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“Roodborstje – klaar met eten, weer de vrijheid tegemoet” Foto: Anneke Bleeker © 
Het ziet erger dan het is: dit roodborstje is niet gevangen in een kooi, maar dit is een vetbolhouder met vet waarvan het net gege-
ten heeft. De spijltjes zijn ervoor om grote vogels van de vetbollen weg te houden, zodat er voor de kleintjes meer overblijft. De 

grote vogels vinden hun voer elders bij ons in de tuin. 
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Voorwoord 
 
Lieve jongens en meisjes, ouders, grootou-
ders en andere geïnteresseerden, 
 
Er is alweer een maand voorbij, we zitten 
alweer aan het eind van de maand februari 
hoogste tijd weer voor de junior nieuws-
brief! 
We hebben de afgelopen weken leuk wat 
sneeuw en ijspret achter de rug.  
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, 
sneeuwballen gooien, sneeuwpop maken 
en lekker schaatsen. Ik heb nu 12 jaar terug 
mijn pols gebroken toen er ijs lag en drie 
jaar terug mijn enkel ernstig geblesseerd 

(dat was gewoon in huis       ), ik waag mij 
niet meer op de schaatsen. En toen het vo-
rige week maandag ijzelde heb ik tegen 
mijn hond gezegd: sorry Beitske, vandaag 
maar even in de tuin, dat wordt geen lange 
wandeling. 
En een paar dagen later zijn sneeuw en ijs 
alweer gesmolten en is het warm voor de 
tijd van het jaar. 
 
De natuur trekt zich gelukkig helemaal 
niets aan van corona en gaat gewoon haar 
eigen gang. De sneeuwklokjes bloeiden al 
voordat er sneeuw viel en intussen kleurt 
mijn tuin geel en paars van de krokussen. 
Binnenkort is een groot deel van de tuin 
geel als het speenkruid gaat bloeien, want 
ook daar staat de voortuin vol mee.  
Anneke deelt een bijdrage over speen-
kruid, het is nu tijd om wat blaadjes door 
bijvoorbeeld een salade te doen, zodra ze 
in bloei staan kan dat niet meer. 
 
We hebben weer een rijk gevulde nieuws-
brief en ook weer met leuke ‘doedingen’. 
Piteke vertelt over pindakaas en deelt ook 
een recept hoe je dit zelf kunt maken, hoe 
leuk is dat. Op facebook kwam ik een paar 
dingen tegen, zoals schaduwtekenen en 

hoe je oorwurmpotjes maakt die je in fruit-
bomen kunt hangen. 
 
Anneke is weer opnieuw aan de slag ge-
gaan met het maken van vogelvoer en 
deelt diverse bijdragen over verschillende 
voorjaarsplanten. 
 
Marja vertelt over de schietwilg. Anneke 
heeft daar foto’s bijgeleverd waarvan een 
paar zijn gemaakt hier in het heempark in 
Heech. Zelf heb ik deze foto al eens ge-
maakt, een mooi hart waar ik elke keer blij 
van wordt als ik dit zie. 

Geertje vertelt weer over kruidenkracht en 
Gina over de weegbree.  
 
Maar gauw lezen en tot de volgende 
maand! 

   groet, Barbera 
Reageren? Mail barbera@project7-blad.nl   

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Sleutelbloem 

Sleutelbloem, primula genaamd, de kleu-
ren zorgen voor een feestje. 
De bloemen zijn eetbaar, dus wanneer je 
eens even uit de band wilt springen en de 
tafel superleuk wilt aankleden dan staan 
een paar bloemen op de sla of op iets an-
ders geweldig. 
Zomaar eentje naast een stamppot op een 
bord, het lokt reacties uit. Denk aan boe-
renkool en dan een mooie kleur erbij. Ge-
zellig toch? 
De los geplukte bloemblaadjes doen het 
ook goed, wel of niet in combinatie met 
een paar intact gebleven bloemen. 
Wie deze planten al jaren in de tuin heeft 
kan daar ongestraft van oogsten maar wie 
sleutelbloemen wil kopen dient zeker wel 
te letten op wel of niet biologisch. 
Koop deze planten niet in een willekeurig 
tuincentrum, een bloemenzaak of ander 
verkooppunt waarbij je niet de komaf van 
de planten kunt traceren.  
Weet dat heel veel planten en snijbloemen 
zwaar giftig zijn door de toegevoegde mid-
delen. 
Niet voor niets is er ooit eens een artikel 
verschenen met de boodschap dat snij-
bloemen bij chemisch afval horen en niet 
op je compostbak. 
Ja zo erg is het. 
Dit is nu misschien wel schrikken, maar lie-
ver even schrikken, weten en gezond eten 
dan alles maar kopen en op je bord presen-
teren. 

Sleutelbloemen, geweldige blikvangers, er 
zijn grote en kleine soorten, in het wild kom 
je ook de kleine soorten vaker tegen. Alle-
maal het bekijken waard, maar alleen on-
bewerkte planten zijn geschikt voor con-
sumptie. 
Eetbare bloemen verhogen de sfeer, je plukt er 
daarom ook een paar voor 'het oog wil ook 
wat'. 

 
Mooi voorjaar gewenst. 
 
Anneke 
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Schietwilg – Salix alba 

 

De wilgen hier zijn weer geknot. Dat bracht 
me op een idee. Laten we het eens over de 
Wilg hebben.  

Knotwilgen, ze zijn mooi. Vooral die oude 
dikke stammen, soms helemaal vervormd, 
hol en knoestig. De moderne knotjes mis-
sen die knoestige vormen doordat ze te-
genwoordig meestal machinaal geknot 
worden, beetje jammer ik hou wel van die 
aparte modelletjes ☺ . 
 
En, ik heb een zwak voor manden; van die 
mooie gevlochten manden van wilgente-
nen. Wilgentenen zijn de eerste mooie 
rechte takken die op de gekortwiekte knot 
groeien, ook wel waterscheuten genoemd. 
Ze zijn heel geschikt om mee te vlechten 
door hun soepele buigzaamheid.  
 
 
 

De naam Salix alba komt van het Keltische 
sallis. ‘Sal’ betekent dichtbij en ‘lis’ water. 
Alba betekent wit. Verwijzend naar het zil-
verachtige blad. En Wilg komt van ‘welig’ 
wat buigzaam en sappig betekent.  
 
De Wilg is een bladverliezende boom die, 
wanneer hij niet geknot wordt, wel 25 me-
ter hoog kan worden. Zijn stam is recht en 
van de jonge boom, glad en grijsgroen van 
kleur. De oude stammen zijn gegroefd, ge-
scheurd en bruin. In het voorjaar bloeit de 
Wilg met katjes. De Wilg is tweehuizig. De 
mannelijke katjes hebben gele helmdraden 
met veel geel stuifmeel. De vrouwelijke 
katjes zijn groen en later worden ze donzig.  
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De zaden worden door de wind of het wa-
ter verspreid. Het blad is smal, langwerpig 
en zilvergroen grijs. Aan de onderkant be-
haard en aan de bovenkant glimmend.  
De Wilg heeft veel licht nodig en groeit, zo-
als zijn naam al aangaf, het liefst langs de 
waterkant. Wilgen kan je heel makkelijk 
vermeerderen door een mooie tak in de 
grond te steken langs de slootkant, grote 
kans dat hij gaat groeien. 
 
De Schietwilg heeft ook geneeskracht, hij 
werkt op de vochthuishouding, reinigt het 
bloed, drijft urinezuren uit en voert over-
tollig vocht af via de nieren.  
In de bast van de Wilg zit de stof salicine. 
Wanneer salicine in ons lichaam komt 

wordt het omgezet in salicylzuur en dat 
werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en 
bloed verdunnend. Wilg is ook pijnstillend 
bij hoofdpijn en migraine. Kauwen op een 
dun takje of een stukje bast geeft direct 
verlichting.  

 
Het blad van de Wilg kan je gebruiken om 
thee van te maken. Het is ook geschikt in 
theemengsels. De bast is voor thee wat in-
gewikkelder, het moet snel gedroogd wor-
den en vervolgens een jaar liggen vóórdat 
je het kan gebruiken voor thee.  
 
Tinctuur maken is eenvoudiger. Hiervoor 
oogst je in het voorjaar een jonge tak waar-
van de knoppen op springen staan, nog 
geen blaadjes te zien dus.  
Met een mesje haal je de bast van de tak en 
knipt deze in kleine stukjes. De fijngeknipte 
bast in een pot, voldoende alcohol (70%) 
erbij een aantal weken laten trekken, zeven 
en je hebt je eigen pijnstiller. 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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Foto gemaakt in het Heempark in Heech, 
een van de vrijwilligers is creatief en maakt 
dit soort bordjes, gezichten op palen etc. 
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Longkruid 
 

 

Longkruid is een tuinplant die al vroeg 
bloeit. De bladeren lijken op onze longen, 
vandaar de naam longkruid en thee gezet 
van longkruid is ook goed voor onze lucht-
wegen. 
Grappig toch dat planten je precies vertel-
len waar zij voor dienen? 
 
Dat is met meer soorten aan de orde en 
wanneer je het weet dan zie je het ook. 
Best leuk hoor om daar wat meer van af te 
weten, via vele kruiden- en plantenboeken 
kun jijzelf ook van alles opzoeken. 
 

De bloempjes staan heel gezellig als eet-
bare bloempjes, zeker in het vroege voor-
jaar. 
Feestje op tafel. 
 
Anneke  
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Kruidenkracht: gestolde 
energie, spanning en 
weerstand 
 

De wereld staat nog steeds stil en mensen 
denken en voelen verschillend over de situ-
atie. Het kan spanning geven in gezinnen 
als je een andere mening hebt dan je vader, 
moeder of broers of zusjes.  
Misschien ook bij jou thuis? Mogelijk heb je 
last van weerstand als je laat weten waar je 
staat door woord of daad? Ook het niet 
naar school kunnen als je op het middel-
bare onderwijs zit, kan spanning oproepen. 
Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn.  
 
Gisteren was mijn tantezegger van 14 jaar 
bij ons zijn huiswerk online aan het maken. 
We hadden het over zijn start in de brug-
klas. Die was zo heel anders, omdat je niet 
in een klas bij elkaar zit. En nu zit hij in het 
tweede jaar en nog steeds zie je elkaar via 
een schermpje.  Zoals mijn neefje gisteren 
zei: “Het went al”. Is dat ook zo bij jou? 
 
Als we zo stilstaan is het alsof de energie 
stolt en kunnen we wel wat stroming ge-
bruiken. Daarom vertel ik je over de eigen-
schappen van de GOUDSBLOEM.  

 
Deze oranje bloemen houden van een zon-
nige plek in de tuin. Ze slurpen de zon op 
en geven ze door aan jou via hun goudkleu-
rige blaadjes.  

Afgelopen zomer had ik ze ook in mijn tuin 
staan tussen de groenten. Ze lokken de in-
secten, zodat ze niet van mijn groenten 
gaan snoepen. Als ze in bloei staan dan kun 
je bloemblaadjes plukken en over je salade 
strooien.  
De goudsbloem wordt ook wel goedkope 
saffraan genoemd, want als je de blaadjes 
droogt kun je er de rijst, de soep en boter 
geel mee kleuren.  
Als kruidenkracht heeft deze bloem drie ei-
genschappen.  
Als wondheler via desinfectie en genezen 
van kapotte huid. Dit kan door direct een 
goudsbloem op de wond te leggen, maar 
handiger is er een zalf van te maken.  
De tweede kruidenkracht is ‘grote schoon-
maak’. Goudsbloem maakt de lymfe 
schoon. Lymfevaten zitten door je hele li-
chaam heen en zitten vol met lymfevocht 
waar via afvalstoffen uit je lichaam worden 
afgevoerd.  
Heb je klachten die met de lymfe te maken 
hebben dan kan dat keelontsteking zijn, 
veel zweten en opgezette lymfeklieren in je 
hals, oksels en soms de liezen.  
En dan is er nog de kruidenkracht van het 
geestelijk reinigen. Misschien herken je het 
gevoel vol te zitten met andermans ge-
dachten, overtuigingen of energie? Iets wat 
veel voorkomt bij hoog gevoelige mensen.  
 
Hoe weet je nu of het van jou is of van een 
ander? Wat helpt is jezelf de vraag te stel-
len: is dit gevoel van mij?  
In je hoofd krijg je onmiddellijk antwoord 
(daar kan zelfs je denken niet tussenko-
men): ja of nee. Het heeft ook te maken 
met stemmingen overnemen of sferen in 
een kamer overnemen.  
Wat onder andere helpt is een kopje 
goudsbloemthee. Je kunt ook met je ge-
dachtenkracht tegen jezelf zeggen: ik laat 
deze emotie, gevoel of sfeer los en stuur 
het terug waar het vandaan kwam.  
Is het een hele erge naar voelende energie 
gebruik dan de volgende zin: ‘Return to   
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whence you came, and never return to me, 
my body of this reality ever again.’  
(Deze zin komt uit Access Consciousness en 
werkt het best op z’n Engels uitgesproken). 
Voor de meisjes kan de thee helpen om de 
menstruatie op gang te laten komen. Je 
kunt er ook tinctuur van maken en aan het 
water in je drinkfles toevoegen. Hoe je zalf 
of tinctuur maakt, staat in het boek Krui-
denkracht voor tieners. 
 
 
Weerwoord bieden en laten weten waar je 
staat door woord of daad, dan kom je bij de 
OOST-INDISCHE KERS terecht.  

 
Deze plant stond ook tussen mijn groenten 
insecten te lokken en is mijn favoriet.  
Heerlijke bloemen om door je salade te 
doen en de kleur is zo mooi diep oranje. Ze 
smaken een peperig zoals mosterd. Ze lij-
ken een beetje op elfenmutsen met zo’n 
krulpunt eraan.  
Bij het plukken even checken of er geen 
beestjes zich verstopt hebben in het puntje 

van de muts      . Ook de jonge blaadjes kun 
je als salade eten.  
Geestelijk helpt deze bloem je te switchen 
van slachtofferrol naar assertiviteit (voor 
jezelf opkomen).  
Verder is de Oost-Indische kers een natuur-
lijk antibioticum voor de longen of blaas. 
Het helpt op een natuurlijke manier slechte 
bacteriën je lichaam uit te werken. Het 
voordeel van een natuurlijk antibioticum is 

dat ze alleen de slechteriken de deur wij-
zen. De goede bacteriën laten ze met rust.  
 
Een chemisch antibioticum kan het verschil 
niet zien tussen slechte en goede bacteriën 
en roeit alles uit en heeft bijwerkingen zo-
als diarree en vermoeidheid (als je ze lang 
slikt of veel kuren achter elkaar).  
Je kunt deze bloem inzetten bij verkoud-
heid, bronchitis, (voorkomen van) blaas-
ontsteking, infecties van geslachtsorganen 
en voorjaarsmoeheid.  
Je kunt er een tinctuur van maken. Als je 
voor Oost-Indische kers kiest als antibioti-
cum dan moet er binnen 3 dagen resultaat 
zijn. Anders even checken bij de huisarts.  
Een natuurgeneeskundig therapeut kan 
ook ondersteunen. Mocht je echt het regu-
liere antibioticum in moeten nemen dan 
raad ik altijd aan om daarbij propolis te slik-
ken om gelijk de goede bacteriën weer te 
laten groeien (niet gelijktijdig innemen). Dit 
is een middel wat de bijen aanmaken. 
 
Het zijn spannende tijden waarin we leven 
en dan kan KAMILLE een rustpunt zijn.  

 
Kamille groeit aan de randen van de akkers, 
maar let op dat er niet net gespoten is of 
met kunstmest gestrooid!  
Je herkent kamille aan de geur, de bloemen 
hebben een geel hartje met witte straal-
bloemen.  
Er zijn een paar kruiden die op kamille lij-
ken, maar die ruiken anders. Je kunt chec-
ken of je de ‘echte’ kamille hebt door de   
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bloem vanaf de steel van onder naar boven 
door te snijden.  
Bij de kamille ontdek je daar een luchtka-
mer. De bloemen pluk je rond het middag-
uur en gebruik je voor thee en genees-
kracht.  
Het is rustgevend en ontstekingsremmend. 
Het kan helpen bij ontstoken ogen (je weet 
wel als je wakker wordt met zo’n plakkend 
oog). Je kunt het oog met afgekoelde kamil-
lethee deppen.  
Je kunt het drinken als thee bij keelontste-
king, bij buikpijn, bij slapeloosheid en bij 
nachtmerries. Je kunt ermee stomen bij 
voorhoofdsholteontsteking.  
Voor darmontstekingen gebruik je de tinc-
tuur. Kamille geeft troost en brengt mild-
heid over wat je ziet en voelt.  
Het helpt je ook om op eigen benen te 
staan. Het staat bekend als ouder-kind-
kruid en helpt bij het loslaten. Voor moe-
ders ook de tip om dan een kopje kamille-
thee te drinken om je kind zijn eigen ruimte 
te geven. Jijzelf herkent het vast wel als je 
je in de puberteit gaat afzetten tegen je ou-
ders. Een heel normaal iets om te leren din-
gen zelf te doen. 
 
Deze tips komen onder andere uit het boek 
“Kruidenkracht voor tieners” en daarin 
staat ook hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop 
maakt. Ook beschrijft het hoe je zelf deo-
dorant of parfum maakt. Het boek is te ver-
krijgen in de boekhandel en via de link on-
deraan. 
 
Blijf vrolijk en positief, blijf uit het oordelen 
en in de liefde…dan komt het allemaal goed 

     . 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron: Kruidenkracht voor tieners  
ISBN 9789491557415  
Fotobron: pixabay.com 

Pindakaas, een stukje 
geschiedenis 
 

 

In 1886 heeft de Canadees Marcellus 
Gilmore Edson de voorloper van pindakaas 
uitgevonden, hij noemde dit Peanut Paste. 
Hij voegde vrij veel suiker toe aan zijn pro-
duct. Rond dezelfde tijd kwam arts John 
Harvey Kellogg (ook de uitvinder van de ge-
raffineerde ontbijtgranen) met gemalen 
pinda’s.  
Veel van zijn patiënten konden niet goed 
kauwen en daarom leken gemalen pinda’s 
als bron van eiwit hem een slimme keuze. 
Dr. Kellogg was een voorstander van een 
vegetarisch voedingspatroon en hij hoopte 
zo een steentje bij te dragen.  
Een andere arts mechaniseerde vervolgens 
het productieproces van pindakaas in 
1903.  
De marketeer en zakenman George Bayle 
heeft pindakaas vervolgens populair ge-
maakt bij het grote publiek.  
Er zijn dus heel wat uitvinders van de mo-
derne pindakaas bekend.  
De geschiedschriften vermelden overigens 
dat de Inca’s en Azteken voor het eerst in 
de menselijke historie op kleine schaal voor 
zichzelf ‘pindakaas’ maakten. 
Hoe je het ook wendt of keert, pindakaas is 
dus een uitvinding uit Amerika. 
 
Waarom heet pindakaas zo?  
In Amerika spreken ze over peanut butter, 
letterlijk vertaald is dat dus pindaboter.   

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Aangezien boter in Nederland een be-
schermde titel is (alleen roomboter mag zo 
heten), moest men uitwijken naar een an-
dere naam...  
Mogelijk dat de verwijzing naar kaas is ge-
inspireerd op de Surinaamse gewoonte om 
blokken geperste pinda’s met een kaas-
schaaf te schaven.  
 
In Frankrijk noemt men pindakaas beurre 
d'arachide en in Duitsland erdnussbutter. 
Beiden verwijzen naar boter dus. In het 
Duits spreekt men over erdnuss, oftewel 
aardnoot. Dit omdat pinda’s nootjes zijn 
die in de grond groeien.  
 
Waarschijnlijk is het je al bekend, maar 
pinda’s zijn eigenlijk helemaal geen noten, 
maar de zaden van een peulvrucht. 
 
Voedingswaarde van pindakaas.  
Op papier is pindakaas heel gezond.  
Het is bijzonder rijk aan eiwitten, omega 9, 
vezels en vitamine E. Verder zitten er ook 
flinke hoeveelheden vitamine B3 (niacine), 
B11 (foliumzuur) en magnesium in.  
 
De meeste vitamines en mineralen zijn er 
wel in te vinden.  
Ook op het gebied van de fytonutriënten 
scoren pinda’s hoog, zo bevatten pinda’s 
vele polyfenolen en antioxidanten. Be-
kende zijn resveratrol en CoQ10 en minder 
bekend weer p-coumarinezuur en geniste-
ine. 
Het toevoegen van pindakaas aan je maal-
tijd kan verzadigen waardoor je op termijn 
minder snackt en kan afvallen. Volgens en-
kele studies kan het eten van pinda’s (en 
dus ook pindakaas) je risico op cardiovas-
culaire ziektes, kanker en luchtwegaandoe-
ningen verlagen.  
 
Acrylamide  
Zoals bij elk voedingsmiddel zitten er ook 
nadelen aan pindakaas. De lekkere smaak 

van pindakaas komt doordat de pinda’s zijn 
gebrand, of beter gezegd geroosterd. 
Bij het roosteren van pinda’s komt acryl-
amide vrij.  
Acrylamide is heel ongezond en mogelijk 
zelfs kankerverwekkend. 
 
Het Amerikaanse Cleanlabel project onder-
zocht 125 notenpasta’s en ontdekte dat 
amandelpasta gemiddeld 6 keer meer 
acrylamide bevat dan pindakaas.  
Ook hebben wetenschappers vastgesteld 
dat antioxidanten, zoals in pinda’s voorko-
men, de schadelijke werking van acryl-
amide kunnen verminderen.  
Gek genoeg kan het roosten van pinda’s 
ook zorgen voor activatie en toename van 
gezonde nutriënten, terwijl ondertussen de 
hoeveelheid schadelijke aflatoxine (een gif-
stof geproduceerd door een schimmel die 
in pinda’s kan zitten) afneemt.  
Acrylamide geeft smaak en aroma, waar-
door de dooreetfactor wordt vergroot. On-
dertussen is pindakaas zeer calorierijk, 
waardoor het voor mensen met een gevoe-
ligheid voor overgewicht aan te raden is om 
de inname niet te overdrijven. 
 
Hoe kies je een goede pindakaas?  
Kijk bij het selecteren goed op het etiket. 
Kies altijd voor een pindakaas die geen on-
nodige toevoegingen bevat. Veel pinda-
kazen bevatten goedkope vulling zoals sui-
ker en palmolie. 
 
Je kunt ook je eigen pindakaas maken! 
Bron: aHealthylife.nl 
 
 

Recept: zelf pindakaas maken 
 
Pindakaas liefhebbers opgelet! 
Wist je dat zelf pindakaas maken helemaal 
niet moeilijk is? 
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Je hebt maar een paar ingrediënten nodig. 
Nog een voordeel; je weet wat je eet als je 
het zelf maakt. 
 
Ingrediënten: 

• 500 gram ongezouten pinda’s 

• 4 eetlepels arachideolie 

• 1 theelepeltje zout 
 
Bereiding: 

• doe de pinda’s in blender of keu-
kenmachine 

• doe er de olie bij 

• voeg zout toe 
 
Wil je gladde pindakaas dan moet je flink 
doorgaan met de blender, houd je eerder 
op dan heb je nog stukjes pinda in je pinda-
kaas, 
 
Doe je pindakaas in een schone glazen pot 
(kook deze uit) en bewaar het in de koel-
kast. 
Voor het smeren even doorroeren omdat 
de olie naar boven komt. 

 
Je kunt ook gaan experimenteren met pin-
dakaas door er andere ingrediënten aan 
toe te voegen, zoals suiker, chocola, noten 
of specerijen. 
 
Piteke van der Meulen 
 
 
 

Speenkruid 

 
Alweer schrijven over speenkruid, alweer 
een jaar voorbij. 
Speenkruid, elk jaar een plant die we echt 
willen benoemen. 
De blaadjes bevatten een hoog vitamine C 
gehalte en doen het rauw goed op of bij 
een maaltijd. 

 
Wanneer speenkruid volop gaat bloeien 
met zijn prachtige gele bloempjes dan ver-
anderd de smaak van het blad, minder lek-
ker en is het raadzaam te stoppen met oog-
sten. 
Dit is een natuurlijke reactie van de plant 
om ervoor te zorgen de mensen en dieren 
hem dan met rust laten. 
 
De plant komt snel in deze tijd, in grote 
hoeveelheden maar is ook altijd weer ra-
zendsnel verdwenen als het voorjaar op 
vordert.  
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De knolletjes, zij lijken op speentjes dus 
vandaar de Nederlandse naam speenkruid, 
zijn ook eetbaar.  

Dit wisten de mensen al in de tijd van de 
VOC. Deze speentjes werden dan gedroogd 
als voedingssupplement gebruikt tegen 
scheurbuik. 
Scheurbuik komt voort uit vitamine C ge-
brek en als je weet dat de knolletjes ook 
een hoog vitamine C gehalte hebben dan is 
dit idee heel verklaarbaar. 

Speenkruid, ik kan elk jaar weer verliefd 
naar de eerste blaadjes kijken. 

Speenkruid, kleefkruid, brandnetels, het 
eerste zevenblad, elk jaar weer een feestje. 
 
Anneke 

____________________ 
 

Verandering van spijs... 
 
Vogelvoer, in de afgelopen jaren op veel 
manieren gepresenteerd. In mokken, kop-
jes, sauskommen, taartvormen, van alles is 
mogelijk. 
Deze keer de verpakkingsbeker van ossewit 
gebruikt. Biologische ossewit in bio papie-
ren bekers. 
 

In de bodem van de beker een sneetje ge-
maakt, daar dik touw doorheen gehaald, 
knoop in het touw gemaakt, meer voor het 
idee dat het wat meer grip in het geheel 
heeft want als het vet met het voer gestold 
is kan het touw geen kant meer op. 
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Het ossewit gesmolten, gemengde zaden 
laagje voor laagje, steeds aangevuld met 
het gesmolten vet in de beker gedaan.  
Het is belangrijk laagje voor laagje te vullen 
want als je eerst veel voer in de beker doet 
en dan vet erbij giet heb je kans dat grote 
delen qua voer droog blijven en dan stort 
dat er later tussenuit. 
 
Wat betreft voer, gekocht gemengd vogel-
voer, aangevuld met diverse restanten uit 
eigen voorraad wat wel eens even op 
mocht. Denk aan zaden, pitten en noten. 
Noten kun je even fijner malen.  
Alles in een grote bak goed gemengd met 
een houten pollepel, daarna kon de lol van 
het maken beginnen. 
 
Een andere werkwijze is het vet verzadigen 
met het voer maar dan moet je wel snel 
werken omdat het in de pan vrij snel begint 
te stollen. 
Proefondervindelijk kom je tot een werk-
wijze die jou bevalt. 

 
De vogels zijn je in elk geval dankbaar, of 
het nu wel of niet een beetje uit elkaar valt. 

 
 
De bekers scheur je van de 'klomp' af. 
Overigens hebben we alle geleegde bekers 
tot heden afgewassen en bewaard want 
het kan ook handig zijn om er een restant 
soep in te gieten voor in het vriesvak, of iets 
anders. 

 
Nog een mogelijkheid voor hergebruik is als 
je iemand wat wilt geven, meegeven en lie-
ver geen servies uitleent.  
 

Bekers, ossewit, vogelvoer, maaltijden...  
Een goed gebruik van materiaal. 
 
Anneke 
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Oorwurmen in een 
bloempotje 
Gelezen op facebook 
 
Vanaf nu zal de aarde langzaamaan weer 
op gaan warmen. De oorwormen die in de 
wintermaanden onder de grond zijn ge-
gaan om te overwinteren komen nu zoetjes 
aan weer bovengronds en trekken de bo-
men in op zoek naar voedsel. 
Dus tijd om de insectenpotjes weer klaar te 
maken om ze te ontvangen! 
Ze kunnen ons goed helpen bij het oprui-
men van schadelijke insecten, zoals luizen, 
in de fruitbomen. Daar hang je de potjes 
aan een touw in de bomen tegen de stam.   
In de moestuin kun je aardewerk potjes ge-
vuld met stro of gedroogd gras op een stok 
plaatsen.  

Hierin vestigen zich oorwormen en spinne-
tjes die zich weer tegoed doen aan luis en 
ander klein gespuis. Je kunt ze eventueel 
ook aan de fruitbomen hangen. Insecten 
zijn zo belangrijk voor je tuin, dat je beter 
niet spuit. Ze spelen een erg belangrijke rol 
in het biologische evenwicht van je tuin. 
Gebruik geen gif of andere chemicaliën. 
Daar doodt je namelijk alles mee. Dus ook 
je tuin op de lange duur. Je zult het even-
wicht verstoren en last van plagen krijgen. 
Die moet je dan vervolgens ook weer be-
strijden.  Zelf aan de slag voor je tuin? Op 
de foto's zie je hoe je een insectenpotje 
maakt. 
 

De Mengelmoestuin 
 
  

https://www.facebook.com/mengelmoestuin/?__cft__%5b0%5d=AZW9J-zP5rJUCI5VMJqbic2BJww-nppgyE1R7XNfz8ETM1SQXADNTBVgH6gYDhbMz051BxPerNV8dSOHIs-EeIh1Nq5xFCKY4atjKRmMyhz2wyUY2PxRscwrJcfXvGGfLvZE6z1559XefSFTwgW8jq24QW2mh-2275hyOVMKFP2rrRqWu0fgkf4vc-VX7KoXpKM&__tn__=-UC*F
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Weegbree 

Vroeger was onze verbinding met de na-
tuur duidelijker. Als je je bijvoorbeeld 
prikte aan een brandnetel, dan plukte je 
een blaadje weegbree, wreef dat blaadje 
rul, deed het sap ervan op de brandnetel-
prik en al gauw had je er geen hinder meer 
van.  
 
Dat soort weetjes lijken we tegenwoordig 
te zijn vergeten. Ik wil ze graag weer terug-
halen naar het nu en dat we weer beseffen 
wat de natuur ons geeft dag in dag uit.  
Het zal de verbinding met de natuur ver-
sterken en het vertrouwen in- en het res-
pect voor de natuur vergroten. 
 
Wat zou het mooi zijn als kinderen dit al 
meekrijgen vanaf de basisschool of eerder. 
 
Dat kan al hier gelukkig. Ik heb een aantal 
weetjes verzameld en een wereld gecre-
eerd die het jonge kind en het kind in jou 
zal aanspreken.  

 
 

Een wereld vol lichtpuntjes. In die wereld 
wonen figuurtjes die niet groter zijn dan de 
helft van je pink.  
 
Omdat ze zo klein zijn kunnen ze o.a. heel 
dicht bij de kleine details in de natuur ko-
men om het ons in het groot te kunnen la-
ten zien.  
 
Bloembeertje zal jullie de verzamelde 
weetjes in dichtvorm vertellen. Maande-
lijks leren jullie er weer wat meer bij.  
 
Bij de foto’s zie je wat bloembeertje er over 
verteld. Deze maand de smalle en grote 
weegbree.  
 
Lezen jullie mee? Leuk! 
 
Groetjes Gina 
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Smalle en grote weegbree 
zijn aan geneeskracht gelijk, 
bijna overal op de wereld 
groeien ze ons te rijk. 
 
“Koning over de wegen”, zo 
werd weegbree genoemd, 
als “een zegen voor de mens-
heid” werd de plant geroemd. 
 
Als geen ander kruid reinigt 
hij maag, longen en bloed 
en bij alle ademhalingsziek-
ten werkt het heel erg goed. 
 
Ben je gestoken en heb je 
pijn? 
wrijf dan de verse blaadjes 
fijn, 
leg ze op de wond, 
dan wordt die gauw weer ge-
zond. 
 
Blaadjes eet je in sla en soep 
het hele jaar door, 
Het smaakt wat naar pad-
denstoel, lekker hoor! 
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Jong kleefkruid in deze 
tijd... 
 

Kleefkruid, de naam zal je wellicht afschrik-
ken om deze gezonde groente te plukken 
en in de keuken te verwerken. 
Toch is het een waardevolle supergezonde 
groente die we eigenlijk niet mogen over-
slaan als we in deze tijd van het jaar op zoek 
gaan naar energierijke soorten. 
Jong kleefkruid kleeft helemaal niet en de 
toppen staan heel leuk op een salade. 

Kleefkruid kan mee verwerkt worden in 
verschillende maaltijden, van soep tot... 
kruidenboter, pesto, thee, gewoon van al-
les. 
Wanneer we thee zetten van kleefkruid 
dan is het wel aan te raden het kleefkruid 
even te koken in water, daarna een kwar-
tiertje te laten trekken om het daarna te ze-
ven en op te drinken, wel of niet aangevuld 
met andere thee. 
 
Thee zetten is aan te raden van gekookt 
water wat even heeft staan bekomen, iets 
afgekoeld is naar rond de 80 graden, dan 
slaan de verse of gedroogde kruiden niet 
dood. 
Kleefkruid koken we juist wel even mee en 
met de deksel op de pan laat je het tien mi-
nuten tot een kwartiertje staan trekken. 
Kleefkruid heeft een reinigende werking op 
ons bloed en lymfestelsel. 

Overigens is de brandnetel ook reinigend 
net als vele andere planten maar kleefkruid 
staat hier enorm om bekend bij de perso-
nen die zich bezighouden met 'wilde'   
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groenten, kruiden en eetbare bloemen. 

Anneke  

Jonge krachtpatsers in 
het prille voorjaar... 

Brandnetel, de koning der planten. 
Brandnetel is supergezond, gemakkelijk te 
herkennen en te vinden, heerlijk om in 
maaltijden te verwerken. 
 
Zomaar even een paar voorbeelden: 
Brandnetels in een gebakken ei,  
in soep,  
in pesto,  
in thee  
of smoothie. 
 

 

Dit zijn natuurlijk maar een paar mogelijk-
heden maar kunnen je wel op ideeën bren-
gen.   
Wat zijn de jonge planten prachtig om te 
zien, kijk er eens op een andere manier 
naar als je dat nog niet had bedacht. 
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Anneke 
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Schaduwtekenen 
 
Supergave manier om te leren tekenen! 

 

 
 
  

 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van 
der Meulen, Geertje Swart, Gina Boonstra, Bar-
bera Smit,  
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
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