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Voorwoord 
 

Zo, alweer een junior nieuwsbrief van Pro-
ject7- blad met voor elk wat wils.  
Het voorjaar is aangebroken, de dagen 
worden langer, het blijft langer licht en ko-
mend weekend gaat in de nacht van zater-
dag op zondag de klok een uur vooruit, 
waardoor het ’s avonds nog langer licht 
blijft.  
Gelukkig werkt het weer ook wat mee deze 
week, worden de dagen warmer en schijnt 
het zonnetje terwijl ik deze nieuwsbrief op-
maak. 
Tijd voor ons allemaal om meer naar buiten 
te gaan, de zon krijgt weer wat meer kracht 
en we kunnen weer vitamine D aanmaken. 
Goed voor ons immuunsysteem in corona-
tijd. 

 
Naar buiten, lekker in het zonnetje lopen, 
Ik doe er mezelf en Beitske mijn hond er al-
leen maar een groot plezier mee. 
 
Maar ook lekker in de tuin aan het werk, we 
zijn alweer druk met een groep op de volks-
tuin hier in het dorp aan het werk. Bedden 
klaarmaken, zaaien en straks weer volop 
oogsten.  
 
In het voorjaar zie je in de tuin weer van al-
les ontspruiten, het speenkruid zie ik hier 
en daar al in bloei, de krokussen hebben 
volop gebloeid, nu de narcissen en ook de 
tulpen komen eraan. Ik geniet altijd van het 

voorjaar, zo mooi om te zien hoe alles weer 
in beweging komt. De eenden en vogels in 
het heempark waar ik vlakbij woon. Ze heb-
ben allemaal nesteldrang en ja overal zijn 
de eerste kievietseieren al gevonden. 
Waar ik ook van kan genieten is deze site, 
vast al vaker gedeeld, maar is elk jaar weer 
leuk om te volgen: ‘beleef de lente’ van de 
vogelbescherming, een kijkje in de nesten 
van een diversiteit aan vogels. 
https://www.vogelbescherming.nl/be-
leefdelente 
 
In deze nieuwsbrief vind je ook weer tal van 
ideeën en verhalen die passen bij het voor-
jaar, zoals de recepten van Anneke, maar 
ook deelt ze een swingend vogelkastje, 
leuk idee om zelf te maken?  
Marja heeft het over de Linde. We hebben 
hier in het Heempark een ‘Lindenlaan’, 
daar staan aan weerskanten lindenbomen. 
Ik ga er wel eens tegen eentje aanstaan 
met mijn rug als ik daar met Beitske wan-

del, dan komt ze naast me zitten       , voelt 
altijd bijzonder. 
Piteke vertelt dat je hond aangelijnd moet 
lopen in en langs weilanden. En anders de 
grote hoop van je hond opruimen, maar ja 
dat moeten mensen op straat en grasvel-
den en speelplekken van kinderen ook 
doen, ik zie dat dit nog veel te vaak blijft lig-
gen.  
Geertje heeft het over Ik, je lijfkracht, je 
zelfvertrouwen en overtuigingskracht. 
Ook delen we weer een verhaal van Gina, 
over robertskruid dit keer. 
Anneke en ondergetekende zijn naar een 
natuurgebied geweest om de spreeuwen-
dans die daar elke avond wordt gehouden 
te aanschouwen. Prachtig. Lees maar gauw 
en kijk naar de mooie foto’s. 
Veel leesplezier, ga maar buiten en geniet 
van het voorjaar. 
 

   groet, 
Barbera  

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
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Spreeuwendans 
 

Spreeuwen zoeken elkaar ’s avonds op om 
gezamenlijk te overnachten. Voor de zons-
ondergang komen ze aanvliegen en wor-
den het er steeds meer en zie je een 
spreeuwendans tijdens de schemer.  
Hoe verder de zon zakt hoe lager ze vliegen 
en bijzonder is dat ze nooit tegen elkaar 
aanvliegen. Ze vliegen allemaal op dezelfde 
snelheid. Een prachtig schouwspel als de 
spreeuwen zich verzamelen, ze maken er 
een mooie dans van met een spontane cho-
reografie.  
Het ene moment vormen ze een eend, het 
andere moment bijvoorbeeld een dolfijn of 
een engel. 
Je vindt de spreeuwen slaapplekken op ver-
schillende plaatsen in het land. Deze foto’s 
zijn door Anneke gemaakt in een natuurge-
bied in Friesland waar we met zijn tweetjes 
naar toe zijn geweest. 
 

Barbera  
Foto’s: Anneke Bleeker© 
 

 

 
 
  



 
4 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
  



 
5 

Primula 

 

De bloemen van primula's zijn eetbaar en 
natuurlijk fantastisch om in het voorjaar te 
verwerken op een maaltijd. 
 
Feestje op je bord met een paar bloemen. 
MAAR... ook hierbij is het van groot belang 
wel te vertellen dat ze alleen gegeten mo-
gen worden als ze biologisch zijn of al jaren 
in de tuin staan waar je ze plukt. 
 

Als je primula's kunt plukken die al heel 
lang elk jaar weer opkomen dan is dat fan-
tastisch. 
Een paar bloemen zorgen al voor een fees-
telijke aanblik. 
 
Anneke  

____________________ 

  Tafeltje in de tuin... 
 

 

Een grote omgekeerde bloempot van terra-
cotta met daarop een grote omgekeerde 
schaal ook van terracotta vormen samen 
een tafeltje. 
De gaten in het midden van beide potten 
netjes op elkaar en de tafel lijkt voor het 
oog ook netjes recht te staan. 
Ideaal om wat op te zetten, seizoensgebon-
den staat er steeds iets anders op. 
 
Anneke 
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Hondendrol in de wei, 
kostte een boer 25.000 
euro 

 
Boeren roepen mensen op om hun viervoe-
ter rondom weilanden aangelijnd te hou-
den. Waarom is dat? 
Een drol in het gras kan grote gevolgen 
hebben. 
Een boer uit Haaksbergen vertelde dat er 
voorheen weinig mensen met honden in de 
buurt van zijn weiland kwamen. Maar nu 
tegenwoordig “heel Holland” lijkt te zijn 
gaan wandelen is het raak! 
Mensen laten hun honden uit in het wei-
land van boeren. Dit is indirecte dierenmis-
handeling. Dat klinkt raar en daarom zal ik 
het uitleggen. 
 
Als honden poepen in het weiland waar 
ook koeien grazen dan treedt er gevaar op. 
Dit heeft te maken met Neospora. 
Iedere melkveehouder heeft er mee te ma-
ken, mee te maken gehad of zag de gevol-
gen ervan bij collega boeren. 
Het is één van de meest besmettelijke oor-
zaken van miskramen bij koeien. 
Neospora is een sluipmoordenaar want de 
infectie leidt niet tot ziekteverschijnselen 
bij de koe. 
Ontlasting is een mogelijke besmettings-
bron.  
 

Dus houd ook uw eigen hond in de gaten. 
Neospora caninum is een eencellige para-
siet die nauwelijks ziekteverschijnselen 
veroorzaakt maar wel abortussen en steen-
vruchten. 
Deze parasiet overleeft bij rund en hond. 
De hond is een eindgastheer die de be-
smetting kan oplopen door in de natuur 
vruchtwater, vruchtvliezen, nageboortes 
en dergelijke op te eten van besmette die-
ren. 
Als een hond dierlijke materialen gegeten 
heeft zal de viervoeter vervolgens na een 
tijdje eitjes via de ontlasting uitscheiden. 
Neospora eitjes op het land kunnen erg 
goed overleven en zodoende kan een koe 
dit maanden later via het gras of oppervlak-
tewater alsnog binnenkrijgen. 
 
Wat belangrijk is: houd honden weg uit 
weilanden en stallen. Ook de hond van de 
boer is een potentieel risico. 
 
Runderen lopen de grootste kans om be-
smet te raken met Neospora door over-
dracht van koe op kalfje. 
De sluipmoordenaar kan het boerenbedrijf 
binnen komen via de aankoop van besmet 
vee. 
Want de kans dat een kalf besmet is bij de 
geboorte is 80 %. Neospora is dan ook een 
familieprobleem bij koeien. 
 
Door vooraf onderzoek te doen kun je be-
smetting tegengaan. 
Let ook op het voer dat je je dieren geeft, 
dat het niet in aanraking geweest is met 
hondenpoep. 
Zorg dat er geen honden in de afkalfstal of 
in de ligboxenstallen komen. 
 
Vertel dit verder aan andere hondenbezit-
ters en help zo de boeren een handje, ze 
zullen u dankbaar zijn. 
 
Piteke van der Meulen 
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Tulpen... 

 

De bloemblaadjes van de tulp zijn eetbaar. 
Knapperige blaadjes zijn op verschillende 
manieren te gebruiken. 
Een blaadje als een soort 'bakje' waar je 
een hapje in kunt presenteren. 
Maar je kunt ze ook op salades strooien, 
eventueel in reepjes gesneden. 
De bollen zijn ook op verschillende manie-
ren klaar te maken maar... MAAR... 
Alleen als zij biologisch zijn. 
En dat is HEEL belangrijk want niet biolo-
gische tulpen zijn heel giftig door de mid-
delen die de kweker gebruikt. 
Daar worden we echt niet blij van. 
Daarom mag je van mij ook niet zomaar 
een bos tulpen kopen en deze in de keuken 
gebruiken. Je moet altijd zeker weten dat je 
biologische tulpen koopt of via biologische 
tulpenbollen de bloemen uit eigen tuin 
plukt. 
Tulpen, de tijd komt weer aan. 
De vroege soorten bloeien alweer in de 
tuin. 
 
 

 
Salade versierd met tulpen en viool-
tjes... 

 
Op 12 maart plukte ik al een tweetal tulpen 
uit eigen tuin. De bloemblaadjes in reepjes 
gesneden en samen met een paar viooltjes 
over een schaal sla gestrooid. 
Wel zo gestrooid dat het voor het oog mooi 
verdeeld was en de viooltjes stuk voor stuk 
neergelegd. De bloemblaadjes van viool-
tjes kun je ook losplukken, met één donker 
rode ook gedaan. 
Anneke   
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Kruidenkracht: Ik- lijfver-
trouwen – lef – zelfver-
trouwen - overtuigings-
kracht 
 
De vorige keer schreef ik over een andere 
mening hebben dan je gezinsleden. Tjonge, 
jonge, kwam ik die afgelopen maand even 
tegen.  
Wat doe jij als iemand iets van jou verlangt 
wat je echt niet wilt doen? Dan moet je 
heel stevig in je schoenen staan. Als jij ge-
looft in de kracht van je eigen lijf en aan 
zelfzorg doet, dan moet je lef en zelfver-
trouwen hebben om daar tegenin te gaan.  
 
Wat als jij echt geen PCR-test wilt en de an-
der dwingt je vanuit angst? Dan heb je 
overtuigingskracht nodig. Zulke situaties 
komen nu voor. Wat een spanning kan dat 
geven.  
Over de Ik en Zelfzorg gaat de citroenme-
lisse, Lijfvertrouwen hoort bij de appel, Lef 
en Zelfvertrouwen bij de berk en Zelfver-
trouwen en Overtuigingskracht bij de beu-
keboom. Daarover ga ik je deze keer vertel-
len. 
 
Zelfzorg is de laatste tijd heel belangrijk. 
Zijn we het een beetje verleerd? Alles 
wordt toch tegenwoordig voor je gere-
geld! Gezondheid komt toch uit een potje 
of via een prik?  

Niets is minder waar, want de industrie kan 
nog steeds niet precies uitvogelen hoe die 
prachtige natuur nu echt werkt. Dus back 
to basic… de tuin in.  
 
Daar kun je CITROENMELISSE tegenkomen 
die helpt bij nervositeit. De klachten die 
daarbij horen zijn hoofdpijn, maagpijn, 
hartkloppingen, slapeloosheid en misselijk-
heid. Het orgaan in jouw lichaam wat door 
citroenmelisse wordt ondersteund is de 
milt.  

 
De milt zit aan de linkerkant in jouw li-
chaam onder de ribben en verwijdert bac-
teriën en ziektekiemen uit je bloed. Het is 
het sterkst doorbloedde onderdeel van 
jouw lichaam.  
De milt helpt bij het goed werken van jouw 
afweersysteem. Ben je vaak moe, ziekig of 
grieperig dan is meestal de milt uit balans. 
Emotionele dingen kunnen daar ook mee 
te maken hebben zoals piekeren over het 
verleden of de toekomst.  

Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren 
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Als je afweer wat naar beneden gaat, kan 
het lichaam een seintje geven via een 
koortslip.  
Andere signalen kunnen zijn dat je overal 
van schrikt, een constant zenuwachtig ge-
voel hebben, slecht of weinig willen eten. 
Voor de koortslip kun je een zalf maken 
met citroenmelisse (laat anderen er niet 
gebruik van maken vanwege besmetting).  
In “Kruidenkracht voor Tieners” staat dat 
beschreven.  
Je kunt ook citroenmelissethee drinken 
voor de andere klachten of een tinctuur 
(een aftreksel in alcohol) maken. Nog een 
tip is sterke thee. Dus met veel citroenme-
lisse een thee zetten, deze af laten koelen 
en deppen op de koortslip. 
 
Ook een leuk recept is de “Antipiekercho-
colademelk”. Ik heb een variatie op het 
oorspronkelijke recept in het boek, want 
melk is niet goed verteerbaar na ons 4e le-
vensjaar.  
Je neemt bijvoorbeeld een liter rijstmelk of 
havermelk of amandelmelk of kokosmelk 
en 25 gram pure chocoladepoeder*.  
Warm de gekozen melk op los de poeder 
erin op. Doe er dan 20 gram citroenmelis-
seblad bij, een eetlepel lavendelbloe-
men**, de schil van een biologische sinaas-
appel *** en warm alles goed op.  
Zeef de chocolademelk en drink in kleine 
slokjes op. Maak je 1 beker klaar, deel dan 
de hoeveelheden in vieren. 
 
 
* Let op, liever geen chocola die Dutching heeft 

ondergaan (google dat maar eens      ). 
** Let op, niet de lavendel uit de bloemenwin-
kel, die zijn met vergif bespoten. Als ze een paar 
jaar in jouw tuin hebben gestaan is het gif wel 
verdwenen en zijn ze veilig te gebruiken. Laven-
del is ook rustgevend. 
*** Al is de sinaasappel biologisch, was de schil 
met zuiveringszout onder de warme kraan. 

 

We hebben appelbomen in de tuin en daar 
ben ik zo blij mee.  

Ze heten “Schone van Boskoop”. Weet je 
APPEL geeft minderwaardigheid een duw 
door jezelf in het middelpunt te zetten. Het 
heeft met lijfvertrouwen te maken. 
Meestal rond eind augustus zijn mijn ap-
pels rijp. Voor iedere appelsoort is dat een 
beetje anders. Als ze klaar zijn om te pluk-
ken dan merk ik dat meestal als de kraaien 
ervan beginnen te snoepen.  
Als test snijd ik dan een appel doormidden. 
Als de pitjes bruin zijn en de appels ruiken 
lekker zoet, dan zijn ze rijp om te plukken. 
Een appel eten kan helpen als je het gevoel 
hebt dat het leren niet zo goed wil lukken 
en bij ronddraaiende gedachten als je in 
slaap wilt komen.  
Een appel helpt bij zelfbeheersing, om hel-
der te denken en een evenwichtig gevoel te 
krijgen. Bovendien helpen ze goed bij de 
spijsvertering, zorgen voor een zachte huid 
en helpen bij heesheid of hoest.  
Wist je dat je thee kunt drinken van de 
schillen van biologische appels?  
 
Een minderwaardigheidsgevoel, wat is dat 
nu eigenlijk. Je kunt ontevreden zijn over je 
uiterlijk, je niet goed genoeg voelen verge-
leken bij anderen, verlegen of angstig zijn. 
Terughoudend zijn of schaamte voelen. Als 
je een fout maakt, dat is niet erg. Je bent 
aan het leren. Bij mijn ouders hing vroeger 
een bordje boven de kamerdeur met de 
tekst: Wie niets maakt, maakt ook geen 

WEES JEZELF NIET DIE ANDER 
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fouten! En jouw uiterlijk kun je niet verge-
lijken, want we zijn allemaal uniek. En jij 

bent mooi zoals jij bent, punt uit      . 
 

Laten we nu ook een 
BERKENBOOM in de 
tuin hebben staan.  
Op het hoekje van 
het water met een 
prachtige kroon. In 
de zomer mag ik er 
graag even onderlig-
gen in mijn hangmat 
en door de bladeren 
naar de lucht turen.  
 
Toen we in het huis 
van mijn man zijn 
opa en oma trokken, 
stond de berk er al 
en dat is alweer 35 
jaar geleden. Je her-
kent de boom aan 

zijn wittige bast. De berk heeft met lef te 
maken. Je angsten onder ogen durven ko-
men.  
Ze hebben ruitvormige bladeren die vroeg 
in het voorjaar lekker zoet zijn. Als de jonge 
bladeren net uitkomen, dan kun je ze pluk-
ken voor thee en in gerechten.  
Niet de bladeren van tak ritsen, maar stuk 
voor stuk verspreid over de boom eraf ha-
len.  
Voor zalf en tinctuur gebruik je de bast van 
de jonge takken.  
Het sap van de berk kun je aftappen vanaf 
januari tot half maart en gebruiken als rei-
niging van je lichaam.  
Berkenthee is heel goed in te zetten bij 
somberheid en niet van de bank af kunnen 
komen. Het werkt vooral goed op de nieren 
en de nieren hebben ook te maken met de 
emotie angst.  
Weet je wie berkentakjes met blad ook lek-
ker vinden? Jouw konijn of cavia, maar geef 
ze alleen af en toe. Het helpt hen ook goed 
hun gezondheid op peil te houden. 

BEUK wordt niet zo veel meer als kruiden-
middel gebruikt. Wel als een bloesemre-
medie en de nootjes kun je in de herfst 
eten.  
Lekker als ze geroosterd zijn. Toch kun je 
hem goed inzetten als aftreksel van bast en 
bladeren om je mond te spoelen voor ge-
zond tandvlees en bij kiespijn.  
Of om mee te deppen bij huidontstekingen. 
Voor geneeskracht gebruik je twee- of drie-
jarige takken die je oogst als de bladeren 
van de bomen zijn.  
Dus in de herfst of voordat er nieuwe blad 
uitloopt in het voorjaar.  
Je voegt het net uitgelopen beukenblad toe 
aan een tinctuur. Als je langdurig ziek bent 
geweest dan kan beuk helpen jouw eetlust 
weer op te krikken.  
Wat heeft beuk nu te maken met overtui-
gingskracht? Weet je als beuk begint te 
groeien dan krijgt hij een kroon met een 
dicht bladerdak.  
Andere zaailingen kunnen dan niet dicht bij 
de stam ook gaan groeien. Er is geen plaats 
voor een andere beuk onder de kroon. Als 
je emotioneel kijkt dan gaat beuk over 
mensen die anderen snel veroordelen en 
denken dat ze niet bij hen passen.  
Ze luisteren niet zo goed wat een ander zijn 
mening is.  
Ze kunnen zich ook ergeren aan ‘domme’ 
mensen en jaloers zijn op de ander. Als je 
zo bent dan vreet dat energie en houd je 
weg van wat je zelf echt leuk vindt.  
 

Raak niet gehecht aan overtuigingen, je bent geboren om 

uniek te zijn! 

Mijn neefje samen met mijn man aan 

het paaseieren zoeken bij de berk. 
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Als je het bij jezelf merkt, zet dan snel die 
knop om. Want wat je ziet, denkt en zegt 
dat ben jezelf! 
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. 
Toon lef en zelfvertrouwen, volg je eigen 

pad…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, Wikipedia, eigen 
foto 

____________________ 

Chinees klokje -  Forsy-
thia 

De bloemen van het Chinees klokje, bij de 
meesten onder ons bekend als Forsythia, 
zijn eetbaar. 
Bedenk ook eens een tak in een kan met 
water. Wanneer je water presenteert met 
kruiden en/of fruit zijn eetbare bloemen 
wel een blikvanger. 
Doe eens een takje met deze prachtige gele 
klokjes in zo'n kan. 

Op en top voorjaar. 
Enkele bloemen op de maaltijd zorgen voor 
een blij gevoel door dat prachtige geel. 
Anneke  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Linde – Tilia Cordata 
 

Ik hou van bomen. Bomen zijn mooi, of ze 
nu klein, groot, dik, dun of er tussenin zijn 
ik word blij van ze.  
Vogels zitten er graag in te zingen, ze geven 
schaduw, breken de wind, ze nemen CO2 
(koolstofdioxide), water en zonlicht op, en 
leveren daarvoor O2 (zuurstof) en energie.  
 
Zuurstof, het belangrijkste bestanddeel van 
de lucht die wij inademen, zonder zuurstof 
is er geen leven. En daarnaast geven ze 
heerlijke energie die ons regenereert ofte-
wel vernieuwt.  
Ga maar eens met je rug tegen een boom 
staan en voel wat er in je lichaam en om je 
lichaam in je energieveld gebeurt. Heb je 
dit nog nooit gedaan, probeer het gewoon 
eens.  
Wel even vragen of het oké is voor de 
boom en naderhand de boom bedanken.  

Als ik met mijn kleinkinderen in het bos 
wandel en ze worden moe dan gaan we al-
tijd even bij een boom staan of zitten ’op-
laden’. Het werkt, echt waar!  
Heerlijk, ik heb nu alweer zin om naar het 
bos te gaan☺ 

 
Deze keer ga ik een klein beetje vertellen 
over de Linde. Klein beetje want er is zoveel 
te vinden en te vertellen over de Linde zo-
als mythen en legendes, dat past op deze 
plek niet allemaal dus ik wil jullie prikkelen 
om zelf ook op zoek te gaan en kennis te 
vergaren.  
De Linde dus, de naam Linde komt van het 
Germaanse lind wat buigzaam en zacht be-
tekent, en linda - boom of bast. Het hout 
van de Linde is inderdaad vrij zacht en heel 
geschikt om te gebruiken voor houtsnij-
werk.  
Mijn vader heeft ooit een mooi beeld ge-
maakt uit lindehout dat nu bij mij staat te 
pronken. Tilia, afgeleid van het Griekse pti-
lon, vleugel, verwijzend naar de zaden die 
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een soort vleugeltje hebben waarmee ze 
uit de boom zweven.  
En Cordata is het Latijnse woord voor hart-
vormig.  

 
Kijk maar naar het blad dat zijn allemaal 
lichtgroene hartjes, behaard en met diepe 
nerven. De boom bloeit in juni en juli. De 
bloemetjes hebben 5 gele kelk- en kroon-
blaadjes. Ze hangen in trosjes van 5 tot 7 
bloemetjes bij elkaar met een schutblad, en 
ze hebben veel honing.  
 
In de kruidengeneeskunde wordt de bloe-
sem van Linde gebruikt voor thee.  

 
Voor tinctuur gebruikt men de bloesem en 
het blad. De trosjes worden geoogst wan-
neer de bloemen open zijn en dan inclusief 
het schutblad.  
Wanneer je de bast wilt gebruiken dan 
moet deze na droging nog een jaar liggen 
en vervolgens vóór gebruik 8 uur wellen en 
dan even opkoken… Doe mij maar thee van 
de bloesems☺  
 
Linde werkt zweetdrijvend, koortswerend 
en is desinfecterend. Bij griep en koortsige 
infectieziekten is het goed om veel linde-
bloesemthee te drinken. Linde werkt ont-
krampend, verlaagt de bloeddruk en het 
cholesterolgehalte.  
 
Helpt bij depressie, slapeloosheid, zenuw-
pijnen, stress en burn-out. Het voert afval-
stoffen af (denk onder andere aan reuma) 
en is vocht afdrijvend, het verzacht de 
hoestprikkel, remt ontstekingen van de 
slijmvliezen en vermindert daardoor slijm. 
Dit is toch al een indrukwekkend lijstje.  
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Linde is ook zeer geschikt om te gebruiken 
voor dieren met dezelfde indicaties/klach-
ten als mensen, denk bijvoorbeeld aan 
paarden met koliek. 

De Linde kan wel 1000 jaar oud worden en 
wordt gezien als een ‘heilige boom’ 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 

 

Thee met lindebloesem 
 

Thee met lindebloesem, damastbloem en 
goudsbloem. 
 
Vers geplukt uit eigen tuin. Het gekookte 
water even een beetje laten afkoelen en 
daarna een glazen theepot gevuld om ook 
te kunnen genieten van de bloemen. 
 
Anneke  
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  Vlinder van hout... 
 

Deze vlinder kocht ik bij de meneer waar 
we al eerder uiltjes en een sneeuwman van 
lieten zien. 
 
Een vlinder van hout, opgehangen aan een 
koord wat bevestigd zat aan de vlinder. 
Wat je zo toch allemaal kunt maken van 
omgezaagde bomen. 
Weet jij iemand die ook zo handig is? 
Laat maar eens aan hem of haar zien, wie 
weet fladderen er straks meer houten vlin-
ders door het land. 
Anneke 

en de sneeuwpop nu in lentesfeer 
 

____________________ 
 

Wilde groenten... 
 

Even een snelle blik in onze tuin en moet je 
eens kijken... 
Maandag 22 maart even heel bewust voor 
jullie gekeken. 
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Veldkers, brandnetels, speenkruid en jong 
zevenblad. 

De brandnetels lachen je toe, zo prachtig. 
De veldkers komt op veel plaatsen op en 
smaakt rauw heerlijk 'op van alles en nog 
wat'. 
 
Speenkruidblad is eetbaar tot de gele 
mooie bloemen verschijnen en daslook 
(hier niet op de foto) en het jonge zeven-
blad piept ook in snel tempo boven de 
grond. 
 

 
Hier worden we blij van en dan ook nog in 
eigen tuin. 
Wilde groenten geven ons veel vitamient-
jes en groeit gratis en voor niets. 
 
Anneke  
 
 
 
 

  Swingend vogelhuisje... 
 

Wat zeggen jullie van dit swingende vogel-
huisje? 
Het lijkt net alsof het heen en weer wiegt. 
Creatief bedacht en gekocht 'langs de weg'. 
Er stond een aantal van dit soort huisjes 
van flink formaat, voor het kapitale bedrag 
van € 7,50.  
 
Wij hebben een glazen potje in de auto met 
kleingeld voor 'van alles en nog wat'. 
Voor wanneer er mooie biologische 
groente langs de weg te koop staat, voor 
fruit, eieren, voor letterlijk 'van alles en nog 
wat', altijd handig. 
 
En zo kwam het dat ik na deze huisjes al een 
paar keer gezien te hebben op een middag 
ben gestopt. 

Ik kon het niet laten.       
Leuk he? 
 
Wellicht een inspiratie om ook eens een 
heel ander huisje zelf te maken. 
 
En dit huisje kwam niet bij de meneer van-
daan waar ik al eerder over schreef, de me-
neer die uilen, slakken en andere objecten 
maakt van boomstammen en takken. 
 
Anneke   
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Robertskruid 
 
Van april tot aan november groeit het 
mooie Robertskruid. 
Het is heel goed voor je bloed en ook heel 
goed voor je huid. 
Het wordt tot 100 cm. hoog en is een lust 
voor het oog. 
Met een bloempje maar heel klein, 
groeit het tussen tegels aan de stoep of bij 
het plein. 
Misschien klinkt dit wel een beetje gek, 
het is familie van de Ooievaarsbek. 
De snavel van een Kraanvogel, daar lijkt de 
vrucht wel op. 
En zijn de zaadjes rijp, dan schieten ze weg 
tot wel 6 meter verderop. 
Wil je geen hinder van een mug, 
smeer dan het sap van de bladeren op arm 
tot been en rug. 
Zet van nieuwe blaadjes een mooie thee, 
of maak er een fijne zalf of een gorgeldrank 
mee. 
Lief Robertskruid verzachtend bij pijn, 
ze noemen je onkruid, maar wat ben je fijn! 
 
Gina 
www.eigenheidje.nl 
 

 

 

 

 

  

http://www.eigenheidje.nl/
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____________________ 

Een uit de hand gelopen 
feestje, de Heksenbezem 
 

In de herfst en de winter kan je ze goed zien 
in de berken: een of meerdere takken met 
een groot aantal kleine zijtakken: Heksen-
bezems.  
Over het ontstaan van die wildgroei en wat 
heksen daarmee te maken hebben gaat het 
volgende verhaal dat vast uit de middel-
eeuwen komt 
 
Lees verder op de pagina van natuurverha-
len van Els Baars: 
 
https://natuurverha-
len.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelo-
pen-feestje-de-heksenbezem/  
 
 

 
            

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! 
 

https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbezem/
https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbezem/
https://natuurverhalen.nl/2021/01/31/een-uit-de-hand-gelopen-feestje-de-heksenbezem/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

