“De bloem van een pompoen – groot en heel mooi”
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Voorwoord

Probeer het maar eens uit, succes verzekerd

Beste lezers,

Ik wens je een fijne vakantie en tot de volgende maand.

Eind juli als deze junior verschijnt. In het
hele land zijn nu de vakanties begonnen.
Gebieden in Limburg doet men er alles aan
om de boel schoon te krijgen en op te ruimen na de wateroverlast vorige week. Helaas zijn er ook gezinnen die niet terug kunnen naar hun eigen huis.
We zeggen vaak, ondanks corona gaat de
natuur gewoon haar eigen gang.

Barbera Smit
Reageren? barbera@project7-blad.nl

Zo ook in deze nieuwsbrief. Weer tal van
leuke recepten van Anneke en een heks liet
sporen na in haar tuin. Geertje beschrijft
hoe je zelf muggenspray kunt maken,
Marja heeft het in haar bijdrage over glidkruid en Piteke over bieten.
Ook kun je lekker creatief zijn met (sisal)touw en een bloemen/plantenhanger
maken die je ook kunt gebruiken als waxinelichthouder.
En hoe is het met je moestuintje? Heb je
ook zoveel last van naaktslakken in je tuin?
Mijn pompoenplant en courgetteplant zijn
behoorlijk aangevreten. De courgetteplant
heeft het intussen opgegeven. En dat zie ik
ook bij een buurvrouw verderop. Twee
courgetteplanten naast elkaar de ene doet
het perfect en andere die er naast staat is
helemaal kaalgevreten.
Op internet heb ik de volgende oplossing
gevonden.
Als ik sinaasappels pers bewaar ik de twee
helften en leg deze in de vooravond in de
tuin, in de buurt van het moestuingedeelte.
Laat de slakken hier maar lekker van eten.
Je kunt de schillen voor de nacht weg (laten) halen maar ze ook laten liggen. Ze hebben het dan veel te druk om de restjes sinaasappel eruit te halen en blijven uit je
moestuin(tje).
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Kijk eens hoe mooi...

Sprokkelhout, afgewaaid hout, omgezaagde stammen, alles wat los ligt aan takken en stammen is prachtig.
Moet je echt eens van dichtbij bekijken en
als je ruimte in de tuin hebt is het ook leuk
om mooie takken, stammen, boomstamschijven, dik en dun te verzamelen.
Voor je het weet heb je een waar kunstwerk waar heel veel kleine beestjes blij
mee zijn. Prachtige schuilhoekjes krijg je
voor hardwerkende kleine tuiniers op minipootjes.
Want wie een natuurlijke tuin heeft zal ook
veel tuinbewoners tegenkomen van spinnen tot... van alles en nog wat en ook zij
zoeken onderdak.
Anneke
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Heks liet sporen
achter in de tuin...

Daar zijn we lekker mee.
Een heks liet sporen achter in onze tuin.
Enfin, we laten het maar hangen. Wellicht komt
ze haar spullen nog een keertje ophalen en anders maar niet. Een heksenmuts hangt bovenaan een hanging basket en een stuk gewaad
hangt aan de basket.
Het moet niet gekker worden.
Anneke

5

Maak je eigen muggenspray

Met dit warme weer zijn ze er weer…de
steekmuggen. Als je gevoelig bent kan 1
prikje van zo’n mug al voldoende zijn om je
uit je slaap te houden. Laat staan het hinderlijke gezoem wat ze veroorzaken. Wist
je dat dit de vrouwtjes zijn die zoveel lawaai maken? Dit vond ik op Wikipedia:
* Steekmuggen maken een zoemend geluid
dat goed hoorbaar is als de mug dichtbij
komt. Dat heeft deels te maken met de
voortplanting van de muggen. Ze leven in
het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden. Muggen gebruiken daarom geluid om
elkaar te kunnen lokaliseren in het donker.
Alleen de (bijtende) vrouwtjes maken
zoemgeluiden, die worden opgevangen
door de geveerde antennes van de mannetjes. Iedere soort produceert een iets ander geluid, zodat de mannetjes niet paren
met een vrouwtje van een andere soort.
Muggen hebben aanpassingen om stoffen
die door dieren worden uitgescheiden,
waar te nemen. Het gaat dan niet om ontlasting of urine, maar geschat wordt dat
zo'n 300 tot 400 verschillende stoffen worden uitgescheiden door het zweten, en
zo'n 100 verschillende stoffen bij het uitademen. * Dat is ook de reden dat ze op je
afkomen en waarom de één meer geprikt
wordt dan de ander. Ze vinden niet iedereen even lekker…helaas ben ik altijd het
bokje en mijn man slaapt lekker door.

Zelf maken
Je kunt heel gemakkelijk een effectieve
muggenspray maken die ook nog lekker
ruikt. Spray het op je hoofdkussen en op je
dekbed. Je kunt ook stukjes stof of linten
ophangen en daar de geur op sprayen. Als
je bijvoorbeeld met de tent of caravan op
vakantie bent dan kun je de voorkant van
de binnentent in sprayen of bij de caravan
het vliegengordijn. Ik zou het niet op de
buitentent sprayen als ik jou was, want het
kan de waterdichtheid misschien aantasten.
Recept
Neem een sprayflesje of flacon, in dit geval
30 ml. Doe er 5 druppels lavendel, 5 druppels lemongrass en 5 druppels Siberian fir
in en vul het flesje aan met water. Dop erop
en flink schudden. Heb je een grotere fles,
vergroot dan de hoeveelheid naar rato. Iedere keer als je het gebruikt even flink
schudden.

Lavendel
Naast dat het insectenwerend is, kun je er
heerlijk van in slaap vallen. Verder kun je
lavendel inzetten bij angsten of paniek
(door eraan te snuiven werkt het op je ze-
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nuwstelsel), bij brandwonden, bij huidwonden en bij stress. Ook bij droog en broos
haar helpt het en bij haarverlies.
Lemongrass (citroengras)
Insecten houden niet van een citroenluchtje. Naast deze eigenschap is lemongrass ook weefselherstellend via een kompres (een warme doek op de zere plek), helpend bij krampen, maagslijmvliesontsteking, geestelijke vermoeidheid, verstuikingen, spierspanning en verwondingen.
Siberian Fir (Siberische spar)
De dennengeur zorgt ervoor dat muggen
jou niet zo goed meer kunnen vinden.
Steekmuggen komen op de geur van zweet
en uitademing af. Dennengeur is goed voor
de luchtwegen, bestrijdend tegen ziektekiemen en bacteriën in de lucht, helpt ook
bij pijn bij verkoudheid en griep. Verder
creëert het gevoel van aarding, verankering
en kracht. Spar kan de geest stimuleren en
het lichaam doen ontspannen.

goede prijs aan te bieden voor de oogst.
Daarom zijn essentiële oliën prijzig. Voordeel is dat je er lang mee toe kunt. Een
druppel is al heel krachtig. Young Living is
trouwens ook een goed merk. Hier kun je
via mijn webshop bestellen (je krijgt altijd
gratis advies hoe oliën in te zetten als je bestelt).
Van 17 juli t/m 15 augustus is de praktijk
gesloten wegens zomervakantie.
Als jullie deze nieuwsbrief krijgen, dan zullen jullie al vakantie hebben. Maak mooie
herinneringen voor later en tot na de zomervakantie.
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s, pixabay.com

Cedarwood (cederhout) – extra
Als extraatje zou je 5 druppels cedarwood
kunnen toevoegen. Naast insectenwerend
is het schimmelwerend, antiseptisch
(urine- en luchtwegen) en rustgevend.
Ben je al gestoken?
Verdun dan 1-2 druppels lavendel met een
theelepel (5 ml) basisolie zoals amandelolie, kokosolie etc. en smeer dat op de jeukende plek. Ook kun je een recept maken
van 3 druppels tijm in 1 theelepel ciderazijn
of citroensap en dat op de beten aanbrengen om de irritatie te stoppen. Ook
aloëveragel helpt goed bij jeukende muggenbulten en andere insectenbulten.
Let op: gebruik alleen pure essentiële oliën.
Ik werk met DoTerra, want die hebben
geen onnatuurlijke toevoegingen en helpen bovendien de boeren die de olie leveren. Soms door apparatuur te geven en een
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Toastjes met bloemige twist

Toastjes besmeerd met zelfgemaakte
smeersels of iets lekkers gekocht in een biologische winkel zijn op sommige momenten even heerlijk.
Wanneer je lekker buiten bezig bent en aan
het eind van de middag even gezellig gaat
zitten is het een feestje om wat eetbare
bloemen uit je eigen tuin te plukken en als
eetbare versiering te verwerken.
Deze toastjes zijn versierd met de bloemblaadjes van een goudsbloem en van een
donkerrood anjertje.
De bloemblaadjes zijn los geplukt en geven
een speels effect. Een paar bloemen intact
zorgen voor een bijzondere aanblik. Het
oog wil ook wat maar we eten deze bloemen niet in zijn geheel op.
De los geplukte bloemblaadjes doen het
ook goed over een salade, op een gekookt
eitje op een broodje of op... Dat mag jij bedenken.

Anneke
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Toastjes met zomers
gevoel...

De bloempjes en blaadjes van tijm en oregano staan super schattig. Hele kleine
bloempjes.
Anneke

Deze toastjes kregen een extra zomers gevoel met de slingertjes van in reepjes gesneden knoppen van de kleine teunisbloem.

Knoppen van teunisbloemen waar je wel al
het geel van de bloemblaadjes kunt zien
maar die nog niet open zijn kun je fantastisch in reepjes snijden.
Na het snijden schud je als het ware de
reepjes uit elkaar en krijg je een soort van
slingertjes. Deze slingertjes kun je over van
alles draperen.
Bij knoppen van de grote teunisbloem krijg
je natuurlijk ook grotere slingertjes...
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Viooltje en lavendel
in de hoofdrol...

Zo schattig die kleine viooltjes. Parmantig
staan zij te stralen. Het lijkt altijd net of viooltjes gezichtjes hebben.
Een klein viooltje met wat losse lavendelbloemetjes mochten deze toastjes versieren.
Deze combinatie staat ook leuk op een ijsje,
gebak, gevulde eitjes, op de sla of op... van
alles en nog wat.

Anneke

Bieten, ze zijn lekker, multifunctioneel
en gezond!

Bieten zijn een knolgewas en worden in het
westen van ons land ook wel ‘kroten’ genoemd.
Bekend om hun sap en de aardse smaak,
kun je er allerlei kanten mee op.
Winterbieten zijn behoorlijk groot en worden verkocht zonder loof, maar nu wil ik
vertellen over de zomerbietjes.
Ze zijn een stuk kleiner en worden vaak verkocht in bosjes met het loof er nog aan van
mei tot september.
Zomerbietjes kun je rauw, gekookt, gebakken of gegrild eten, keuze genoeg.

We gebruiken vooral de bekende rode biet,
de Beta Vulgaris, maar er zijn nog zes varianten die minstens zo lekker zijn:
De Choggia biet uit Italië, die wat zoeter
van smaak is en daardoor goed rauw
gebruikt kan worden;
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Gele bieten, leuk om eens mee af te
wisselen;
Oerbieten, een soort die al sinds 1700
bestaat;
Snijbieten, de bladeren gebruik je;
Witte bieten, deze worden vooral gebruikt in restaurants;
Suikerbieten.

Het zit er allemaal in.
Antioxidanten zitten ook in bieten
Bieten zijn goed voor de bloeddruk en het
cholesterolgehalte in het bloed
Het nuttigen van bieten verhoogt het uithoudingsvermogen.
Bieten zitten vol nitraat en dat stimuleert
het zuurstofgebruik in de spieren

Wil je wat meer pit geven aan bieten?
Gebruik dan dille, koriander, mosterd, tijm,
mierikswortel of knoflook.

Piteke van der Meulen

Tips:
Voor een hoofdgerecht reken je ongeveer
250 gram ongeschilde bieten per persoon.
Zomerbieten moeten ongeveer 20 tot 30
minuten koken.
Verse bieten met loof kun je 3 weken bewaren in de koelkast of 6 maanden in de
vriezer.
Bieten kun je ook toevoegen aan je
smoothie, in een stamppotje of maak eens
een bietensoep.

Bloeiende tuinbonen

5 x bieten voordeel
Bieten zijn ontgiftend voor het lichaam.
Mensen die kampen met bloedarmoede en
oververmoeidheid kunnen baat hebben bij
bieten.
Zelfs depressieve klachten kunnen door het
eten van bieten verminderen.
IJzer, vezels, magnesium, kalium, foliumzuur, betacaroteen, vitamines A,B en C.

____________________

Mooi he? Bloeiende tuinbonen. Voordat de
grote bonen, de peulen met bonen, verschijnen bloeit de plant eerst.
Prachtig om te zien. Een moestuin is ook
heel mooi, want vele soorten bloeien eerst
voor het uiteindelijke product geoogst kan
worden.
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Aardbeien, frambozen, bramen, ook zij dragen eerst bloemen voor de vruchten verschijnen.
Bij boontjes is dat ook zo.
Sla, kool, andijvie deze soorten bloeien als
zij doorschieten. We noemen het doorschieten als een krop sla, andijvie of andere
groente vanuit het midden hoger groeit en
dan bloemen gaat vormen.

Bloemen van tuinbonen, peultjes en andere groentesoorten kunnen ook gebruikt
worden als eetbare bloemen op de sla of
andere gerechten.
Anneke

____________________
Bloemblaadjes op de
soep

We aten een zelfgemaakte soep. Tomatenuiensoep.
De rode kleur lokte het uit om de bloemblaadjes van goudsbloem over de soep te
strooien toen deze al in het kommetje zat.

De bloemen worden zaden en zo zorgt bijvoorbeeld de sla dat er weer meer sla gezaaid kan worden.
Koolplanten doen precies hetzelfde.
Maar zoals hier op de foto geven de planten van de tuinbonen eerst bloemen en
deze bloemen gaan de peulen vormen
waar de boontjes in komen.
Boontjes kun je ook weer gebruiken om
nieuwe bonenplanten te laten groeien.
Doe maar eens een paar bruine bonen in
een pot met aarde.
Het leuke om nog even te vertellen is dat
de bloemen eetbaar zijn.

Anneke
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Glidkruid – Scutellaria galericulata

Scutellaria van scutella wat het verkleinwoord is van scuta. En scuta betekent
‘schotel’ Scutellaria – op een schoteltje lijkend. Galericulata van galerus wat ‘muts’
betekent.
De bloemetjes hebben wel wat van een
mutsje inderdaad, maar waar ik het schoteltje moet vinden…?

Scutellaria…. wat een naam daar word je
toch nieuwsgierig van?
Ha ha, ik wel in ieder geval. Op zoek in de
boeken naar inspiratie voor een bijdrage in
de nieuwsbrief stuitte ik op Scutellaria oftewel Glidkruid.
Ik heb wel eens van de naam Glidkruid gehoord maar de plant zelf ken ik niet, dus
daar gaan we wat aan doen☺

De naam Glidkruid komt van het Hoogduitse ‘Gliedkraut’ dat letterlijk ‘kruid om
ledematen mee te genezen’ betekent. Het
werd vroeger gebruikt bij jicht en externe,
dus aan de buitenkant, verwondingen.
Wanneer je een blad op een wond legt
schijnt deze zeer snel te genezen.

Glidkruid is een overblijvende plant die je
vindt langs sloten tussen de biezen en op
vochtige weilanden.
De plant kan wel 70 cm hoog worden. De
stengel is vierkant, groeit rechtop maar ook
liggend.
Het blad heeft korte steeltjes, is langwerpig, spits, gezaagd en licht behaard. De onderkant van het blad is lichter van kleur dan
de bovenkant.
De bloemen zijn blauw violetachtig, ze zijn
best wel groot en groeien afzonderlijk in de
bladoksels. De bloemen kijken allemaal
naar één kant.
De bloeitijd is van juni tot september. De
zaden worden weggeschoten en drijven
mee op het water naar een nieuwe plek.
Glidkruid maakt gele, vlezige wortelstokken die geuren.
Als we kijken naar de signatuur, de handtekening van de plant, dan weten we dat hij
aardend werkt door de wortelstokken en
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de geur van de wortels beïnvloedt het zenuwstelsel met name van het hoofd.
Bij de gele kleur van de wortels denk je
meteen lever en hart. De vierkante stengel
vertelt ons dat Glidkruid weerstand verhogend werkt en het behaarde blad verwijst
naar de werking op huid en slijmvliezen.

De blauwe kleur van de bloemen verwijst
naar de luchtwegen en een verkoelende
werking. Glidkruid groeit graag in drassige,
moerassige grond en dat helpt de nier
energie.
Dan nog het wegschietende zaad wat erop
wijst dat de plant je kan helpen bij onrust
en ongeduld.
Best wel een leuk lijstje. Vertaald naar
klachten kan Glidkruid behulpzaam zijn bij
problemen met het zenuwstelsel zoals onder andere slapeloosheid en hartkloppingen. Het is een prima zenuw tonicum.
Een tonicum is een versterkend middel, in
dit geval dus voor het zenuwstelsel. Het
bevat een stofje dat een hersencel beschermende werking heeft, het ondersteunt leerprocessen en verkleint de kans
op vergeetachtigheid.
Glidkruid bewijst goede diensten bij allerlei
problemen met het hormoonsysteem; opvliegers, onvruchtbaarheid, snelwerkende
schildklier enz.

Glidkruid werkt versterkend voor het hele
lichaam, het bouwt de weerstand op en
versterkt de nier energie.
Zwakke nier energie geeft vermoeidheid en
heeft alles te maken met angsten.
Glidkruid werkt ook nog anti-allergisch, bij
voedsel allergie of voedsel intoleranties
maar ook bij hooikoorts en allergie in de
luchtwegen.
Wat toch weer een fantastisch plantje is
dit! Er wordt van Glidkruid tinctuur gemaakt of thee gezet.
De hele plant wordt geoogst net vóór de
bloei.
Marja Frederiks
Foto’s van Wikipedia en de Katholieke Universiteit van Leuven.
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Kringloopmand...

Wilgenroosje
In de zomer kleuren wegranden, slootkanten en bosranden roze door de wilgenroosjes. In de herfst dwarrelen duizenden pluisjes uit de wattige zaadstrengen door de
lucht. Wist u dat het wilgenroosje is voortgekomen uit een onmogelijke liefde? Luister naar dit vertederende sprookje:

Een grote mand gekocht bij de kringloop,
gevuld met antiworteldoek en biologische
grond.
Daarna ingezaaid en het resultaat was een
overweldigend boeket bloemen.
Wellicht brengt dit idee jou weer op andere
ideeën. We kunnen zoveel spullen een
soms zelfs ludiek tweede leven geven.
Een minituintje in een grote mand, ook geschikt voor op een balkon.

Lang, lang geleden leefde aan de rand van
een groot groen woud een familie elfjes in
een roze rozenstruik. De kleine elfjes speelden iedere dag onder aan de voet van de
wilde rozenstruik, behalve in de hete zomer. Dan zochten ze verkoeling onder de
oude bomen in het grote groene bos of
zwommen ze in een helderblauw vennetje.
In diezelfde tijd leefde er een kabouterfamilie in een knoestige kromme wilgenboom, niet ver van de wilde rozenstruik. Ze
wisten niets van de elfen in die wilde rozenstruik. Op een dag speelde een elfje onder
de oude wilgenboom, toen ze tot haar verbazing een kaboutertje uit de wilg zag klimmen. Vanaf die dag speelden het elfje en
het kaboutertje iedere zomer samen in het
koele bos.
Lees dit verhaal verder op deze site
https://natuurverhalen.nl/
van Els Baars!

Anneke
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Eitje gezellig

Zelfgebakken broodje met kakelverse eitjes, een paar mini tomaatjes, versierd met
eetbare bloemen. Zo begint je dag toch
feestelijk?
De bloemblaadjes en een paar groene
blaadjes van goudsbloem, bloem en blad
van Oost-Indische kers en drie kleine teunisbloemen.
Zomerse gezelligheid op je bord en een positieve boost!
Anneke
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Waarom honing eten
geen goed idee is

Met trots mag ik mezelf biodynamisch imker
noemen met een aantal eigen bijenvolken in de
tuin. In deze BijenBlogjes vertel ik je graag
meer over het fascinerende leven van de bijen
en het behouden van deze o zo belangrijke insecten voor de wereld.
Als mensen horen of lezen dat ik imker ben,
stellen ze nogal eens de vraag wanneer ze een
potje honing kunnen komen halen. Da’s heel
simpel: niet. Ik imker voor het behoud van de
bijen en natuur, niet om de honing waar ze zo
hard voor werken af te pakken.
Om je een beeld te geven: voor een kleine
theelepel honing is één bij haar hele leven bezig. Dat gaat als volgt:
Ze bezoekt vele honderden bloemen om er
nectar uit te halen.
Tijdens het vliegen bewaart ze dat in een nectarzakje van haar lichaam.
In de bijenkast geeft ze het door aan andere
bijen. Die gaan er uitgebreid op kauwen om het
te verteren en voegen er enzymen aan toe.
Als de nectar half verteerd is stoppen de bijen
het mengsel in de cel.
Ze wapperen net zo lang met hun vleugels tot
het water verdampt is, en er honing ontstaat.
Een cel met honing maken ze dicht met een
wasdekseltje. Als ze het zelf nodig hebben om
te eten, knagen ze dat open.
Honing afnemen betekent dat er voor de bijen
geen voedsel is om te overleven.
Om de winter door te komen, hebben ze al snel
20 kilo nodig. En natuurlijk gedurende de rest

van het jaar ook nog flink wat, maar dan kunnen ze steeds verse nectar bijhalen. In de winter blijven ze in de kast dus hebben ze enkel de
voorraad die ze in de zomer maken.
Het effect op bijen van honing eten
Honinggerichte imkers halen de honingraten
weg en geven er suiker opgelost in water voor
terug. De bijen moeten nu opnieuw het proces
door om daar honing van te maken. Een gigantische klus, ook omdat ze suiker niet goed verteren.
Doordat er essentiële voedingsstoffen missen
die wel in nectar zitten, vergroot het bovendien
de kans op verzwakking van de gezondheid met
bijensterfte als risico. En er zijn nog wat akelige
randjes aan honing:
Om honingimkers zo veel mogelijk opbrengst
te laten krijgen willen ze sterke Koninginnen
die veel bijen voortbrengen die weer veel honing maken. Daarom bestellen ze soms nieuwe
Koninginnen, die kunstmatig geïnsemineerd
worden (Google even voor wat foto’s) en de
darren ofwel mannenbijen worden daarvoor
letterlijk fijngeknepen om het zaad te verkrijgen. Bestellen? Yep, die worden gewoon per
post verstuurd in een klein kooitje.
Om te voorkomen dat een volk zich op natuurlijk wijze splitst door te gaan zwermen in het
voorjaar, knippen deze imkers de vleugels van
de Koningin af. Ze kan dan niet mee vliegen en
het volk blijft in de kast, inclusief de honing die
ze anders zouden meenemen om als zwerm te
blijven leven. Er zijn ook imkers die niet knippen. Zij voorkomen zwermen door het doden
van de jonge Koninginnen die nog in hun cel zitten en bijna uitkomen.
Imkers zijn er in vele soorten en maten, het is
zelden zwart-wit. Er zijn biodynamische imkers
die erg goed voor de bijen zijn en voor eigen
gebruik kleine hoeveelheden honing afnemen.
Zolang ze niet hoeven bijvoeren met suikerwater hebben de dieren er het minste last van.
Feit blijft dat bijen honing maken om als volk te
overleven, niet voor de mens.
Weetje: Biologische honing geeft enkel weer
dat er nectar en stuifmeel is gehaald van bloemen die niet met pesticiden zijn inspoten. Alle
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bovenstaande zaken komen daar ook voor. Dus
nee, honing is niet iets wat mensen die natuur
en dierenwelzijn belangrijk vinden willen eten.

Klein maar fijn...

Neem dadelstroop of een andere zoetstof voor
de thee of taart en je hebt hetzelfde effect. Bovendien gaat bij het verwarmen van honing alle
voedingswaarde eruit en houd je gewoon suiker over.
https://www.facebook.com/100007863784641/posts/3006987
219573375/
foto bijenkorf van de blauwe stip door Anneke
Bleeker©

____________________\
Stoepplantje van de
week

Een klein boeketje met bloemen uit de tuin
of berm. Meestal staat het maar een dag,
zeker als je klaprozen gebruikt maar toch
zijn het de schattigste boeketjes.

Wat een schoonheid is het stoepplantje
van de week, de muurfijnstraal. Ooit uit
Mexico gehaald om tuinen in Zuid-Europa
op te sieren, van daaruit op eigen kracht
verder gereisde en sinds 1993 in Nederland. Inmiddels zie je hem tussen april en
oktober op veel plekken op stoepen en kademuren. Witte, naar roze verkleurende
bloemen, heel fijntjes. Download de stoepplantjesposter per maand op http://hortusleiden.nl/.../poster-stoepplantjes-permaand

Leuk op een tuintafel, in een sfeerhoekje
buiten, serre of tuinhuisje.
En wat maakt het uit als je elke dag een ander boeketje 'moet' plukken?
Leuk toch?
Dit boeketje zag ik bij iemand staan en ik
'moest' er gewoon een foto van maken.
Anneke
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Komkommerkruid
Hallo allemaal, deze keer aandacht voor het
komkommerkruid. Vroeger werd er wel een
vaasje met komkommerkruid op het nachtkastje geplaatst om beter te kunnen dromen,
vandaar dat het komkommerkruid ook wel
eens "nachtlichtje" wordt genoemd.
Lezen jullie mee wat bloembeertje er nog meer
over vertelt? Veel plezier ermee!
Groetjes, Gina Boonstra

Komkommerkruid
Zal ik je eens laten weten,
dat je deze bloempjes kunt eten!
Het is de naam van het plantje die zegt,
de smaak is komkommer, echt.
Meestal zijn ze prachtig blauw,
er zijn ook roze en witte, die vind je niet gauw.
De stengels en bladeren hebben een vacht
en zijn als wol een beetje zacht.
Ben je niet blij en voel je je moe,
neem dit plantje mee en doe je oogjes toe.
Het zorgt voor dromen fijn en zacht,
in de mooie stille nacht.
www.eigenheidje.nl
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Creatief in de vakantie?
Zelf een planten-, bloemenhanger of waxinelichtjeshouder maken.

De uitleg vind je in dit filmpje..

https://nl.pinterest.com/pin/542754192602181258/feed
back/?invite_code=dd546db27627490eb79c64ab6
b758156&sender_id=542754330000767533
Kort toegelicht
Neem een bol sisaltouw, knip 6 draden van
elk 2 meter.
Neem 2 keer 3 draden bij elkaar, vouw ze
dubbelen in/ oftewel de ene 3 door de andere 3 elk op de helft. Elkaar en leg ze zoals
op de 1e foto.

Leg dan de drie draden die naar rechts wijzen onder de linker twee door, erover heen
en haal door de lus die ontstaan is, foto 2.
Trek de knoop die is ontstaan aan, foto 3
Pak dan steeds 1 draad van de ene 3 en een
draad van de andere 3 en leg hier een
knoop in op ca 3 cm afstand van de beginknoop.
Doe dit met de nu alle 12 draden, Je krijgt
dus 6 knopen rondom.
En dan opnieuw op 3 cm afstand, neem je
van 2 knopen elk een draad en die weer samenknopen.
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En zo ga je door tot de glazen pot die je wilt
gebruiken tot boven de bovenrand is geknoopt.
Je kunt er dan nog voor kiezen om ca 20 cm
boven de laatste knoop nog per 4 draden
een knoop te maken en dan pak je alle draden bij elkaar en leg je een knoop bovenin.

Eventueel een haakje erdoor of een touwtje eraan om de hanger op te hangen.

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, Barbera Smit, Gina
Boonstra
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Tot volgende maand!
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