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Voorwoord
En het is alweer tijd voor de junior nieuwsbrief. Weer een maand voorbij, van de
week een mooie combinatie van volle
maan en de eerste herfstdag.
En was het gisteren nog een heerlijke
warme zonnige dag, is het vandaag wat een
triestige zonloze herfstdag .
Gelukkig komt er nog mooi najaarsweer
aan en de herfst zal ook wel weer wennen
met kortere dagen, vroeger naar binnen
kaarsjes aan, kachel aan.
De naam van deze nieuwsbrief suggereert
dat deze alleen voor junioren zou zijn, niets
is minder waar. Naast junioren maken we
deze nieuwsbrief ook voor (groot) ouders,
ooms, tantes, meesters, juffen en ieder ander die interesse heeft voor de natuur,
‘wild’plukrecepten en aanverwante zaken
We hebben een paar heerlijke weken achter de rug, met mooi weer en leuke activiteiten. De appel die we deze maand als
kopfoto hebben heeft Anneke hier in het
Heempark gemaakt waar we hebben gewandeld met een groepje.

Op deze foto, van Anneke Bleeker, twee
van de kippen die in de fruitboomgaard in
het Heempark lopen.
En zo zijn we ook met een groep bij het wad
bij Oude Bildtzijl geweest. De foto met de
vlinder heb ik daar gemaakt. En Anneke

deelt foto’s van de droge kleigrond bij het
wad en de slikwerkers bij Zwarte Haan.
Gisteren hebben we gewandeld in de bossen bij Rijs in Friesland.
Genoeg te doen met het mooie weer.
Zo staan er ook een paar leuke activiteiten
om te doen in deze nieuwsbrief, zoals hoe
je hommels helpt overwinteren.
En Anneke deelt hoe je nu bollen kunt planten zodat je daar volgend voorjaar plezier
van hebt.
Een aanrader om te zien is het kunstwerk
wat we in de bijdrage van stoepplantjes delen. Ik vind dat in ieder geval prachtig hoe
een kunstenares haar schilderingen van
stoepplanten levend in beeld weet te brengen.
En verder weer genoeg informatie, Marja
vertelt over de eikvaren, Piteke over de
heggemus en Geertje over energie. En Anneke deelt weer een aantal van haar recepten met ons en Gina vertelt over de goudsbloem.
Lees en geniet ook deze maand weer van
de junior en tot de volgende maand.
Barbera
Reageren? barbera@project7-blad.nl
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Het Noorderleegh
We hebben onlangs met een groep gewandeld in de buurt van Oude Bildtzijl, daar heb
je de uitgestrekte kwelders, het Noorderleegh.
Prachtig uitzicht, maar ook prachtig om te
zien waar je her en der op loopt. Het was
gelukkig al een paar dagen droog toen we
daar liepen.
Barbera
Foto’s Anneke Bleeker©
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Zwarte Haan
Na ons bezoek aan Oude Bildtzijl en Noorderleegh zijn we naar Zwarte Haan gereden. Een bekend punt aan het wad waar
het water een stuk dichterbij ligt dan bij
Noorderleegh.
Er staat een standbeeld voor de slikwerkers

die kans zagen in de jaren 1500 met niet
meer dan een schep en een kruiwagen ‘t
Oude Bildt droog te leggen en in de jaren
1600 en 1700 en latere jaren is dat werk
verder voortgezet totdat het hele, laat ik
het maar ‘Bildtgebied’ noemen droog was
gelegd.
Barbera
Foto’s Anneke Bleeker©
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Heggenmus – Prunella
modularis

De heggenmus wordt ongeveer 14 cm
groot evenals de huismus.
Het vogeltje onderscheidt zich van de huismus doordat de rugstrepen doorlopen tot
op de kop terwijl de huismus daar grijs is.
Het beestje heeft duidelijke donkerbruine
strepen op de zijkant,
lichtkleurige pootjes en een spitse snavel.
Heggemussen worden zelden in groepen
gezien en het mannetje en het vrouwtje
hebben hetzelfde verenkleed.
De Nederlandse heggenmus is een standvogel maar in de winter komen
er nog meer bij uit Scandinavië en het noorden van Duitsland.
Een deel ervan trekt door naar Frankrijk
maar hier blijven ook vogels overwinteren.

In het najaar zie je ze ook bessen eten.
Nestelen doen deze vogeltjes graag in struiken, heggen of coniferen.
Het nest wordt gemaakt van droog gras en
mos.
Jonge naaldbomen en klimop zijn ook favoriete nestelplekjes.
Een beetje rommelige tuin met dicht struikgewas, enkele open plekken en vaste planten wordt al gauw een heggenmusparadijs.
Als je in de winter lekker voer voor de heggenmus neerzet, dan ga je genieten
van zijn of haar aanwezigheid.
Heggenmussen lusten kleine zaden, universeel vogelvoer, meelwormen en ongekookte havermout.
Strooi dit voer onder de struiken of op een
andere beschutte plek.
Maak je tuin niet te netjes!
Waarom niet?
Onder hopen bladeren leven veel insecten.
Wormen en insecten verteren de bladeren
tot compost.
Die compost komt je tuin ook weer ten
goede.
Piteke van der Meulen

De heggenmus voelt zich thuis als er bomen en struiken zijn.
Hij zingt een mooi lied dat een beetje op
dat van het roodborstje lijkt
maar dan wat bescheidener.
Als de heggenmus gaat zingen dan zit hij
iets hoger dan wanneer hij
eten zoekt.
Vaak scharrelt deze mus op de grond op
zoek naar insecten en spinnetjes.
Daarnaast eten ze ook graag zaden van bijvoorbeeld weegbree of grassen.
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Nu planten en in het
voorjaar lol

Als je in het voorjaar gebruik wilt maken
van tulpenbloemblaadjes zul je ze nu moeten planten.
Het kan nog even maar het begint wel tijd
te worden.
Nu planten is over een paar maanden leuke
gerechten maken met de bloemblaadjes
die je in vele kleuren kunt zien verschijnen.
Wel is het superbelangrijk dat je biologische tulpenbollen koopt.
Tulpen in bakken, in potten, in manden of
direct in de tuin.
Kijk ook eens naar soorten die verwilderen,
die bloemen zijn zo leuk en staan fantastisch in een tuin met andere begroeiing.
Nu plant lol, in het voorjaar een bloem uit de
bol!
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Water in de schaal tot net onder de rand,
zo staat de vaas in het midden met water
er omheen.
Gebruikt:
• Hederaranken;
• Hemelsleutel;
• Chrysanten;
• plukjes leverkruid;
• braam.

Anneke

De hedera rond gebogen, met een touwtje
aan elkaar vastzetten als dit niet blijft liggen waar vervolgens de bloemen tussen
gestoken kunnen worden.
Verwerk soort voor soort van groot naar
klein om een mooie verdeling te krijgen.
In plaats van steentjes kun je ook koffiebonen, bonen, erwten, rijst of kleine kiezeltjes
gebruiken.
Wellicht heb jij andere ideeën. Als het waxinelichtje of een kaars maar veilig kan branden.

____________________
Bloemen met een
lichtje

Een glazen schaal, daar een glazen vaas in
gezet gevuld met een laagje steentjes
waarop een waxinelichtje kwam te staan.

Anneke
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Help de hommel de
winter door
Gelezen op facebook en deel ik graag met
jullie.
Na de 21 ste september gaat de natuur zich
terugtrekken om zich klaar te maken voor
de winterperiode.
Zo ook de insecten. Zo wordt het dan langzamerhand weer tijd voor het maken van
een hommelpotje.
Hommels kunnen steeds minder goed een
overwinter plek vinden. Maar daar kunnen
wij ze mee helpen!
Neem een leeg aardewerk (geen plastic!)
potje.
Leg daar wat zacht mos in.
Vervolgens wat hooi of stro en graaf deze
licht in.
Zoals op de foto.
Zo helpen we met elkaar de hommel de
winter door!
Barbera

Stoepplantjes: Langzaam groeiende
muurschilderingen

In de nieuwsbrief van Hortus Botanicus Leiden over stoepplantjes las ik over een superleuk project met de naam ‘Weeds’, een
project van kunstenaar Mona Caron.
Stapje voor stapje schildert zij enorme
planten op muren die langzaam lijken te
groeien.
Steeds voegt ze weer een stukje toe aan de
muurschildering. Door van elke stap foto’s
te maken en deze achter elkaar te zetten
zie je als het ware de plant groeien. En ook
voorbijgangers zien het kunstwerk steeds
een beetje groter worden.
‘Simpele’ planten
Het werk van Mona Caron is te zien in San
Francisco (waar ze woont), Zwitserland
(waar ze vandaan komt) en in India.
Bewust kiest ze voor simpele planten die
door sommigen ten onrechte onkruid worden genoemd. Hoe vaak mensen dit soort
planten weghalen, ze blijven altijd terugkomen. Caron ziet haar werk als een eerbetoon aan mensen en planten die moeite
hebben om hun talenten te laten zien:
“a tribute to the resilience of all those beings who no one made room for, were not
part of the plan, and yet keep coming back,
pushing through and rising up”
Oftewel
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“een eerbetoon aan de veerkracht van al
die wezens voor wie niemand plaats
maakte, geen deel uitmaakten van het
plan, en toch steeds terugkomen, doorzetten en opstaan”
Klik op deze link en zie haar prachtige
werk!:
https://mixedgrill.nl/langzaam-groeiende-muurschilderingen/
Barbera

____________________

Varens zijn mooi, er zijn heel veel verschillende soorten die ik ook niet allemaal ken
maar deze de Eikvaren herken ik ☺.
De naam Eikvaren heeft hij gekregen omdat hij graag onder Eiken groeit. Lekker in
de halfschaduw, beetje droge humusrijke
grond, daar houdt hij van. Polypodium betekent in het Grieks; poly – veel, en podion
– voetje. Veelvoetige plant dus. En vulgare
betekent ‘veel voorkomend’ In het Nederlands wordt de plant ook wel ‘engelzoet’
genoemd, verwijzend naar de zoete smaak
van de wortelstok.

Eikvaren – Polypodium vulgare
Wanneer ik in het bos wandel met Pluk,
mijn teckeltje, kom ik ze vaak tegen of beter gezegd zie ik ze vaak staan de Eikvarens,
mooi.

De Eikvaren kan 10 tot 50 cm hoog worden,
het blad is leerachtig en blijft in de winter
groen.
De jonge bladeren zijn opgerold en rollen
uit als ze groeien. De bladsteel staat op de
wortelstok en is veervormig, eigenlijk lijkt
het meer op een visgraat. Op de onderkant
van het blad vind je de sporenhoopjes in 2
rijen ‘stipjes’ aan weerskanten van de bladnerf. Ze zijn geel, oranje tot bruin van kleur.
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Varens bestonden al in de vroege historie
en zijn ‘sporenplanten’. Sporenplanten wil
zeggen dat de planten niet bloeien, geen
stampers en meeldraden hebben maar
sporen.
Bij varens zitten die aan de onderkant van
het blad. Uit deze sporen groeien onder de
juiste omstandigheden weer nieuwe varens.
Maar de Eikvaren heeft ook een dikke vlezige wortelstok die ver kan kruipen en
waaruit ook weer nieuwe varens groeien.

Als je kijkt naar de signatuur van de plant
kan je zien op welke vlakken hij kan helpen.

Het ingetrokken blad zegt, ontkrampend.
Geur verwijst naar werking op het zenuwstelsel.
Bruine sporen zeggen dat het harmoniserend werkt.
Wortelstok met schubben werkt op huid en
slijmvliezen en de combi van roze en wortelschubben verteld ons dat het van dienst
kan zijn bij beroertes en moeheid in het
hoofd.

Deze wortelstokken vormen een soort matten in de grond. De wortelstok heeft schubben en is een beetje roze van kleur.
Als je een wortelstok doorsnijdt is de binnenkant groen. De wortelstok geurt en
smaakt naar zoethout en heeft geneeskracht, het blad overigens ook.
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De wortels vormen matten in de grond en
dat betekent goed voor de weerstand.
Beetje concreter helpt thee of tinctuur van
Eikvaren bij het ophoesten van slijm, het
werkt licht laxerend en is wormdrijvend.
Het helpt bij een trage bloedsomloop en bij
snotterigheid, opgezette klieren en moeheid. Uitwendig gebruikt is het een haartonicum. De gebruikte delen van de plant zijn
het blad en de wortel. De wortelstok wordt
in maart-april of september-oktober geoogst en vervolgens gedroogd. Gedroogde
wortel is werkzamer dan verse wortel.

De wortel van Eikvaren wordt ook wel gegeten, de smaak is bitterzoet door het
saponine, osladine dat 500 keer zo zoet is
als suiker.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©

____________________
Eitje afrikaantje
Wellicht zou je dit nooit bedacht hebben: je
ei ‘opleuken’ met de bloemblaadjes en het
jonge blad van afrikaantjes.
Toch is dit wel degelijk mogelijk! Afrikaantjes zijn eetbaar.
Voorwaarde is wel dat zij biologisch zijn.
Ook dat is mogelijk! Je kunt ze zelf zaaien
of als kleine plantjes kopen.

Elke ‘uitvoering’ van het afrikaantje is goed.
Zoals je op de foto’s kunt zien zijn ze er in
vele kleurvarianten, van geel tot diep
oranje tot gemengde kleuren.
Afrikaantjes smaken enigszins pittig, ze
hebben een lekkere kruidachtige smaak. Je
kunt de bloemblaadjes gemakkelijk losplukken.
Ze kunnen gebruikt worden om een gemengde salade op te sieren, thee van te
zetten, maar wij hebben ze hier, samen
met het jonge groene blad verwerkt in een
gebakken ei.
Afrikaantjes, ze zijn er nu nog steeds als je
ze in de tuin hebt staan. Geniet ervan.
6 eieren roomboter om in te bakken
zwarte peper uit de molen naar smaak
kruidenzout naar smaak
4 vers geplukte bloemen van het afrikaantje, de bloemblaadjes los geplukt, een klein
handje jonge blaadjes van het afrikaantje
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Spoel de blaadjes van het afrikaantje even
af onder de kraan als ze niet schoon zien.
(Wanneer we bloemen en bladeren uit eigen tuin plukken dan kunnen ze als er niets
aan zit gewoon verwerkt worden. Bloemen
wassen we niet, wel goed kijken of er geen
beestjes in of aan zitten).
Snijd de blaadjes fijn. Tik de eitjes in een
schaal en kluts ze met een vork.
Voeg de los geplukte bloemblaadjes en de
fijngesneden blaadjes bij de eieren.
Voeg zwarte peper en kruidenzout naar
smaak toe.
Meng alles goed dooreen. Smelt intussen
een klontje boter in een koekenpan.
Giet dan het eimengsel in de pan en laat
het op laag vuur garen.
Verhit de pan niet te veel; zo voorkom je
dat alles verpietert.

Anneke
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Je lichaam opladen
Weet je nog dat ik schreef over de Boviswaarden en mijn experiment om dat te meten met eten? Hoe hoger de Boviswaarde
hoe meer energie in het eten zit. En ik heb
je ook al eens iets uitgelegd over energie,
trillingen en frequenties.
Alles is energie. Iets wat laag trilt kun je zien
en vastpakken zoals de meubels in jouw
huis. Iets wat hoog trilt wordt steeds ijler,
dat wil zeggen dunner van energie en moeilijker te zien. Bijv. je weet dat de wind er is,
maar die kun je niet zien alleen maar voelen. Je kunt de warmte van de kachel wel
voelen, maar niet zien. Twee dingen met
dezelfde frequentie trekken naar elkaar toe
als magneten. Als jij de radio aanzet op een
bepaalde zender, zoals bij ons in Friesland
92.2 fm, en de zender in Leeuwarden zendt
op die frequentie muziek uit dan komt er
muziek uit jouw radio. Verschuif je de frequentie dan krijg je ruis.

Kwantumfysica
De wetenschap die zich hiermee bezighoudt heet kwantumfysica. Die bestudeert
de kleinste deeltjes op natuurkundig gebied. Ieder mens heeft een energieveld om
zich heen en bestaat uit lichtdeeltjes. Met
Kirlianfotografie kun je dat ook zien. Je ziet
dan gekleurde velden om de mens heen. Iedere kleur vertelt ook wat over hoe je nu in
het leven staat. Als je eens op een gezondheidsbeurs of spirituele beurs bent dan kun
je daar vaak wel zo’n foto laten maken. Het
boek van Barbara Ann Brennan “Licht op de
aura” heeft mooie tekeningen over het
energieveld.

Biofotonen - lichtdeeltjes
Jouw energieveld en lichaam zit vol golven
die op hun beurt trillingen van energie en
informatie zijn. In het kort komt het erop
neer dat de grondstof van de wereld onstoffelijk is.
Je bestaat eigenlijk helemaal uit lichtdeeltjes (biofotonen). Ieder lichtdeeltje heeft
een bepaalde hoeveelheid energie en
massa. Hoeveel energie en massa hangt af
van de kleur van het licht.
Bijvoorbeeld een rood lichtdeeltje heeft
een lagere energiewaarde dan bijvoorbeeld blauw. Denk maar aan de kleuren
van de regenboog die ontstaan als de zon
schijnt en het regent. Dat zijn ook allemaal
lichtdeeltjes.

Atomen
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Materie (zoals de voorwerpen die je om je
heen kunt zien) is niets anders dan vertraagde of een verdichte vorm van licht. Als
je materie voorstelt als atomen. Een kern
met daaromheen een wolk (ook wel schillen genoemd) van elektronen die om de
kern cirkelen.

Moleculen

Moleculen zijn meerdere atomen die met
elkaar verbonden zijn (plaatje: de bolletjes
zijn de atomen incl. schillen).
Uit die moleculen bestaan weer onze cellen, waarvan we ontzettend veel hebben.
Als een molecuul energie opneemt dan
kunnen de banen van de elektronen om de
kern veranderen.
Een elektron dat energie van een lichtdeeltje erbij krijgt gaat naar een hogere baan,
dus krijgt meer energie en trilt sneller. De
trilling binnen een verbinding van een molecuul wordt verhoogd of de draaiing van
een elektron wordt versneld.
Als een lichtdeeltje op het juiste atoom met
de juiste kleur botst dan gaat de energie
omhoog. Ook kan een lichtdeeltje terugvallen in een oude, tragere baan met een lagere frequentie. Dit alles gebeurt in een
fractie van een seconde.
Een chemische reactie vindt plaats als en
slechts tenminste een van de verbindingen
door een lichtdeeltje in energie is verrijkt.
Lichtdeeltjes (biofotonen) zijn dus nodig
om een chemische reactie te stimuleren.
We hebben dus allemaal licht nodig.

Daarom is het in de natuur zijn en buiten
zijn zo belangrijk om hoog in je trilling te
blijven.
Nu de donkere dagen eraan komen, zitten
we straks weer veel binnen. Ga zoveel mogelijk naar buiten en vooral als de zon
schijnt. Het liefst zonder telefoon. Durf het
eens aan een poosje zonder elektronische
apparatuur in de natuur te zijn.
Want die apparatuur zendt ook frequenties
uit, maar dan van het soort dat je trilling
omlaag brengt. Daar zijn ook beschermingsmiddelen zoals stickers etc. voor om
die frequenties te blokken. Wil je daar
meer over weten, mail mij dan gerust

Ik wens je een fijne zonnige herfst met veel
frisse buitenlucht. Tot een volgende keer!

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s en pixabay
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Chrysanten

Chrysanten zijn eetbaar. In Japan is dat algemeen bekend.
Bloemen en bladeren kunnen we verwerken MAAR... alleen van die planten die biologisch gekweekt zijn.
Dat is van toepassing bij alles wat we eten.
Koop dus niet een bos chrysanten in een
bloemenwinkel zonder dat je weet of zij biologisch zijn.
Wel zijn er kwekers die deze leveren, zo
ook de welbekende bolchrysanten.
Je kunt ook in het voorjaar jonge stekken in
de tuin planten.
Als je al jaren dezelfde chrysantenplanten
in de tuin hebt kun je daar gerust van plukken.
Chrysanten smaken kruidig en de bloemblaadjes kun je leuk over van alles strooien
om een vrolijk effect te bereiken.

Anneke

15

Maak je eigen buitendressoir...

Een buitendressoir. Hoe klinkt dat?
Heel gemakkelijk, gewoon een aantal kistjes omgekeerd gestapeld, twee rijen naast
elkaar.
Daar een achterwandje achter gezet van
een deel van een pallet dat we nog hadden
staan.
Maar je kunt de kistjes ook tegen een
schutting of muur plaatsen.
Het deel van de pallet staat los maar als
deze wel naar achteren zou 'vallen' dan
komt hij tegen een hekje aan.
Zo kun je elk seizoen een soort seizoenstafel maken.
Wekelijks wat anders erop neerzetten is
natuurlijk ook heel leuk, maar net waar je
voor kiest.
Verse bloemen zoals op deze foto's moeten
op tijd vervangen worden.
Het geeft een leuke sfeer in je tuin als je
hoekjes hebt waar je 'mee kunt spelen'.

Anneke
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Water met...

Een kraantjeskan met schijfjes komkommer, takjes munt en de bloemen, bladeren
en stelen van de aardpeer.
Aardpeer is familie van de zonnebloem wat
je heel duidelijk kunt zien ook al zijn zij veel
kleiner.
Een takje in een kan met water staat heel
gezellig. Een mooi nazomergevoel.
Samen met munt en komkommer staat het
niet alleen leuk maar smaakt het ook nog
lekker.

Anneke
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Goudsbloem
Deze maand aandacht voor de Goudsbloem. Het weer wordt wat kouder, binnen
vaker het kacheltje aan, als je last krijgt van
een droge huid en kloofjes, dan helpt calendulazalf heel goed.
Lezen jullie mee wat bloembeer er nog
meer over vertelt? Veel plezier!

Goudsbloem
Dit bloempje opent zich pas fijn, in de
warme zonneschijn.
Vroeger wisten ze dat na 7 uur, als de
bloem nog dicht is, wordt het buiten guur.
Goudsbloem is heel goed voor je huid,
daarom maken we ook zalf van dit kruid.
De bloemen kleuren je eten geel, de blaadjes eet je in soep en sla wel veel.

Als je liever mieren elders ziet gaan, laat
dan dit plantje in je tuintje staan.
Voor heel veel is de Goudsbloem goed,
voor huid en haar tot teen en voet.
Groetjes, Gina
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____________________

____________________

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 en 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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