De seizoenen-koffer
1. Voorjaar
Met het zonnetje in de rug gingen de meegebrachte bloesemtakken en tuinbloemen van hand
tot hand. Ze werden bewonderd en de geur was geweldig.
Toch was de bloementuin voor de meeste deelnemers niet zo belangrijk geweest: daar kon je
niet van eten. En onze tuinhandschoenen: het moest niet gekker worden. Nee, zeep werd er
onder de vingernagels gesmeerd want zo bleven je nagels na het werk in de tuin nog enigszins
toonbaar. Mestkorrels waren er indertijd niet: de gedroogde koeienvlaaien werden weer
aangelengd met water. Dan werd er groente en fruit ingemaakt, jam gekookt en taarten
gebakken.
Het voorjaar is ook de tijd van nieuw en jong leven.
Het paard met veulen, koe met kalf, schaap met lam, kip met kuikens, hond, kat en konijnen.
De hele beestenboel kreeg een plekje in de wei (op het groene kleed).
De paarden moesten met 2, 3 of 4 tegelijk, hard werken in de zware klei.
Aan het aantal koppels paarden of aan het aantal men-deuren in de schuur kon je de welvaart
van de boer aflezen. Niet meer te vergelijken met nu: de jonge boeren komen aanzetten met
een tractor van wel 150 PK. De mannen onder ons waren het daar unaniem over eens.
Ieder op de boerderij had het druk met melken, karnen en boter maken, met het vetmesten en
slachten van het varken, in grote gezinnen werden er wel 2 vetgemest en echt álles werd
klaargemaakt om op te eten. Konijnen werden door de kinderen gekweekt om er een extra
centje mee te verdienen.
Inleiding
Vraag waar mensen hebben gewoond: een stadsmens of een polderbewoner hebben een
heel andere natuurbeleving!
Voorjaar
In maart begint de lente! De temperaturen gaan weer stijgen en de zon komt vaker te
voorschijn. Aan de eerste krokussen en narcissen is te zien dat het lente wordt in de tuin.
Tot en met de IJsheiligen (11 t/m 15 mei) is het verstandig om de weerberichten goed in de
gaten te houden. De kans op nachtvorst is dan namelijk nog steeds aanwezig.
Voorjaar in de natuur
Je kunt je verhaal opbouwen vanuit een wandeling in de natuur: de vogels bouwen nestjes, het
fluitenkruid begint te groeien… De koeien mogen naar buiten, er zijn lammetjes in de wei.
Voor dat je met de koffer op stap gaat, probeer een bosje wilde grassen en bloemen te plukken
(wat op het moment bloeit) b.v. paardenbloemen, boterbloemen, fluitenkruid, madeliefjes,
sigaren, zuring, wilde grassen enz. Aan veel van die bloemen zit een verhaal.
• meisjes vlochten vroeger madeliefkransjes,
• jongens probeerden sigaren te laten roken
• fluitenkruid was toeterloof
• van takjes van de vlier werden fluitjes gemaakt
• paardenbloemen werden beddepissers genoemd en met het melksap dat er uit kwam
kon je bloed stelpen als je jezelf gesneden had aan scherp gras
De voorjaarstuin
In de tuin staan de eerste bloemen in bloei: eerst de sneeuwklokjes, daarna krokussen,
narcissen, tulpen, en blauwe druifjes
Struiken en bomen in bloei: forsythia, ribes, fruitbomen.
Denk ook aan een bezoek aan de Keukenhof!

Moestuin en voorjaarsgroentes
Tijd voor de voorjaarsbeurt voor de (moes)tuin: bemesten, wieden en snoeien.
In het voorjaar komen er weer allerlei lekkere verse groentes van het land. Vanaf april zijn
aardappelen, asperges, komkommer, prei, raapstelen, rabarber, radijs, rode biet, rode kool,
spinazie, witlof en wortelen weer volop verkrijgbaar.
Je kunt een selectie groenten of zaadzakjes meebrengen en recepten bespreken: groentesoep,
aspergesoep, etc.
Voorwerpen
Je zou kunnen beginnen met een groen kleed op tafel te leggen en de tafel ‘aan te kleden’:
potjes met (nep)bloemen: tulpen, narcissen of anemonen, gebreide lammetjes, kuikentjes…
Zelf het een en ander plukken is natuurlijk top, maar niet iedereen heeft hier misschien de
gelegenheid voor?
Handschoffeltjes, krabbers en schepje, snoeischaar, klompen, enz.
pootaardappels, zadenzakjes met wortels, radijs, tomaten, bonen enz.
Vogels, vogelnestjes en eieren, veren (trekvogels, pauwenveren)
vogelfluitje (€ 7,95 te bestellen op
https://www.dezwerver.nl/c/travelgadgets/0429958967904/vogelfluitje-audubon-bird-call/)
Een model van een tractor met ploeg en/of eg op een bruine rechthoek zetten?
Boerderijdieren in het Zeeuws
“O, dat zijn mooie elders” = de uier. Vroeger ook wel gebruikt bij vrouwen “die heeft
pronte elders”
moedervarken = zeuge
veulen = kacheltje voor het veulentje. “Kiek, kiek, kiek, een kacheltje op de diek”
Feesten
Palmpasen, Pasen (Palmpasen stokken, palmtakjes, broodhaantjes, Fabergé en andere
eieren…)

Liederen:

In ’t groene dal, in’t stille dal
In ‘t groene dal, in ‘t stille dal
Waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien
Ook ‘t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien
Ook ‘t kleinste
En boven op de heuv’len top
Waar hoge bomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rosse bliksemflits
En splijt, bij ‘t dav’rend onweersloeien
De grootste
En splijt, bij ‘t dav’rend onweersloeien
De grootste
Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben ‘k in de hand des Heeren
Toch kies ik, als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren
De kleinste
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren
De kleinste

‘k Heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen (Helma en Selma, 1955)
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom breng ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rode
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan,
Zeggen tulpen uit Amsterdam.
Hopsa Heisasa
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Rooie neuzen zijn verdwenen,
Dooie vingers, prikkeltenen,
Al dat kil en koud verdriet
Heb je in de Meimaand niet.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Weg met dikke winterjassen,
Weg met mutsen, wollen dassen,
Moortje heeft zijn werk gedaan,
Moortje kan naar zolder gaan.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Jongens kom, we gaan aan 't stappen,
Om wat frisse lucht te happen,
Alles staat in lentetooi,
O, wat is de Mei toch mooi.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.
Op de grote stille heide
Op de grote stille heide
Dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door zijn hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder; "Och hoe ver
Hoe ver is mijn heide
Hoever is mijn heide, mijn heide".
Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heinde en veer
En tevreën met karig loon
Roept de herder: "Och hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide

Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingesluimerd zijn
En terugziend op zijn pad
Juicht de herder: "Welk een schat
Hoe rijk is mijn heide
Hoe rijk is mijn heide, mijn heide.
Kom mee naar buiten
Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant, dan is zomer in ‘t land
Dudeljoho klinkt zijn lied, dudeljoho klinkt zijn lied
Dudeljoho en anders niet
Hij woont in een dicht eikenbos, getooid in gouden vederdos
Daar jodelt hij op zijn schalmei, tovert onze harten blij
Dudeljoho klinkt zijn lied, dudeljoho klinkt zijn lied
Dudeljoho en anders niet
Spreekwoorden en Gezegdes
Maart roert zijn staart – April doet wat ie wil – In mei leggen alle vogels een ei
De bloemetjes buitenzetten
Feest vieren
Op alle slakken zout leggen
Kritiek hebben op iedere kleinigheid
Achter de wolken schijnt de zon
Er komt altijd weer een voorspoediger tijd
In de bonen zijn
In de war zijn
Er geen gras over laten groeien
De zaak meteen aanpakken
De bloemetjes buiten zetten
Feest vieren
In mei, dan leggen alle vogeltjes een ei; behalve de koekoek en de griet, die leggen in de
meimaand niet
Natuur algemeen
Hoge bomen vangen veel wind
Belangrijke personen krijgen veel kritiek
Zoals de wind waait, waait m’n vestje Geen eigen mening hebben, niet standvastig zijn
Donkere morgens – heldere dagen
Achter de wolken schijnt de zon
Er komt altijd weer een voorspoediger tijd
Na regen komt zonneschijn
Na tegenslag komt altijd weer een periode van voorspoed
Hij kan de zon niet in het water zien schijnen Hij is jaloers
Morgenrood – water in de sloot, Avondrood – geen nood
De appel valt niet ver van de boom
Een rotte appel in de mand
Maakt al het gave fruit te schand
Appeltje van Oranje
Een appeltje voor de dorst
Ik heb nog een appeltje met jou te schillen
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
Zo vrij als een vogel
Niet gebonden zijn aan iets of iemand
Eén zwaluw maakt nog geen zomer Eén enkel gunstig feit mag men niet veralgemenen.

