gecombineerd met andere ingrediënten.
Veldkers en zevenblad smaken in deze tijd
van het jaar helemaal geweldig en over een
aantal weken zal de oogst van veldkers
weer aardig minderen omdat de plantjes
gaan doorschieten als zij gaan bloeien en
vervolgens zaad gaan zetten.
Daarna tref je altijd wel plantjes aan maar
de volgende flinke hoeveelheid zal zich
eerst weer moeten ontwikkelen. De zaadjes (zitten in hauwtjes, kleine peultjes)
schieten overal heen dus de veldkers kom
je als je deze eenmaal in je tuin hebt altijd
overal tegen.

we bedenken dat alles wat we nodig hebben om ons heen groeit dan is het wellicht
beter daar maar aan toe te geven en heerlijk te genieten van deze gewassen. Overigens zien wij veel meer veldkers dan zevenblad in de tuin, het zevenblad groeit wel
goed maar niet in grote spurt zoals je zou
verwachten.
Maar… er zijn vervelender planten om in je
nabijheid tegen te komen want veldkers
smaakt heerlijk en is supergezond door o.a.
zijn hoog gehalte aan vitamine C. Zevenblad is al net zo’n gezonde rakker, door velen niet leuk gevonden in de tuin maar als

Een viooltje als eetbaar bloempje zorgt
voor een extra feestelijke aanblik van je
bordje met voorjaarsbroodje. Uiteraard
eten we geen viooltjes uit een willekeurig
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tuincentrum, wel kun je oogsten van exemplaren die zich jaar na jaar hebben uitgezaaid in je eigen tuin of als je weet dat je
onbewerkte plantjes kon bemachtigen dan
is het uiteraard ook geen enkel punt deze
op te dienen.

Lentekriebels in de
slaschaal...

We gaan de goede tijd weer tegemoet en
een voorjaarsfeestje op je bord onderstreept het feit dat de natuur weer aan het
uitbotten is.
Dat wordt weer genieten in de komende
maanden.

Een willekeurige krop sla kun je supergezellig presenteren.
De salade op de foto is aangevuld met
blaadjes zevenblad, een hele gezonde
groente met heel veel goede stoffen voor
ons lichaam, o.a. Vitamine C.

Anneke

____________________

De bloemblaadjes van de Japanse sierkwee
en van de paardenbloem kun je leuk over
het geheel verstrooien.
De madeliefjes en bloempjes van de sleutelbloem kunnen er in zijn geheel op.

TIP
Veel mensen denken dat de paardenbloemen al heel vroeg bloeien, maar de allereerste prille lentebode is het gele kopje
van het klein hoefblad.
Vrijwel gelijktijdig verschijnen de eveneens
‘naakte’ bloemen van grote broer, het
groot hoefblad. Met enige fantasie herkent
je in de vorm van het blad een paardenhoef. Weet je dat paarden vele slachtoffers
van een natuurramp hebben voorkomen?
Hoe dat zo gekomen is lees je via deze link:

Lentekriebels in de schaal en op je bord!
Anneke

https://natuurverhalen.nl/2020/02/03/deheldhaftige-hoeven-van-het-hoefblad/
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Barbera Smit
Cocky Nuchelmans en Geertje Swart
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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