“Zevenblad... een gezonde krachtpatser, zowel vers als gedroogd...”
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Voorwoord
En het leven staat nog steeds in het teken
van Corona en dat zal zo voorlopig nog wel
zo blijven.
De basisscholen zijn al wel weer begonnen
en voor zover ik heb begrepen gaan jullie
voor 50% van de tijd naar school en vanaf
11 juni weer volledig en de middelbare
scholen mogen 1 juni, na het pinksterweekend weer beginnen.
Wel met de nodige restricties, anderhalve
meter afstand, looproutes, handen wassen…
Gelukkig mag je wel spelen met vriendjes
en vriendinnetjes en hoef je dan geen 1,5
meter afstand te houden.
Ik hoop dat jullie het nog een beetje volhouden, het is een gekke tijd. Gelukkig is
het weer nog steeds mooi en kun je veelvuldig naar buiten, dat is de beste remedie.
Zelf geniet ik van het werken in mijn eigen
tuin, de tuin van het dorpshuis in Heeg en
een gezamenlijke moestuin. Gewoon lekker veel buiten bezig zijn. En ik wandel natuurlijk veel met Beitske, mijn hond.
We hebben sinds een maand kippen in de
fruitboomgaard in het Heempark waar ik
vlakbij woon.

hek aan en het liefst onder het hek door. Ik
vind het wel heel gezellig en ga er sowieso
elke dag even kijken. De verzorging van de
kippen doen we straks als ze wat gewend
zijn met een groepje vrijwilligers. Ik houd
jullie op de hoogte.
We hebben weer een leuke nieuwsbrief
voor jullie samengesteld.
Anneke is altijd al heel creatief. Maar de afgelopen weken maakt ze allerlei leuke
voorwerpen voor in de tuin en deelt een
aantal in deze nieuwsbrief zoals een kruidentas haken en een kruidenkrans maken.
Maar ook een paar recepten zoals zevenblad drogen en uien fermenteren.
Geertje beschrijft de bachbloesemremedies die met eenzaamheid te maken hebben, ook niet onbelangrijk in deze tijd.
Marja heeft het in haar bijdrage over de ui
en bij Piteke kwam zo maar weer een plant
aanwaaien in een van haar bloembakken.
Ik wens jullie weer heel veel leesplezier, geniet van het buiten zijn en tot de volgende
maand!

We kunnen er niet zo maar voorbij lopen;
Beitske moet er even bij gaan kijken en
duwt dan nieuwsgierig haar kop tegen het

Barbera
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Gehaakte kruidentas…

Even uitgaande van dit voorbeeld…
•
•

70 steken plus 2 extra voor de
hoogte van het stokje.
Totaal 13 banen met stokjes gehaakt waarvan 1 baan in een andere kleur (sisaltouw).

Voor wie creatief de handen wil laten wapperen...
Een gehaakte tas van touw met kruiden
erin als tuindecoratie. Heel gemakkelijk te
maken.
Op school hebben jullie vast wel leren haken en anders weet je moeder, oma, of
tante wel hoe dat moet of kun je hier zien
hoe je stokjes moet haken haakt.
https://www.google.com/search?q=Stokjes+haken&oq=Stokjes+haken&aqs=chrome..69i57j0l7.5893j0j7&so
urceid=chrome&ie=UTF-8
Deze tas is gemaakt met haaknaald nummer 5, maar ook dat is iets om zelf te bekijken want niet elk touw is hetzelfde.
Dit voorbeeld is ook alleen maar ter inspiratie, je kunt er zelf van alles aan veranderen.

•

Bovenop de 13 banen 2 banen enkele steken met dezelfde kleur als
die van die ene brede baan.
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•

•

•

Zet met wikkeldraad nu het dikke
touw langs de bovenkant van de
hele lap vast. Dit is heel gelijkmatig
mogelijk door de steken te volgen
van het haakwerk, steeds om de
steek het wikkeldraad door een
steek steken.

•

•

•

De twee losse kanten worden samengenaaid met wikkeldraad. Samengebonden vormen zij een van
de twee zijkanten.
De verbinding wordt weggewerkt
onder het dikke touw.

Vouw de lap nu dubbel en met een
stuk wikkeldraad (ijzerdraad op een
klosje) de zijkant vastgenaaid, evenals de onderkant.

•

•

Vervolgens hetzelfde touw aan de
onderkant vastzetten. Aan beide
kanten een stukje touw laten uitsteken zodat de kwasten onderaan
dikker worden, samen met extra
stukjes van het hengsel dat langs de
zijkanten is vastgezet.
Het hengsel uitmeten, het staat
speels als er een knoop in gemaakt
kan worden als de tas af is, dus even
rekening mee houden qua lengte,
plus extra voor de kwasten.
Met sisaltouw de bovenkant van de
kwasten afgewerkt door daar een
stuk omheen gewikkeld te hebben
en vastgeknoopt.
Datzelfde ook bij het hengsel gedaan aan de bovenkant van de tas.

4

Twee tijmplanten en een roodborstje op
een steker maakten het geheel af.

Een restant kokospluis ging als afwerking
op de aarde, hiervoor kun je ook kokostouw uitpluizen of stukjes jute, of… bedenk
het, gebruiken.
•

Twee houten knopen met sisaltouw
aan een stokje van het haakwerk
vastgeknoopt.

Mos is leuk vanaf het najaar tot in het voorjaar, in de zomer ziet dat er dor uit.
Leef je uit, maak je eigen ontwerp, dit is alleen ter inspiratie maar je mag het 100%
kopiëren.
Veel plezier gewenst.
Anneke

•

•

Een plastic zak in de tas gedaan,
deels gevuld met Hydro korrels (gebakken kleikorrels).
Maak in die zak een paar kleine
gaatjes, zodat bij regen en water
geven het overtollige water weg
kan lopen. Hierdoor is het object
minder zwaar dan wanneer je de
hele tas vult met aarde. Uiteraard
moet er wel voldoende (biologische) grond in voor de wortels van
de planten.
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Creatief met bloemen,
bladeren, kruidjes en
glas...

Kruidenkransje...

Kleine glaasjes en/of flesjes gevuld met
bloemen, bladeren, kruiden en takjes uit eigen tuin, gepresenteerd op een dienblaadje, staan gezellig op een tafel.
Een paar takjes munt en/of andere kruiden
verspreiden ook een heerlijke geur.
Je kunt een paar schelpjes tussen de glaasjes leggen.
Ook leuk om cadeau te geven.
Anneke

Met een ijzeren ring, een klosje wikkeldraad, een draadtangetje, een mesje, een
stuk lint, een stukje touw en... kruiden was
ik even zoet en van de straat
Kruiden uit de tuin geplukt, rozemarijn, salie en kerrieplant.
De rozemarijn en kerrieplant in stukjes gesneden van ongeveer 4 tot 5 cm. Mooie
plukjes en als je dat netjes tussen de blaadjes doet dan zijn alle plukjes goed te gebruiken.
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De blaadjes van de salie per stuk afgesneden. Van alle drie soorten eerst een voorraadje maken want het is lastig werken als
je steeds moet snijden.

Het klosje wikkeldraad zet je vast aan de
ring en door steeds toefjes in de hand te
maken van de kruiden en deze met twee
slagen vast te wikkelen ga je de hele ring
rond. Als de krans aan de muur hangt of
wellicht op een schaal ligt mag je geen wikkeldraad meer zien.

Dakpansgewijs leg je de kruiden neer en
het wikkeldraad zit steeds onder het toefje
dat je verwerkt. Je ziet alleen de laatste slag
(dubbel wikkeldraad) voor daar weer een
toefje overheen gaat.
De laatste kruiden verdwijnen met hun
steeltjes onder de eerste kruiden waar je
begonnen bent.

Als je het kransje neer wilt leggen op een
mooi bord of een taartplateau dan kan het
touw achterwege blijven en de linten van
de strik laat je dan naar buiten hangen.
Een extra stukje lint zorgt voor de extra
slierten.

Werk netjes en verdeel de kruiden gelijkmatig.
Veel wikkelplezier.
Wanneer de kruiden gaan drogen worden
zij eerst een beetje slap.
Om de krans mooi te laten drogen kun je
deze een weekje op een luchtige ondergrond leggen, denk aan een rooster of ondersteun de bovenkant met een klein ‘dingetje’ zodat er lucht onder komt wat beter
is voor het drogen.
Door de krans eerst liggend te drogen zakken langere plukjes en/of blaadjes niet
naar beneden waar zij omhoog wijzen.
Je hebt wel wat kruiden nodig dus heb je
een beginnend kruidentuintje met kleine
plantjes dan is het zonde deze ter decoratie
op te maken.

Afhechten doe je met een paar extra slagen
met het wikkeldraad en het uiteinde er tussen steken en even ombuigen.
Een touwtje over de laatste slagen voor het
ophangen en lint staat leuk als strik.
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Wat later in de tijd met vrouwenmantel,
duizendblad, boerenwormkruid... leef je
uit, mogelijkheden genoeg en ik zal wel
weer eens voorbij komen met een voorbeeld.

Ze hebben een innerlijke afhankelijkheid, maar
die wordt niet herkend omdat ze zó
zelfverzekerd overkomen. Heather bevordert
emotionele zelfstandigheid en zorgt ervoor dat
je wordt gehoord.
Heather leert je aandacht geven.

We moeten het onszelf maar een beetje
leuk maken en werken met de handen kan
heel therapeutisch zijn!
Anneke

____________________
Eenzaamheid
Je eenzaam voelen heeft alles te maken met
contact maken met anderen. Dat is nu wel een
hot item. Misschien heb jij ook wel een opa of
oma, oudtante of oudoom die achter het raam
staat te zwaaien in een verzorgingstehuis.
Of misschien heb jij een broer(tje) of zus(je) die
ergens verzorgd wordt en waar persoonlijk
contact nu even niet kan. Dat voelt niet fijn,
want eigenlijk zijn we groepsmensen en hebben we aandacht en aanraking nodig.
Contact maken kan in de normale wereld al lastig zijn, maar nu helemaal. Wat ik tegenwoordig doe is iedereen die ik op straat tegenkom
groeten met goedemorgen of goedemiddag
met een glimlach, want het is net of velen door
de stad lopen in hun eigen bubbeltje.
Het kan een groot verschil maken iemand met
een glimlach aan te kijken.
Deze keer gaat het dus over ‘Contact maken
met anderen’. Over gehoord worden… je kunt
veel praten maar niet gehoord worden leidt tot
eenzaamheid. Over geduldig zijn…je kunt heel
ongeduldig worden door het langzame tempo
van mensen of dingen en daarvan raak je gefrustreerd. En over graag alleen zijn, maar je
daardoor soms wel eenzaam voelen.
We starten met Heather (Struikheide), deze
mensen zoeken voortdurend gezelschap.
Hebben nooit hun mond stil, willen alles met
anderen bespreken. Zijn ook veeleisend van
natuur. Het zijn mensen die vaak te weinig
liefde in hun jeugd hebben gehad.

Impatiens (Reuzenbalsemien) voor mensen
die ongeduldig zijn.
Ze willen het liefst ook alleen werken in hun eigen tempo dat ze fijn vinden. Aanpassen aan
mensen die van nature langzaam zijn daar hebben ze het geduld niet voor.
Ze willen dat anderen net zo snel denken en
handelen als zijzelf. Je kunt je voorstellen dat je
daardoor spanning opbouwt. Dat kan zich uiten
in maag- en darmklachten of spierspanningen.
Ze zijn erg in hun hoofd bezig en kunnen snel
vuurrood of lijkbleek worden. Impatiens haalt
de druk van de ketel en leert anderen in hun
waarde te laten.

Impatiens bevordert geduld en zachtmoedigheid.

8

Bij afstandelijkheid komt Water Violet (Water-Violier) om het hoekje kijken.
Voor mensen die als het ware in een ivoren torentje leven. Die willen graag alleen zijn in zieke
of gezonde staat. Intelligente, begaafde mensen, rustig, zeer onafhankelijk, bekwaam en vol
zelfvertrouwen.
Geen behoefte aan andermans mening en bemoeien zich het liefst ook niet met anderen.
Gevoelig en kwetsbaar, maar willen deze gevoelens niet met anderen delen.
Dit geeft een gevoel van eenzaamheid en lichamelijke spanningen. Door Water Violet bekijk je
het leven minder op afstand en doorbreekt het
de eenzaamheid.

Neem gerust vrijblijvend contact op met de
mogelijkheid een afspraak te maken mocht je
vastlopen in wat ik in dit stuk heb verteld.
Voor nu heb ik alle groepen van Dr. Bach beschreven.
In juni neem ik je mee in de Nieuwetijds Bachbloesems van Bram Zaalberg.
.
Tot de volgende keer!
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek

____________________
Leestip 1
Het is pas echt zomer als boven de stad de
gierzwaluwen gierend langs scheren. Voor
deze zomervogel bij uitstek, zijn onze winters te koud. Massaal trekken ze begin augustus naar zuidelijk Afrika.

Water Violet brengt verbondenheid.
Als ik dit schrijf, is het 7 mei en mogen de contactberoepen vanaf 11 mei weer van start. Wat
fijn om weer mensen in de praktijk te mogen
ontvangen.
De rust was in het begin ook best wel lekker.
Dat ineens alle verplichtingen om je heen wegvallen. Even alleen…dat is als hooggevoelig
mens best wel even fijn…toch begint het weer
te kriebelen nu na een paar weken.
Je wilt weer zinvol bezig zijn om anderen te helpen en hen in levende lijve zien. Gelukkig kan
dit nu weer.

Door de opwarming van de aarde zijn de
winters warmer. Planten en dieren uit zuidelijker streken vestigen zich blijvend in de
Lage Landen en overleven de winterkou.
Een eigenwijze gierzwaluw dacht dat hij
ook wel kon blijven en sloot zich niet bij zijn
vertrekkende soortgenoten aan. Hoe dat
afliep lees je in deze hedendaagse, typisch
Engelse vertelling.
Els Baars
https://natuurverhalen.nl/2020/04/25/hoe-eeneigenwijze-gierzwaluw-overwinterde/

Je bent weer van harte welkom in de praktijk
en op mijn website kun je lezen hoe ik jou en
mij bescherm als we samen zijn. Kijk op
www.helenopnatuurlijkewijze.nl voor meer
informatie.
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Citroenmelisse – Melissa
officinalis
In één van mijn bloembakken kwam ik een
plant tegen die daar is gaan groeien.
Ik rook aan het blad en rook duidelijk een
citroenachtige geur.
Door goed te kijken en te zoeken kwam ik
erachter dat ik met de citroenmelisse van
doen had.
Twee jaar terug had ik een plantje gekocht
bij de Kruidhof in Buitenpost.
Waarschijnlijk heeft dat plantje zichzelf
verder gezaaid tot nu inmiddels een grote
plant.
Ik wens jullie veel leesplezier toe!
Piteke van der Meulen

Het blad kan je vanaf begin van de lente tot
aan het eind van de herfst oogsten.
Het is een waardplant en vlinders en bijen
zal je er bij de bloeiende plant zeker vinden.
De plant groeide oorspronkelijk ook in Griekenland.
Melissa in de naam komt van de Griekse
naam voor honingbij “melissa”.
De Grieken gebruikten deze plant al 2000
jaar geleden vooral voor medische doeleinden.
Maar nog steeds wordt bijvoorbeeld op
Kreta wilde Citroenmelisse als thee gedronken.
De plant is in de Middeleeuwen via de
kloostertuinen in heel Europa ingeburgerd.
Traditioneel wordt het zowel vers als gedroogd gebruikt puur als kruidenthee,
maar ook vermengd met andere kruiden in
diverse kruidentheemelanges.
Citroenmelisse is een smaakmaker voor likeuren en dranken.
Als kruid wordt het toegevoegd aan vleesgerechten, desserts en jam.
Door de salade zijn de blaadjes fijngehakt
te gebruiken.
Medicinaal werd het vroeger gebruikt als
pijnstillend middel bij nervositeit en virusinfecties.

Citroenmelisse is een plant uit de familie
van de lipbloemige planten.
Het is een vaste plant die 20 tot 70 cm hoog
kan worden.
De groene bladeren met soms iets geel zijn
tegenoverstaand en ruiken als je ze licht
kneust naar citroen.
De plant bloeit met witte, paarse of lichtgele 2-lippige bloemen aan het eind van de
zomer of begin herfst.

De plant groeit op elke licht vochtige
grondsoort in de volle zon met het liefst in
de middag schaduw.
Citroenmelisse kun je zaaien in potten en
later in de volle grond zetten.
Ook is het mogelijk om het in bakken te
houden voor op een balkon.
Kleine planten kunnen zelfs binnenshuis
gehouden worden.
Men kan de plant ook vermeerderen door
in het voor-of najaar deze te splitsen.
Citroenmelisse heeft de neiging om te gaan
woekeren in je tuin.
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Ui – Allium Cepa
In het ‘wild’ kom je ze niet zo snel tegen
maar in je tuintje of een bak is hij zo geplant, de Ui. Ik vind hem lekker, hij is gezond en ook nog eens geneeskrachtig.

Wat willen we nog meer! Eigenlijk kwam ik
bij de Ui terecht omdat ik werd getriggerd
door het woord ‘zwiebel’. Bij ons thuis
werd vroeger altijd gezegd ‘maak je niet zo
zwiebel’ wat wil zeggen ‘maak je niet zo
druk’.

Uien hebben dunne worteltjes, de schil is
bruin en groeit half boven de grond. De bol
bestaat uit meerdere schillen, de ‘rokken’.
De stengel is dun en hol en de bloemetjes
zijn wit en staan naar alle kanten uit waardoor ze een grote bol vormen. En de Ui
heeft een doordringende geur maar ik denk
dat iedereen dat wel weet.
De Ui is al een heel oud gewas zo’n 3000
jaar voor Christus werd Ui al in Azië verbouwd. En via China en India is de Ui naar
Griekenland en Egypte gebracht.

Zwiebel is het Duitse woord voor Ui, maar
zwiebel is ook het verkleinwoord van Cepa
dat via cepula van het Latijnse cibus komt,
dat spijs betekent.
Allium komt van het Keltische ‘all’ dat
‘brandend’ betekent. En Ui komt van het
Latijnse ‘unio’ oftewel ’grote parel’.
De Ui is een twee jarig bolgewas. De bol bevat een voedselvoorraad voor de winter
met veel suikers, daardoor kan de Ui in de
lente als eerste plant boven de grond komen.

Piramidebouwers aten uien omdat het
kracht bevorderde en ziekten voorkwam.
Dit is te zien op hiërogliefen heb ik gelezen.
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En natuurlijk bij griep en verkoudheid, die
weten de meesten misschien wel. Is je neus
of zijn je holtes verstopt leg een doorgesneden ui op je nachtkastje. Maar eet dus ook
uien of maak een bouillonnetje.

In Griekenland maakte Allium deel uit van
het dagelijks leven en de Romeinen hebben
de Ui meegenomen naar Europa waar de Ui
als groente snel populair werd.
De signatuur van Ui vind ik wel leuk, hoe
laat de plant zien waar hij voor werkt of
waarvoor wij hem kunnen gebruiken. Huilen of tranen bij het schoonmaken helpt
om emoties los te laten, evenals het laten
van winden waar de meeste mensen last
van hebben na het eten van uien.

Uiensap is bacterie dodend en heelt wonden. Wanneer je gestoken bent door een
bij helpt ui ook. Ui is gewoon super, het is
een algemene reiniger, een tonicum voor
slijmvliesirritaties en kou met koorts. Om
tinctuur of thee, nou ja ik noem het liever
bouillon te maken gebruik je de bol maar
de bovengrondse delen kan je ook gebruiken.
Uien kan je zaaien in Maart, biologische
plant uitjes is ook een mogelijkheid. Je
oogst de uien wanneer het loof geel wordt
in September.

De bol staat voor ‘ritme dat onderdrukt is’
en bij de antroposofen voor keel. De stengel zonder blad wijst op onderdrukte bewegingsvrijheid. Bollen groeien tussen de rokken op, overbezorgdheid. Mensen die dus
overbezorgd zijn, eet uien.
Uien hebben een geneeskrachtige werking,
ze bevorderen de bloedsomloop, werken
vocht afdrijvend, verlagen cholesterol en
zijn bloed verdunnend. Uien verlagen ook
de bloedsuikerspiegel, bevorderen de spijsvertering en wekken de eetlust op. Rauwe
ui bevordert de zuurgraad van de maag.
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Nog een paar magische gebruiken van de
Ui:
• steek donkere spelden in de Ui en
zet hem in het raam, hij beschermt
dan tegen insluipers.
• Halve of kwart Uien absorberen
negativisme.
• De Ui kan ook een ziekte in zich opnemen, wrijf over de plek en visualiseer de ziekte naar de Ui.
• Of gebruik Ui op een wrat en gooi
het daarna over de rechter schouder.
• Uienschillen mogen niet op de
grond gegooid worden, je gooit je
geluk daarmee weg. Je kan ze beter
verbranden want dan trekken ze
rijkdom aan.

Veel plezier met de Ui.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker ©
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Uien laten fermenteren...

Een weckpot met beugelsluiting gevuld
met eerst een laagje kruiden, wij gebruikten zelf gedroogd bonenkruid maar je kunt
ook de verse variant nemen, of tijm, eigenlijk wat je maar wilt.
Mosterdzaden staan niet alleen leuk maar
zijn ook heerlijk om te verwerken. Een ieder kan zelf bedenken wat je wilt gebruiken
of wellicht in huis of in de tuin hebt.
Denk creatief.

Alles kun je leren... manipuleren (wat we al
genoeg om ons heen zien gebeuren) maar
zo ook fermenteren.
Zelf zuurkool maken is ons niet vreemd
maar er zijn veel meer leuke items te ondernemen.
Uien schoongemaakt en in grove ringen gesneden.

De pot kan daarna gevuld worden met de
uien, goed aanduwen om een stevig geheel
te creëren.
De pot vullen met pekelwater.
Dat maak je als volgt: je neemt een goede
kwaliteit grof zout wat onbewerkt is, bijvoorbeeld Keltisch zeezout.
Voor dit gerecht namen we 30 gram op 1
liter water.
Doe het zout met ongeveer een kwart liter
vrij warm water in een kan en roer dit goed
door elkaar zodat het zout oplost.
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Maar... daar zal het vast niet aan toekomen
want dergelijk uien zijn in vele gerechten te
verwerken waar je anders ook uien in verwerkt.
Denk aan soepen, pasta's en... bedenk het.
Rauw bij een maaltijd, je kunt hier alle kanten mee op.

Vervolgens kan de rest van het water er
koud bij.
De pot met uien vullen tot net onder de
rand. Neem een glazen dekseltje, een onderzettertje of een klein kommetje wat je
op zijn kop gebruikt en duw dit op de uien.

Houd er wel rekening mee dat wanneer je
de pot opent deze door het zwavelgehalte
in uien niet fijn zal ruiken. Even buiten openen en met je handen wapperen.
Anneke

____________________
Zevenblad... een gezonde krachtpatser!

Er mogen geen uien boven het water uitkomen en het water moet daarna aangevuld
worden tot de rand.
Sluit de deksel en zet de pot een week of
drie aan de kant.
Onze tip is deze niet op een mooie ondergrond te zetten, stel dat er zout water tussen de rand door lekt.
Wij plaatsen de pot in een plastic emmertje
en zetten dat in zijn geheel in een royale
plastic zak.
Als we zuurkool maken dan sputtert er in
de eerste week automatisch (zout) water
tussen het deksel door en om dat nu overal
tegen aan te laten spatten, daar houden we
niet zo van.

Zevenblad, we noemen deze plant wel vaker als supergezond. Vol vitamine en heerlijk om te verwerken in maaltijden, zowel
vers als gekookt en gedroogd.
Vers gebruiken we vooral de jonge kleine
blaadjes, zonde om deze te verwerken.
De wat oudere stevige bladeren kunnen
heel goed meegenomen worden in warme
gerechten en zevenblad kan gekookt worden net zoals je spinazie kookt.

Als de uien klaar zijn kun je ze op een koele
plaats een maand of zes bewaren.
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Als gedroogd gewas heeft zevenblad ook
zeker een toegevoegde waarde in onze
voorraadkast, denk aan de winter.
Gedroogd zevenblad in thee, in soepen,
sauzen, pasta's, op pizza, op en in... van alles.

Spreid de bladeren zorgvuldig uit, zorg dat
zij niet nat zijn en draai ze wellicht een
keertje om tijdens het droogproces.

Drogen...
Je kunt zevenblad goed uitspreiden op
roosters en in warme, vooral droge ruimtes
laten drogen.
Drogen moet snel gebeuren, dan worden
de bladeren het minst aangetast.
Wij drogen zevenblad, kruiden, bloemen,
fruit en groenten in een speciale droogoven maar deze schaf je alleen aan als je
daar daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

De knisperende bladeren bewaren we in
glazen potten, maar overtuig jezelf ervan
dat ze echt goed droog zijn.
Dikke stelen kun je het beste verwijderen,
zij houden het langst vocht vast.
Altijd goed opletten, alleen droge gewassen mogen gebruikt worden voor consumptie want schimmel kan snel ontstaan,
ook al blijft er maar een beetje vocht achter.
Zevenblad, brandnetels en... heel veel
meer, allemaal te drogen, kost niets en
geeft groot plezier!

Een droogoven (geen 'gewone' oven want
zij kunnen niet goed afgestemd worden op
de temperatuur voor dit soort gewassen) is
fantastisch, die ervaring delen wij graag
maar we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat jij nieuwsgierig bent naar gedroogd zevenblad en geen oven hebt.

Anneke
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Meneer tweebeenpeen

Samen met de andere Krommies – Keesje
Krom, Thea Tomatenhart, Pieter Peer en
Karel Appel – gaat Meneer Tweebeenpeen
op avontuur om Wil Wortel te vinden.

Waarom dit kinderboek?
Een derde van al het voedsel in de wereld
wordt verspild. Groente en fruit maakt het
grootste deel uit van deze verspilling. Dit
wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de
strenge eisen voor het uiterlijk van groente
en fruit.
Wij, Kromkommer, strijden sinds 2012 voor
gelijke rechten van al het groente en fruit.
Want ook hartjestomaten, tweebeenpenen en kromme komkommers verdienen
een plekje in het schap én op ons bord.
Graag wijzen wij jullie op dit mooie initiatief.

Om kinderen te leren dat kromme
groenten en fruit net zo lekker zijn als
de rechte exemplaren, lanceert Kromkommer het eerste kinderboek:
‘De Krommies – Meneer Tweebeenpeen’.

Om deze missie te bereiken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen fan worden
van krom. En met dat fan worden, daar kun
je niet jong genoeg mee beginnen.
Met het nieuwe kinderboek over Meneer
Tweebeenpeen, leren kinderen spelenderwijs dat de natuur geen eenheidsworst
maakt en dat de Krommies net zo lekker
zijn als hun rechte vriendjes.

Dit nieuwe kinderboek laat kinderen op
een speelse manier kennismaken met
voedselverspilling. In een grappig en spannend geïllustreerd verhaal ontdekt een
tweebenige wortel dat hij anders is en dat
dat eigenlijk heel oké is.

De Krommies – Meneer Tweebeenpeen is
voor €14,99 (inclusief verzendkosten) online te bestellen
https://www.kromkommer.com/kinderboek-over-meneer-tweebeenpeen-alsmiddel-tegen-voedselverspilling/

Het avontuur van Meneer Tweebeenpeen Meneer Tweebeenpeen heeft
samen met zijn rechte maatje Wil Wortel
de grootste lol onder de grond. Totdat de
twee vriendjes groot genoeg zijn en door
de boerin uit de grond worden gehaald.
Boven de grond wordt Meneer Tweebeenpeen opeens gescheiden van Wil Wortel.
Waar is Wil Wortel naartoe? En waarom
mag Meneer Tweebeenpeen niet met hem
mee?
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Handen wassen

Leestip 2

Nu de scholen weer begonnen zijn moet er
aan allerhande veiligheidsmaatregelen
worden voldaan. Een daarvan is ‘uw kind
moet vaak handen wassen’.

Weerstand kweken is een belangrijk wapen
tegen besmetting met virussen zoals het
coronavirus. Bij jonge kinderen kan een
aanpassing van de voeding helpen, ontdekte kinderarts Ellen van der Gaag.
Haar advies en het is een advies wat wijlen
dr. Hans Moolenburgh sr ook altijd gaf:
Gebruik onbewerkte producten, minder
sausjes uit pakjes en zakjes. Eet alleen grasgevoerd rundvlees en zoveel mogelijk
groene groentes (bij voorkeur biologisch)
en gebruik roomboter op je boterham.
https://www.destentor.nl/hengelo/hengelose-kinderarts-stelt-vast-groenegroentes-en-rundvlees-verminderen-ziekteklachten~aa441910/?fbclid=IwAR2FqnikmQM6JNrKfykj4xkryuFi5YPXkCxlLV9BPe88vPji_otUqfevSs

Een moeder op facebook schrijft het volgende:
Ik word hier zo verdrietig van. Vanwege de
corona angst en de RIVM richtlijnen die
scholen volgen moeten de kinderen op
school -tig keer per dag hun handjes grondig met zeep wassen. Die tere kinderhuidjes (overigens ook die van volwassenen)
zijn daar helemaal niet tegen bestand. Bovendien doet zeep (vooral anti bacteriële
zeep) meer kwaad dan goed.
Ik heb aan de school gevraagd of mijn kind
zijn handjes met alleen water mag wassen.
Maar dat mag niet. Het gevolg is dat zijn
handjes helemaal open liggen en zijn handen enorm pijn doen.
Nu mag hij wel zijn eigen biologische zeep
meenemen. Maar dat lost het probleem
niet op want van overmatig handen wassen
blijft hij een kapotte huid krijgen. Ik weet
dat de school het goed bedoelt, maar ik
vind dit eigenlijk ook een vorm van kindermishandeling. Je ziet dat een kind lijdt onder al dat handen wassen en toch wordt
het gedwongen er mee door te gaan (want
ze moeten het protocol volgen).
Want.. Als je je handen niet wast krijg je Corona wordt er bij hen ingestampt..😢
Hieronder een link waarin wordt uitgelegd
dat te vaak handen wassen en gebruik van
desinfecterende zeep meer schaadt dan
goed doet.
https://nos.nl/…/2149492-ziek-wordenvan-je-handen-wassen-h…

Vet je handen goed in met b.v. kokosvet,
wordt snel opgenomen en is antibacterieel.
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