“De paardenbloem straalt je tegemoet”
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Voorwoord
Beleef de lente!
Het is lente, de natuur gaat zijn gang ook al
lijkt de wereld stil te liggen door corona.
De afgelopen weken hebben jullie veelal
thuis les gehad via de computer.
De scholen gaan straks na de mei vakantie
op 11 mei weer open, al is het nog niet voor
iedereen duidelijk hoe en op welke manier.
Ik hoop dat het leven voor jullie weer gauw
‘normaal’ is.
Gaan jullie ook naar buiten, naar het park
of het bos? Beleef de lente, er groeit en
bloeit van alles eetbaars om ons heen.
Ik wandel veelvuldig met Beitske, mijn
hond, in het Heempark, zo’n beetje mijn
achtertuin. Vorige week zag ik al wel dat de
blaadjes van de lindebomen er aan zaten te
komen, nu zitten de meeste bomen hier in
het Heempark in blad. Een paar op wat
minder beschutte plaatsen doen er wat
langer over.

raapzaad in bloei en ook al heel veel fluitenkruid.
Ook kom ik overal de kleine berenklauw tegen en natuurlijk staan overal paardenbloemen, staat superleuk die gele bloemen
in het groene gras. Op de foto een kleine
greep van wat er zoal groeit.

Waar ik ook heel erg van kan genieten nu is beleef de lente van de vogelbescherming. In en
rond diverse vogelnesten staan camera’s opgesteld zodat je op je computerscherm kunt volgen wat er gebeurt.
Afgelopen nacht zijn drie ooievaarskuikens uit
het ei gekomen, zo leuk om te zien en te volgen
hoe de ouders voor de kuikens zorgen en hoe
snel ze gaan groeien. De slechtvalk heeft 4 kuikens. De steenuil zit te broeden en b.v. ook de
koolmees, die heeft 8 eieren gelegd!
Via deze link kun je alles volgen, echt een aanrader voor jong en oud en een mooie afleiding .
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

in deze junior vinden jullie weer leuke informatie en recepten. Geertje beschrijft de
bachbloesemremedies die horen bij ‘ken
jezelf en onzekerheid’. Marja schrijft over
de pinksterbloem en Anneke deelt weer
mooie recepten. Ook geven we jullie tips,
klik op de linkjes en kijk en lees.
Ook zie je overal de brandnetels flink uitlopen, veelal met kleefkruid ertussen. Langs
de Lindelaan in het Heempark staat de

groet,
Barbera
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Ken jezelf en onzekerheid
Onzekerheid dat is nu wel een dingetje in
deze periode. Niemand weet even hoe de
toekomst eruit gaat zien met deze intelligente lockdown.
Het allerbelangrijkste is om bij jezelf te blijven en je niet te laten opslokken door wat
de Main Stream Media je laten zien.
Mediteren en yoga wil daarbij goed helpen.
Je komt dan bij jouw innerlijk weten, jouw
ziel.
Ga naar binnen, zoek dat rustige plekje binnenin jezelf waar je je veilig weet. Zelf ben
ik een groot fan van Yin Yoga. Niet al te
moeilijke bewegingen en posities, maar
toch groot effect om in jouw lijf thuis te komen.
Bedenk dat je in iedere situatie kunt kiezen
of je in angst of vertrouwen kunt gaan zitten. Dan nu die onzekerheid . . . die heeft
te maken met daadkracht, hoop, aanmoediging, besluitvaardigheid, levensdoel en
innerlijk weten. Zaken uitstellen (bijvoorbeeld verslagen schrijven) of snel opgeven
als er iets misgaat (zie je wel, ik kan het
toch niet).
Maar ook je ontmoedigd voelen na een
kleine tegenslag en geen besluit kunnen
nemen. Iets nuttigs willen doen, iets zinsvols, maar niet weten wat je roeping is. Of
juist weten wat je wilt doen, maar twijfelen
aan je eigen oordeel. Daarover gaat de
Bachbloesemgroep “Ken jezelf”.
We beginnen met Hornbeam (Haagbeuk),
dat is een moeheidsmiddel net zoals Olive
en Oak. Het heeft te maken met een passief
leven, dus dingen laten gebeuren. Het is
voor mensen die te eenzijdig leven.
Denken dat ze al snel iets niet aankunnen
of ze kijken tegen veel dingen op om te
doen.

Door het passieve zijn zij geestelijk en
lichamelijk niet sterk genoeg meer om de
taken in hun leven te dragen. Hornbeam
geeft nieuwe energie. Je gaat productiever
leven en vermoeidheidsproblemen lossen
op.

Hornbeam geeft je daadkracht in het leven.

Gorse (Gaspeldoorn/Brem) gaat over
uiterste wanhoop. Alle hoop al opgegeven
dat er nog iets gedaan kan worden aan de
situatie of ziekte die je onder de leden
hebt.
Je wilt nog wel iets oppakken, maar doet
het niet voor jezelf. Eerder om de ander
een plezier te doen. Je bent vergeten dat je
zelf de bron bent van veranderingsprocessen. Door steeds meer afstand te nemen
van die bron, ga je er daardoor uitzien als
een levend lijk.
Donkere kringen onder de ogen. Niet inzien
dat de negatieve verwachtingen mede de
oorzaak zijn van teleurstellingen. Zo wordt
steeds weer het idee dat je situatie hopeloos is, bevestigd.
Gorse opent de bron naar een diep niveau
van levensoptimisme. Stimuleert het vertrouwen in het zelf genezend vermogen en
zorgt voor gevoelens van hoop.
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Gorse helpt het leven in eigen hand te nemen.
Bij ontmoediging komt Gentian (Gentiaan)
om het hoekje kijken. Als dingen niet lukken of goed lopen, waardoor je weer gaat
twijfelen aan jezelf. Je bent dan gefixeerd
op tegenslagen en alles wat mis kan gaan.
Een crisis zoals een slecht cijfer op school,
ruzie met je beste vriend of vriendin, sterfgevallen of ziekte etc. wordt niet gezien als
een gebeurtenis die bij het leven hoort. Je
niet kunnen voorstellen dat erge dingen die
je overkomen, verwerkt kunnen worden en
zelf kunnen bijdragen tot persoonlijke
groei. Gentiaan helpt je om het vertrouwen
in het leven groter te maken. Dat je weer
gelooft in de goede dingen van het leven.

Scleranthus (Hardbloem) heeft te maken
met keuzes maken. Het werkt rustgevend
als je last hebt van rusteloosheid en
wisselende stemmingen (dit laatste is ook
het geval als je energieveld te open staat en
je andermans emoties oppikt). Niet kunnen
kiezen en aangetrokken worden door meer
dan één mogelijkheid.
Ook reisziekte en vandaag hier een pijntje
en morgen daar een pijntje horen bij deze
bloesemremedie. Door Scleranthus gaat
energie in rustiger banen stromen. In
lichamelijk opzicht gaat het beter en kun je
meer ontspannen functioneren. Bovendien
krijg je meer inzicht in jouw
keuzemogelijkheden.

Scleranthus maakt besluitvaardig.
(foto wikipedia)
Wild Oat (Ruwe Dravik) speelt een rol bij
versnipperde energie. Het is een hulpmiddel voor veelzijdige mensen die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen. Veel projecten beginnen, maar niets
afmaken.
Gewoonweg te veel interesses hebben. Je
niet kunnen voorstellen dat je je beter in
één ding per keer kunt verdiepen. Je wilt
iets nuttigs doen, maar je weet niet wat
jouw levensmissie is. En deze is ook voor in-

Gentian geeft aanmoediging.
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troverte mensen die denken te veel remedies nodig te hebben. Met Wild Oat vind je
rust en een duidelijke richting.

Wild Oat helpt je jouw levensdoel vinden.
Cerato (Loodkruid) heeft te maken met
vertrouwen op jouw intuïtie. Heel geschikt
voor mensen die hierop niet durven vertrouwen. Ze nemen keuzes met hun verstand in plaats met hun gevoel. Je zit dan
veel in je hoofd en niet in jouw gevoel.
De eerste impuls is vaak de juiste keus. Je
twijfelt aan je eigen bekwaamheid en dan
graag de mening van anderen horen (die
weten het vast beter
). Cerato zorgt ervoor dat je weer vertrouwen krijgt in jouw
eigen intuïtie.

Deze keer geef ik je een boekentip mee. Dit
boek kwam al verschillende keren op mijn
pad, maar toch had ik het nog niet gelezen.
En nu veel afspraken wegvallen en er meer
rust is, ben ik ervoor gaan zitten.
Het is een dialoog tussen Neale Donald
Walsch en God.
Jemig God, zul je wel denken. Kan dat wel?
Is dat niet verschrikkelijk saai? Nou nee, het
leest heel vlot en God blijkt veel humor te
hebben. Bovendien krijg je antwoorden op
levensvragen en inzicht in het leven, relaties (jou en je ouders, vrienden, leraren),
wat is mijn doel hier op aarde en waarom
zaken in de wereld lopen zoals ze lopen. Jemig, ik wou dat dit boek in mijn jeugd op
mijn pad gekomen was.
Ik geef je op een briefje, dat je heel nieuwsgierig wordt naar deel 2 en 3 van dit boek
“Een ongewoon gesprek met God” of je nu
religieus bent en/of spiritueel of niets van
dat alles. En ben je niet zo’n lezer, maar
meer een plaatjesmens. Goed nieuws . . . er
is ook een stripboek van te krijgen.
Momenteel kan ik je niet ontvangen in de
praktijk wegens de landelijke maatregelingen, maar ik kan wel via telefonische consulten, beeldconsulten en via mailconsult
behulpzaam zijn.
Je kunt op mijn website www.helenopnatuurlijkewijze.nl meer informatie erover
vinden. Neem gerust vrijblijvend contact
op met de mogelijkheid een afspraak te
maken. In mei behandel ik de groep “Maak
contact met anderen” wat gaat over eenzaamheid. Tot de volgende keer!

Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
Cerato brengt je in contact met jouw innerlijk weten.
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Pinksterbloem – Cardamine Pratensis

en hol en niet vertakt. Dat wil zeggen uit de
blad rozet op de grond komt een bloemstengel omhoog. Soms komen er wel meerdere bloemstengels uit een rozet.
De rozetbladeren zijn rond tot ei vormig en
geveerd met een groter topblaadje. De verspreid staande stengelblaadjes zijn ook geveerd maar smaller met gave of soms getande deelblaadjes. Ze zijn ‘zittend’ oftewel
kort gesteeld, dat wil zeggen ze hebben eigenlijk geen steeltjes. De bloemen zijn lila,
roze en soms wit ze bloeien van april tot
Juni.

Ze staan te bloeien in mijn tuintje, de Pinksterbloemen! Mooi roze bloemetjes, het
ziet er vrolijk uit. Ik heb ze wel een beetje
in toom gehouden anders nemen ze snel
heel veel plek in. Net als hun familie de
Veldkers met hun springzaadjes. Die zien er
eigenlijk net zo uit als de pinksterbloem
maar dan de mini versie met ieniemienie
witte bloemetjes.
Cardamine Pratensis, Pinksterbloem dus.
De naam Cardamine komt van het Griekse
‘kardia’ wat ‘hart’ betekent. En Pratense is
het Latijnse woord voor ‘van de weide’.
Daar zie je ze, bij mij in de buurt helaas niet
heel veel meer, groeien. Maar in de bermen komen ze gelukkig nog veel voor, lekker tussen het gras.

De bloemetjes hebben 4 losstaande kelkblaadjes en 4 geklauwde kroonblaadjes die
tweezijdig symmetrisch staan, oftewel als
een kruisje.
We noemen ze daarom kruisbloemigen. De
familie van Kruisbloemigen is heel groot en
bijna alle planten uit deze familie zijn eetbaar, zoals onder ander mosterd, Mierikswortel, Look zonder look, koolzaad, bloemkool, rode kool, witte kool, boerenkool,
broccoli, radijs en nog veel meer.
Nog een kenmerk van Kruisbloemigen zijn
de hauwtjes of hauwen, dit zijn de langwerpige zaaddozen. Wanneer de zaden van de
Pinksterbloem rijp zijn springt het hauwtje
open en kunnen de zaden wel tot 2 meter
ver wegspringen. Pinksterbloem is een
waardplant voor het Oranjetipje. Het Oranjetipje is een vlindertje dat haar eitjes afzet

Pinksterbloem is een vaste plant die 20 tot
30 cm hoog kan worden. De stengel is rond
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op de Pinksterbloem die bloeit. Wanneer
de hauwtjes met zaden zich vormen komen
de rupsen uit en zij voeden zich met de zaden.

Voor ons is de Pinksterbloem ook een
mooie, eetbare en geneeskrachtige plant.
Het is een voorjaarsplant en dat wil zeggen
dat hij helpt om ons lichaam te reinigen.
Hij ontkrampt het zenuwstelsel, werkt reinigend op de nieren is vochtafdrijvend en
slijmoplossend bij hoest.
Pinksterbloem sterkt de aderen en slagaderen, is eetlustopwekkend en prikkelt de leveractiviteit.
Daarnaast bevat Pinksterbloem veel mineralen en vitamine C en is dus opbouwend,
sterkt ons immuunsysteem en werkt bloedzuiverend.
Je kan van Pinksterbloem tinctuur of thee
maken. Hiervoor gebruik je de hele bloeiende plant. Je kan de bloemen en de plant
ook toevoegen in een voorjaarssalade, de
bloemetjes smaken wel een beetje bitter
maar zijn een lust voor het oog.
En Pinksterbloem kan je gekookt eten als
groente, dit laatste heb ik niet uitgeprobeerd maar wie weet als ik een hele bos tegenkom dat ik me er een keer aan waag☺
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Pinksterbloemboter...

en Paardenbloemboter…

Laat roomboter op kamertemperatuur komen.
Pinksterbloem kan in zijn geheel verwerkt
worden, steeltjes, blaadjes en bloempjes.
Mijn tip is geen dikke stelen te verwerken
in de boter.
Als de fijngesneden pinksterbloem goed
door de boter gemengd is dan is het aan te
raden de boter even te laten staan om de
smaak goed tot ontwikkeling te laten komen.

Een variant op de pinksterbloemboter is
paardenbloemboter.
Bloemblaadjes, blaadjes en een worteltje
gingen fijn gesneden door de roomboter.

Anneke

____________________
Tip 1
Pinksterbloem is familie van veldkers, waterkers, koolzaad, look-zonder-look en vele
andere kruisbloemigen.
Pinksterbloem smaakt lekker, ook in salades en andere gerechten.
De bloempjes staan ook gezellig op hapjes
en gevulde eitjes.

Een link naar een leuke pdf van ‘Dier in
nood’ in Maastricht. Kijk naast deze link
ook op de site onder downloads, vind je
nog veel meer leuke informatie!
https://dierinnoodmaastricht.nl/kj3/images/sampledata/pdf/Kriebelkrantje.pdf

Anneke
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Kappertjes van paardenbloemen-knoppen

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.
Nu kan het gebeuren dat er tijdens dit proces knopjes opengaan en de gele blaadjes
rijkelijk tevoorschijn komen.
Deze verwijder je.

Pluk een flink portie nog dichte knopjes van
de paardenbloem.
Gebruik er zoveel als in een glazen potje
passen dat je voor ogen hebt.
Leg de knopjes in een schaaltje en schep
hier een ruime eetlepel Keltisch zeezout bij.
Roer het geheel goed door.

Spoel de knopjes 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 een stuk of 15 peperkorrels, een flinke theelepel gedroogde
dille en twee of drie blaadjes laurier.
Vul het potje aan met biologische witte
wijnazijn tot alles goed onderstaat.
En nu is het wachten... zet het op een koele
plaats en laat het een paar maanden staan.
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Dit kun je ook doen met de knopjes van madeliefjes, van het speenkruid voor de bloei,
maar die tijd is inmiddels voorbij.
Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, denk
bijvoorbeeld aan de zaden van Oost-Indische kers.
En je kunt natuurlijk naar eigen inzicht spelen met de kruiden die je toevoegt. Denk
ook eens aan mosterdzaad.
Variaties genoeg te bedenken, zo ontstaan
de lekkerste recepten.
Gewoon doen, mits je werk materiaal altijd
goed schoon is.
Wat wil zeggen dat we met schone uitgekookte glazenpotjes en deksels werken,
schoon werk gereedschap en schone theeen vaatdoeken.
Was tussendoor alles af als je meer creaties
achter elkaar wilt maken.

Een natuurlijke barometer...
Een dennenappel sluit zijn schubben als er
vocht in de lucht zit.
Wanneer het heel mooi weer is, de lucht
dus droog is zullen de schubben open
staan.
Wanneer er regen op komst is sluiten de
schubben.
Hoe leuk is dit?
Draai een klein oogje in de dennenappel en
hang hem met een touwtje buiten op.
Zo heb jij je eigen natuurlijke weersvoorspeller
Wij hingen dit mooie exemplaar onder de
overkapping waar we heerlijk kunnen zitten als het mooi weer is.

Anneke

____________________

Anneke
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Sla pluk je van bomen en
struiken…
Sla… We zijn het gewend dat er vele soorten sla te koop zijn in de winkels. Biologisch
en niet biologisch, kleinbladig, grootbladig,
lichtgroen, donkergroen, getint, glad of gekruld, vele soorten staan tot onze beschikking. In de zomer, herfst, winter en lente…
sla is altijd te koop.
Je kunt je afvragen of het normaal is om het
hele jaar door sla als groente op je bord te
presenteren. Van nature groeit sla in de zomer, niet in de winter en hoort sla zijn voedingsstoffen uit de bodem te halen. Hoe sla
gekweekt wordt, daar kun je in veel gevallen je vraagtekens bij zetten want hoe puur
is puur nog?
Sla... wat is sla? Bladeren die als maaltijd
kunnen dienen in combinatie met aardappelen, gekookt of gebakken of als bijgerecht bij elke willekeurige maaltijd. Sla kan
ook dienen als voorgerecht aangevuld met
andere ingrediënten.
Sla op een broodje gezond, zoals men dat
dan noemt; kortom: sla kan al snel een
maaltijd opleuken, gezellig maken en het is
een gemakkelijke en in verhouding goedkope groente. Zelfs kort koken of roerbakken is mogelijk, rauw in een stamppot, bedenk het en voer het uit.
Sla... Als we heel logisch nadenken dan serveren we sla uitsluitend in het seizoen
waarin het past en dat is niet in de winter.
In de wintermaanden zijn er voldoende andere groentesoorten die we met smaak
kunnen verorberen.
Seizoensgebonden eten is juist heel goed
en past ook bij de temperatuur van dat moment. Sla groeit eigenlijk ook altijd in onze
nabije omgeving als we weten wat we kunnen eten.
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De lindebomen blijven heel lang jonge bladeren geven en deze zijn uitstekend om als
sla te verwerken. Pluk de jonge bladeren en
combineer met andere ingrediënten. Als
we over duurzaam tuinieren spreken dan is
dit een mooi voorbeeld.
Slaplanten hebben een klein wortelstelsel,
zij zijn eenjarig, moeten in verhouding veel
water hebben en zijn snel aangetast als het
tegenzit. Lindebomen hebben een diep
wortelstelstel, redden zich ook in droge periodes, kunnen ouder dan 80 jaar worden
en geven elk jaar weer heel veel sla.
Hiermee geven we niet aan dat je geen sla
meer zou moeten kweken in een moestuin;
onzin, maar het kan wel tot nadenken
stemmen.
De voeding groeit gewoon om ons heen
ook in deze tijd van het jaar zijn er nog
volop jonge lindebladeren te scoren. We
plukken alleen de jonge blaadjes aan de
toppen van takken en onderaan de stam
kun je daar vele vinden.
Er zijn veel meer bomen en struiken met
eetbare bladeren in hun jonge fase. Denk
o.a. aan de beuken, berken, witte meidoorn, maar deze bladeren zijn een periode te oogsten, wanneer zij nog zo fragiel
zijn. In het voorjaar zijn zij het smakelijkst.
Het voordeel van lindebomen is dat zij ook
nu nog behoorlijk veel jonge bladeren produceren.
Deze sla is dus langer te oogsten. En vers
geplukte blaadjes die je direct verwerkt
hebben een hoge energiewaarde, zij kunnen ook fantastisch dienst doen om een gekochte krop sla een extra boost te geven.
Als je dergelijke bladeren toevoegt aan een
krop sla in een schaal dan geef je
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het geheel meer energie door de vitaliteit
van deze vers geplukte blaadjes.
Versier het geheel met enkele eetbare
bloemen en je hebt een feestje op je bord.

Smalle weegbree
De donkere knopjes van de smalle weegbree kun oogsten je voor dat de witte
bloempjes verschijnen.
Deze knopjes smaken naar paddenstoeltjes.

De lindeboom is ook bekend om zijn heerlijk geurden bloesems die vers en gedroogd
als thee gepresenteerd kunnen worden
maar nu kunnen we nog genieten van
jonge blaadjes.
Anneke

Je kunt je misschien wel voorstellen dat
deze knopjes o.a. heerlijk in een soep smaken. Deze voeg je dan op het laatste moment toe.
Anneke
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Tip 2
Wist je dat je met een bak vol wormen de
afvalberg verkleint en gratis plantenvoeding kunt maken? Win-win dus! En je hoeft
er geeneens een tuin voor te hebben.
Ook op een balkon of in de keuken kun je
een wormenhotel beginnen.
In ons stappenplan leggen we je uit hoe het
in zijn werk gaat en wat je nodig hebt. Laat
jouw planten ook groeien met afval!
Via deze link naar it Fryske Gea lees je er
alles over
https://www.itfryskegea.nl/wormenhotel/?utm_source=It+Fryske+Gea+nieuwsbrief&utm_campaign=807f1a8a9fEMAIL_CAMPAIGN_2020_04_16_11_26&
utm_medium=email&utm_term=0_51685fbf41807f1a8a9f-167831621

Tip 3
In het vroege voorjaar is de bodem van menig landgoed of park bekleed met een tapijt
van bloeiende roze, blauwe en witte bosanemonen. De tere bloem opent zich alleen als de zon schijnt.
Dit knolletje is genoemd naar de nymf Anemone, die is betoverd. Hoe dat zo gekomen
is verhaalt deze Griekse legende:
https://natuurverhalen.nl/2019/02/03/hoe-een-nymfomaneeen-anemoon-werd/

Slotfoto: Prachtige plek in Friesland, Het
Rijsterbos met uitzicht op het IJsselmeer.
Foto Anneke Bleeker©

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Barbera Smit,
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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