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Voorwoord 

Lieve jongens, meisjes, (groot)ouders, leer-
krachten en andere geïnteresseerden,  
 
Ook al valt er veel regen, er valt buiten tussen 
de buien door veel te genieten zoals je op deze 
foto kunt zien.  
De Lindenlaan in het Heempark in Heeg waar ik 
woon. De prachtige lindenbomen staan sinds 
kort in blad en het fluitenkruid bloeit volop.  
 
Wij besteden in onze nieuwsbrieven veel aan-
dacht aan alles wat groeit en bloeit en wat je 
kunt eten.  
We willen zoveel mogelijk delen en herhalen, 
hoe beter je leert en herkent. En we delen ook 
graag wat anderen erover weten. 
Dit superleuke boekje dat ik onlangs tegen-
kwam mag dan ook niet onvermeld blijven.  
 
Een boekje wat heel geschikt is om plantjes te 
herkennen; de zakgids ‘Stoepplantjes’. Hierin 
staan 104 stoepplantjes beschreven. 

 
 

Wat er tussen de tegels groeit, wordt meestal 
benoemd als onkruid. Terwijl er veel waarde-
volle planten tussen groeien. Diverse planten 
zul je vast herkennen zoals het madeliefje en 
de paardenbloem maar er staan ook veel onbe-
kendere planten in.  
Veel stoepplantjes zijn eetbaar en hebben ge-
neeskrachtige toepassingen. 
Leuk om de verschillende planten te ontdekken 
en te leren wat erover bekend is. 
 
En als je tijd hebt en zin ga 
je deze nieuwsbrief lezen, 
er staat weer genoeg infor-
matie in en recepten voor 
jong en oud. 
 
Veel leesplezier en tot de 
volgende maand! 
 
Barbera Smit   
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Hallo, ik ben een paar-
denbloem. 
 

Veel mensen noemen mij onkruid maar ik ben 
een vriend en kom je helpen! 
Als je mij ziet, bedenk dan dat ALLEEN IK maar 
daar op dat plekje wil en kan groeien. Want: 
Of de bodem is te compact/hard/aangestampt 
en die wil ik met mijn wortels graag voor je los-
maken. 
Of er is te weinig calcium in de bodem welke ik 
met het afsterven van mijn bladeren weer wat 
voor je zal aanvullen. 
Of de bodem is te zuur. Maar ook dat zal ik voor 
je verbeteren als je mij de kans geeft. 
Of een mengeling van bovenstaande redenen 
natuurlijk.  

Ik kom omdat je bodem mijn hulp nodig heeft 
dus het beste laat je mij ongestoord mijn gang 
gaan! Als alles hersteld is, zal ik vanzelf weer 
verdwijnen, beloofd! Probeer je me toch voor-
tijdig met wortel en al te verwijderen, hoe se-
cuur ook, ik kom met 2x zoveel terug! Net zo 
lang tot je bodem verbeterd is.  
Je kan zelfs aan mijn groei zien in welk stadium 
mijn hulp zit. Liggen mijn bladeren plat op de 

grond dan ben ik nog lang niet klaar maar rei-
ken ze allemaal omhoog dan ben ik al een heel 
eind op weg. 
Iets heel anders is dat ik 1 van de eerste bloei-
ers ben in het voorjaar dus ik kondig het voor-
jaar/de zomer voor je aan. Overdag als het 
warm is, zet ik mijn bloemen open maar ‘s 
avonds als het afkoelt doe ik ze snel weer dicht. 
Sterker nog, als het overdag niet warm genoeg 
is doe ik ze helemaal niet open!  
Mijn bloemen zijn het eerste voedsel voor in-
secten na hun winterslaap en daar waar andere 
planten OF stuifmeel OF nectar hebben, heb ik 
ze allebei! En niet te zuinig ook!  
Mijn bloemen zijn trouwens zelfs lekker voor 
jullie mensen, wist je dat? Ik werd vroeger "ho-
ning (of goud) van de armen" genoemd omdat 
ze zo lekker zoet zijn in bv jam, saus of salade. 
Het internet staat vol met recepten! Maar 
wacht nog even tot eind Mei of later voor je be-
gint met plukken en zelfs dan, pluk nog niet al-
les aub! De biodiversiteit en bijen zullen je heel 
erg dankbaar zijn! 
En als laatste: zie je mij staan maar i.p.v. gele 
bloemblaadjes heb ik allemaal witte pluisjes? 
Doe dan een wens.....en blaas heeeel 
hard.....als je al mijn zaadjes ineens hebt afge-
blazen zal ik ook nog eens proberen je wens uit 
te laten komen!  
Was getekend, 
Jouw vriend, de paardenbloem! 
 
P.s. deze heb ik zelf geschreven. Ik hoop op uw 
goedkeuring! Het is incompleet maar dat is 
mijn bewuste keuze. Aanvullingen zijn leuk! 
Ideeën voor andere onderwerpen zijn ook 
welkom!)  
Paula Kok - Den Boer (via Facebook) 
https://www.tuindingen.nl/.../hallo-ik-ben-
een-paardebloem  

https://www.facebook.com/paula.denboer?__cft__%5b0%5d=AZWR1rovWzrvH6UC7iRY6pFmL9pWvHp_Hv0gLEpsZ4-JI8Ncoedus07QLVKYJv7XK7dMTHK1rFYFu2hXUNeeTnOVORkCZjU6XdM9Zp8sTg5eigEu-0H0x2c0BniNVFhmT2pxU7d45hp-sq0ihXQuSDlnSdFklMtHkJZ1lIlJ2LrLDw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.tuindingen.nl/blog/eten-uit-eigen-tuin/hallo-ik-ben-een-paardebloem?fbclid=IwAR2t5grKT4GgPBL6clfca4t8V7veQbYoIqOM9PjlFRwH5j1Ni3LfKHAwXDw
https://www.tuindingen.nl/blog/eten-uit-eigen-tuin/hallo-ik-ben-een-paardebloem?fbclid=IwAR2t5grKT4GgPBL6clfca4t8V7veQbYoIqOM9PjlFRwH5j1Ni3LfKHAwXDw
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Insectenhotel  

Een insectenhotel is een leuk werkje om een 
keer te maken op een mooie dag, lekker buiten 
bezig zijn, speuren in de tuin of omgeving naar 
wat je ervoor kunt gebruiken. We doen je met 
deze foto’s wat ideetjes aan de hand. 
 
Een kistje, groot of klein 
Evt. een baksteen met gaatjes of gleufjes 
Een borstel of een veger 
Bamboestokken in stukjes van ca 10 cm knip-
pen en in bundeltjes aan elkaar zetten met 
touw 
Stro en/of hooi 
Dennenappels 
Takjes 
Stukjes boomschors 
Touw  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Je kunt van alles gebrui-
ken om je insectenhotel 
te vullen.  
 
Hang je insectenhotel op 
of zet deze op een paal of 
op een tafel of op een 
stapel stenen ca 1 meter 
boven de grond. 
 
Succes, 
Barbera 
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De kracht van dennen-
naalden 
 
Deze keer wil ik jullie graag iets vertellen over 
de kracht van dennennaalden.  
Je kent vast onze gewone kerstboom wel, die 
wordt de Pinaceae of witte spar genoemd. 
Deze spar heeft een piramide-achtige vorm. 
Van de naalden kunnen ze essentiële olie ma-
ken via stoomdestillatie. Om te begrijpen 
waarom en hoe stoomdestillatie werkt, is het 
belangrijk te weten dat essentiële oliën twee 
eigenschappen hebben.  ¹  
Ze zijn vluchtig, dat wil zeggen ze verdampen 
snel wanneer ze in contact komen met lucht. ² 
Ze mengen niet met water en dat noemen ze 
hydrofoob.  
Bij stoomdestillatie wordt er hete stoom door 
het plantenmateriaal geblazen en in de warme 
lucht die vrijkomt zweven de essentiële oliën 
samen met de lucht omhoog. Die lucht wordt 
opgevangen in een koelsysteem. De stoom 
wordt weer water en de olie blijft erop drijven. 
Daarna wordt de olie afgetapt. 
 
(Pinaceae, witte spar) 

Oliën worden al ingezet vanaf het begin van de 
eerste beschavingen vanwege hun therapeuti-
sche eigenschappen.  
Op Egyptische papyrusrollen en op Chinese ma-
nuscripten wordt het medicinale gebruik van 
planten met aroma’s (dat zijn geuren) al be-
schreven. De Egyptenaren hechtten veel be-
lang aan deze oliën en lieten zelfs 35 albasten 
kruiken voor de oliën achter in de tombe van 
koning Toetanchamon.  
De Grieken hielden heel erg van oliën en ge-
bruikten ze om parfum te maken. Ze geloofden 
dat alle geurende planten van goddelijke af-
komst waren.  
Ook in de Bijbel en de Torah (Joodse geloof) 
kom je verwijzingen tegen van aromatische 
planten die verwerkt werden in zalven zoals 
wierook, mirre en rozemarijn. 
 
Dennennaalden 
Nu zit er in dennennaalden ook een olie die 
heel therapeutisch werkt. De eigenschappen 
zijn pijnstillend, anti-artritis werkend (ontste-
king van gewrichten), anti-catarraal werkend 
(ontsteking van de slijmvliezen), antiseptisch 
werkend op de longen, bij hoest stimulerend 
om slijm uit de longen los te krijgen.  
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Het kan pijn bij verkoudheid en griep vermin-
deren, ingezet worden bij de bestrijding van 
ziektekiemen en bacteriën in de lucht, onder-
steuning van het bloed, bij verstoppingen in de 
longen door slijm, bij hoest, bij koorts, helpt de 
cellen van zuurstof te voorzien, is ondersteu-
nend bij reuma, bij voorhoofdholte ontsteking 
en urineweginfecties.  
Herken je hierin al wat van de Coronaklachten 
of van de bijwerkingen van de vaccinaties? 
 
Suramine 
Nu is er ook ontdekt dat het stofje Suramine in 
dennennaalden zit. Deze stof wordt ingezet 
o.a. bij de ziekte van Lyme, bij autisme, bij on-
dersteuning van de ziekte kanker, bij slaap-
ziekte en parasitaire ziekten, virusbestrijding 
en slangenbeten. 
Dit middel is al 100 jaar oud en gepubliceerd op 
Pubmed (een betrouwbare medische website). 
Bij wetenschappers al jaren bekend als tegen-
middel bij vaccinaties. Suramine geven ze als 
medicijn via een injectie (prik).In het Engels 
wordt het Suramin genoemd. 
 
De dieren weten het al 
Moeder Natuur heeft dus een oplossing voor 
zowel de klachten van het Coronavirus als de 
bijwerkingen van de vaccinaties. De witte spar 
heeft een symbolische vorm van een paraplu 
die bescherming geeft aan de aarde en energie 
in het universum.  
’s Nachts gaan de dieren in de vrije natuur er-
onder liggen, omdat de boom hen bescherming 
kan bieden. Hen oplaadt en verkwikt voor de 
volgende dag. 
 
Dennennaaldenthee 
Maak zelf een helende drank die je ook preven-
tief kunt inzetten.  
Breng water aan de kook, doe een handvol 
dennennaalden erin en laat dit met de deksel 
op de pan 10 minuten zachtjes koken. De be-
doeling is dat de olie uit de naalden komt. Be-
langrijk!  
Zeef het aftreksel door een doek, want je wilt 
geen dennennaalden binnenkrijgen. Deze kun-
nen namelijk gaatjes prikken in jouw darmen 
(darmperforatie).  
Drink 3 glazen van dit aftreksel per dag ter pre-
ventie. Drink 6 glazen als je merkt dat je klach-
ten hebt. Let op, je gaat hiervan sterk detoxen 

(ontgiften). Krijg je last van hoofdpijn of diar-
ree, neem dan minder in en bouw het op.  
Drink daarbij voldoende water over de dag, 
want die afvalstoffen moeten eruit gespoeld 
worden. Ieder lichaam is anders, maar een 
richtlijn is 30ml. per kilo lichaamsgewicht (bijv. 
80kg delen door 30). 
 
NIET oogsten uit de volgende bomen omdat de 
naalden giftig zijn: Ponderosaden of Gele Den 
(ook bekend als Ponderosa Pine, Blackjack, 
Western Geel, Geel en Bull Pine), Lodgepole of 
Shore Pine (oeverdennen), Common Juniper 
(gewone jeneverbes), Monterey Cypress (cy-
pres), Common Yew (gewone taxus), Norfolk 
Pine (Norfolk den) en Australische Pine. 
 
Er zijn plantenapps die je op je telefoon kunt 
zetten. Je maakt dan een foto van bloem, blad 
of stam en de app helpt je de juiste naam te 
zoeken. Waarschuwing: ben je zwanger of van 
plan zwanger te worden dan geen dennen-
naaldthee drinken vanwege het risico van abor-
tus.  
Dan kun je het best een persoonlijke thee laten 
maken en aangeven dat je zwanger bent. Ook 
de Nurlailathee en de Weerstandthee worden 
ingezet bij Coronaklachten zo hebben ze mij 
verteld. Wil je niet zelf dennennaalden pluk-
ken, dan kun je straks dennentoppenthee in de 
Nurlailawebshop bestellen. Ze zetten deze bin-
nenkort in de webshop op mijn verzoek.  

https://bureaunurlaila.nl/winkel/persoonlijke-thee/
https://bureaunurlaila.nl/product-categorie/thee/
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Wil je pure essentiële oliën inzetten?  
Dan kan ik de Douglas Fir, de Siberian Fir en 
White Fire oliën adviseren. Deze zijn in mijn 
webshop te krijgen (vraag je ouders eerst 
even). De White Fir staat er nog niet in, maar ik 
heb een verzoek gedaan deze erin te zetten. 
Mocht je besteld hebben, stuur mij dan even 
een mailtje dan krijg je van mij de specifieke ge-
bruiksaanwijzing van deze oliën. Je kunt ze ver-
stuiven, inmasseren of innemen (in dit geval al-
leen White Fir). Voor inmasseren op de huid 
voor de veiligheid altijd de olie verdunnen met 
een draagolie zoals kokosolie, amandelolie, jo-
joba-olie etc.  
Heb je vragen, stuur me een mailtje. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: pixabay.com, Modern Essentials 
100 years of Suramin op Pubmed. 
Meer informatie over dennennaaldenthee: 
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-
pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vac-
cine-shedding-transmission-learn-about-sura-
min-shikimic-acid-and-how-to-make-your-
own-extracts/ 
 
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-
thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-
overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYB-
mPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZge-
Vqac7cp_FY 

____________________ 
 
 

De Beuk 
Met dank aan Francisca 
 
In de vorige junior nieuwsbrief, april 2021, 
ging de bijdrage van Marja over de beuk.  
Een van onze lezers schrijft n.a.v. deze bij-
drage het volgende.  
 
Ik ben onlangs met een vriendin op de fiets 
naar de dikste oudste boom van Zuid-Holland 
gegaan, hierbij 2 foto's. 
 

Deze beuk dateert van 1827, en staat op het 
Groenesteeg Kerkhof in Leiden, dat niet meer 
in gebruik is, maar die boom groeit door, er 
staat er nog een met een dubbele stam. 
Ik leg mijn oor te luisteren, maar kon niet echt 
horen wat ie zei! 
  

https://www.mydoterra.com/geertjeswarthonw/#/
https://www.mydoterra.com/geertjeswarthonw/#/
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31844000/
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccine-shedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccine-shedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccine-shedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccine-shedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccine-shedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
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Anjertjes... 

Anjers zijn eetbare bloemen. De bloemblaadjes 
zijn heel leuk om los geplukt over salades te 
strooien. 

 
In de vrije natuur kunnen we anjertjes aantref-
fen en als je plantjes uit tuincentrums gebruikt 
mogen dat alleen de biologische exemplaren 
zijn. 
Anjers die we als snijbloem kunnen kopen zijn 
ook te gebruiken maar hier is hetzelfde verhaal 
van toepassing, uitsluitend biologische bloe-
men. 
Anneke  

Feestelijke lekkernij... 
 

 
Een appelgebakje met ananas, blauwe bessen 
en crème fraîche versierd met eetbare bloe-
men. 

 
Seringenbloempjes los geplukt en een drietal 
viooltjes, de kleur aangepast qua combinatie. 

 
Anneke 
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Bijenkorfje – (Brunel) 
Prunella Vulgaris 
 

Ik heb hem al gespot! Een klein schattig plantje 
met violette bloemetjes dat je in bermen en 
graslanden vindt, het Bijenkorfje.   
 

De naam Bijenkorfje dankt het plantje aan z’n 
uiterlijk, de uitgebloeide bloemen lijken op een 
bijenkorf.  
De Latijnse naam is Prunella is het verklein-
woord van prunus en dat betekent ‘pruim’, wat 
dat met het bijenkorfje te maken heeft... ik mis 
de logica☺ Vulgaris betekent: algemeen voor-
komend en Brunel schijnt te verwijzen naar 

keelziektes waarvoor het plantje vroeger veel 
gebruikt werd. In de Middeleeuwen heette 
keelziektes ‘brunne’ heb ik gelezen.  
 
Bijenkorfje is een klein geurend plantje van en-

kele tientallen centimeters hoog. De bloemen 
zijn violet / paars en lipvormig.  
De vorm van het bloemetje lijkt op een keel en 
dat vertelt ons direct dat de plant helpt bij keel-
klachten.  
De bloemen worden graag bezocht door vlin-
ders door de nectar die ze bevatten. De bloe-
men ontstaan aan het eind van een stengel en 
vormen schijnkransen van 12 kleine lipbloeme-
tjes. Er zit een rond schutblad om elk bloeme-
tje, en ze bloeien van Mei tot in de herfst. 
 
De stengel van Bijenkorfje is vierkant - weer-
stand verhogend, en behaard - werking op huid 
en slijmvliezen. De plant kruipt. Vanuit de basis 
groeit een stengel die wortelt en zich weer ver-
takt. De bloeistengels richten zich op. Het blad 
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van Bijenkorfje is roodachtig van kleur, drie-
hoekig tot eirond en kan gepunt, gekarteld tot 

gaaf zijn. Het vruchtje bevat 4 zaadjes.  
 
Nog wat wetenswaardigheden vanuit de signa-
tuurleer bekeken; geurend - werkt op het ze-
nuwstelsel, violette bloem - werkt op de psy-
che.  
De uitgebloeide bloemetjes ‘het korfje’ is rood 
van kleur en werkt op het bloed.   
Bijenkorfje is behulpzaam bij mensen die veel 
in hun hoofd zitten omdat de bloemen aan het 
eind van de stengel groeien.  
Ook goed voor mensen die moeite hebben met 
‘aarden’ zoals kinderen met ADHD, ADD.  
 
De plant bevat veel looistoffen. Looistoffen 
hebben een ontsmettende, samentrekkende 

en bloedstelpende werking. Ideaal bij wondjes, 
maar ook bij keelklachten, zweertjes in de 
mond of bloedend tandvlees. Looistoffen kun-
nen ook helpen bij diarree omdat ze een stop-
pende werking hebben. Let dus op en doe geen 
Bijenkorfje in de thee als je last van verstopping 
hebt, ook wel obstipatie of constipatie ge-
noemd. 
Bij hoge bloeddruk of bindvliesontsteking van 
het oog is Bijenkorfje ook behulpzaam. 
 
Het hele bovengrondse deel van de plant wordt 
gebruikt om tinctuur of thee van te maken. In 
het voorjaar kan je de jonge zachte plantjes 
eten als voorjaarstonicum. Leuk in de sla☺ 
Voor dieren kan je het Bijenkorfje overigens 
ook goed gebruiken bijvoorbeeld drukke dieren 
of met gedragsstoornissen. Maar het helpt die-
ren ook bij huidaandoeningen met vocht, voch-
tig eczeem en darmklachten.  
Een schattig klein plantje met grootse werking 
☺ Ik ga kijken of er eentje in mijn tuintje wil 
gaan groeien. 
 

 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleekere © 
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Resultaat komt later... 
 

 
Een mand, antiworteldoek erin, biologische 
grond met een laagje zaaigrond en zaden van 
Oost-Indische kers. 

 
Het is de bedoeling dat de zaden in de mand 
zulke mooie bladeren en bloemen gaan ge-
ven... 
Resultaat later. Dus volgende maand een foto 
van hoe 'de vlag er dan bijhangt'.  
 
Anneke 

Kruidenmandje... 
 

 
Mandje ooit bij de kringloop gekocht. Antiwor-
teldoek erin gedaan. 
Biologische grond, kruidenplantjes, in dit geval 
twee soorten tijm en klaar. 
 
Anneke 
 
 

 

  



 
13 

Klavertje vier     
 

De geschiedenis van het klavertje vier gaat ver 
terug, tot in de Middeleeuwen. 
De vier blaadjes van het plantje staan symbool 
voor de perfecte eenheid. 
Ze staan voor voorspoed, vertrouwen, liefde en 
natuurlijk geluk. 
 
Het geluk klavertje is vanwege zijn mooie bete-
kenis ook een bijzonder cadeau. 
Als je in een bed klavers staat is de kans dat er 
een klavertje vier bij staat slechts 1 op 1000 tot 
1 op 10.000. 
 

 
Een klavertje vier vinden is dus zeldzaam en je 
moet ontzettend geluk hebben. 
 
Dat het geluk plantje vier bladen heeft is geen 
toeval. 
Vier is een heilig getal. 
Er zijn vier jaargetijden: lente, zomer, herfst en 
winter. 
Vier elementen: aarde, vuur, lucht en water. 
Vier windstreken: noord, oost, zuid en west. 
 
Wist je dat er naast de klavertjesvier ook kla-
vers zijn met 1, 2, 5, 6, 7, 18, 21, en zelfs 56 bla-
deren? 
 

Een klavervier is een mutant bij de witte klaver 
– Trifolium repens – met bladeren die uit vier 
deelbladeren bestaan. 
De oorzaak van het ontstaan van de klavervier 
wordt gezocht in milieufactoren zoals vervui-
ling, bodemsamenstelling en beschadiging van 
de jonge klaver. 
 
Ramon Mayer, een Zwitser, heeft klavertjes 
verzameld. Hij bezat klavertjesvier, maar ook 
met 
1, 5, 6 en 7 blaadjes. 
 
Je kunt ook klavertjesvier kopen. 
Dit plantje wordt als geluksklaver verkocht 
maar is niet een echte klaver. 
Het gaat dan vooral om de klaverzuring – Oxalis 
tetraphylla. 
Ook wordt vaak de uit Mexico afkomstige 
Oxalis deppei verkocht. 
Deze lijkt ook op klaver maar is er geen familie 
van. 
 

 
Piteke van der Meulen 
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Groot Kaasjeskruid 
 
Deze maand het Groot kaasjeskruid in de hoof-
drol. Bij de foto's zie je wat bloembeertje er 

over vertelt. Lezen jullie mee? Veel plezier!  
Groetjes, Gina  

 
Aan dit plantje, het klinkt wat dwaas, 
groeit toch zeker geen echte kaas? 
Het vruchtje lijkt er op zul je weten 
en zijn ze nog groen, dan kun je ze eten. 
Van de bloempjes en de blaadjes maak je thee, 
vroeger maakten ze er heel veel beter mee. 
Heb je kriebelhoest of aften in je mond? 
dan maakt dit kruid je gauw weer gezond.  
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Pioenrozen... 

 
Er zijn zoveel eetbare bloemen, we kunnen elke 
dag wel een feestje op ons bord bedenken. 
Nog even en dan bloeien de pioenrozen weer. 
Ja zelfs die bloemen kun je gebruiken als we 
over eetbare bloemen spreken. 
 
Nee, we eten niet zo'n bloem in zijn geheel op, 
dat is te gek, maar los geplukte bloemblaadjes 
kunnen heel gezellig over een salade gestrooid 
worden, of als eetbare blaadjes bij hapjes ge-
presenteerd worden. 
Een bloem kan wel in zijn geheel in een kan met 
water gedaan worden, water met een smaakje. 
Een pioenroos met mooie kruiden en/of in 
stukken gesneden fruit, je kunt van alles be-
denken. 

Het begint bijna een vervelende opmerking te 
worden zo vaak als we het herhalen maar we 
gebruiken natuurlijk alleen onbespoten en on-
bewerkte bloemen. 
 
Anneke 
 

Rimpelroos... 

 
Ze zijn er weer, de rozen van de rimpelroos, be-
ter bekend als rozenbottels. 
Maar voor er bottels komen, bloeien eerst de 
bloemen. 
De bloemblaadjes kun je gebruiken om thee 
van te zetten, vers of gedroogd. 
 
Maar azijn is ook leuk om te maken, net als de 
seringenazijn in deze nieuwsbrief. 
Wie geen seringen heeft kan met dit idee mis-
schien iets ondernemen.  
Rozenblaadjes van andere rozen zijn ook zeer 
geschikt. 
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En je weet het hè? Als je rozen gebruikt... dan 
van struiken en planten die je al langer in de 
tuin hebt staan of biologisch gekocht. 
 
Rimpelrozen kun je in de vrije natuur op veel 
plaatsen vinden, bij bosgebieden, duinen maar 
ook aangeplant in dorpen en steden. 
Pluk niet waar het heel druk is met auto's. 
 

 
Anneke  
 
 
 
 

____________________ 

 

Gedroogde rozenblaad-
jes... 
 
Als vervolg op de rimpelroos even een kopje 
thee met gedroogde rozenblaadjes. 
Je kunt rozenblaadjes plukken als de rozen 
droog zijn, dus niet na een regenbui want natte 
blaadjes zullen snel smetten en lelijk worden. 
 

De rozenblaadjes kun je drogen in een speci-
ale voedseldroger maar gewoon uitspreiden 
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en in een droge ruimte neerleggen gaat ook 
heel goed. 
 
Denk aan een rooster met kleine gaatjes of leg 
ongebleekt bakpapier op een ondergrond 
waar de blaadjes op uitgespreid kunnen wor-
den. 
 
De blaadjes drogen snel en zijn voor van alles 
te gebruiken. 
Een kopje rozenthee, je kunt de blaadjes ook 
mengen met andere gedroogde bloemen, bla-
deren of kruiden zodat je een mengsel krijgt. 
 
En weet je wat ook leuk is? 
Zelf op deze wijze thee drogen en in een mooi 
potje cadeau geven. 
 
Geniet van rozen. De zomer moet nog begin-
nen, tijd genoeg om je uit te leven. 
 

 
Anneke 

 

 

 

____________________ 

 

Seringen op azijn gezet... 

 
Seringenbloemen op azijn, na een paar uurtjes 
zie je al aardig wat kleur afgegeven aan de 
azijn. 
Weekje laten staan, zeven en... klaar is de 
azijn. 
 
Anneke 
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____________________ 

 

Vlier... 
 
De vlier is weer in aantocht, nog even en we 
kunnen weer genieten van de heerlijke bloe-
men. 
Deze bloemen sieren het landschap, ruiken 
heerlijk en zijn een waar feest om van te ge-
nieten. 
 
Zet eens een potje thee van vlierbloemen, 
knip de bloemen los en meng ze door pannen-
koekenbeslag, knip de bloemen los en strooi 
ze over een salade, maar in een kan met 'wa-
ter met een smaakje' misstaan zij ook niet. 

 
Vlierbloesemlimonade, vlierbloesemsiroop, 
vlierbloesemwijn, het is ongekend wat we met 
de vlier in het voorjaar kunnen doen. 
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Verderop in de tijd komen de bessen in beeld 
maar we gaan eerst genieten van de prachtige 
bloemen. 
 
Deze bloemen kun je ook drogen. 

Anneke 
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