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Voorwoord 
 
Wat een kleurrijk begin van deze junior, de 
kopfoto met alle kleuren van de regenboog 
en de chakra s’.  

Eind mei plaatste An-
neke Bleeker deze 
foto hiernaast op face-
book: zoek de verschil-
len met de kopfoto☺ 
Ik plaatste de opmer-
king naar Anneke dat 
ze nog twee kleuren 
miste, indigo en violet.  
En ja hoor een paar 
weken later heeft ze 
ook deze twee weten 
te vinden!  
Zo heeft ze planten-
gieters in alle 7 kleu-

ren van de regenboog, van de chakra’s en 
ook symbolisch 7 kleuren voor project7-
blad☺. 
Wat een kleurrijk feestje in de tuin van An-
neke! 
 
En ook deze junior is kleurrijk te noemen, 
Anneke deelt een verhaal over lavendel dat 
weer aansluit bij mijn verhaal over de kleur 
violet. Marja deelt een verhaal over de 
toorts en Anneke zet de Oost-Indische kers 
en vogelmuur op tafel. 

 
En het is nog steeds genieten in de tuin er 
groeit en bloeit van alles en ook al is het 
voorjaar voorbij en de zomer begonnen, al-
les groeit en bloeit nog maanden door.  
 
Op de foto hieronder zie je fruit in wording: 
De aardbeien op deze foto moeten nog 
rood worden en de blauwe bessen blauw, 
de pruimen kan ik meestal eind juli oogsten 
en de appel – en perenbomen daar moet ik 
nog even op wachten, dat wordt septem-

ber-oktober. 
Geniet van wat de zomer ons brengt. 
Ik wens je veel leesplezier,  
 
Barbera 
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Lavendel in de keuken... 
 
Er zijn heel veel verschillende soorten la-
vendel. 

Het soort dat we als keukenkruid kunnen 
gebruiken heet: Lavandula angustifolia 
Deze soort noemen we ook wel de echte la-
vendel of smalbladige lavendel. 
Lavendel is een plant uit de lipbloemenfa-
milie. Het zijn lage, sterk vertakte struiken. 
Echte lavendel is oorspronkelijk afkomstig 
uit Zuid-Europa, waar de plant groeit op 
droge, rotsige, kalkrijke hellingen maar in 
ons land zien we ze veelvuldig en zijn hele-
maal ingeburgerd in het straatbeeld, in veel 
tuinen en in elk tuincentrum kom je wel la-
vendel tegen. 
 
We maken wel een kanttekening bij het ge-
bruik in de keuken: de planten moeten bio-
logisch zijn of al jaren in je tuin staan. 
De takjes kun je ook gebruiken, net als ro-
zemarijn en eigenlijk lijkt het daar ook wel 
weer een beetje op qua uitstraling alleen is 
lavendel meer grijzig van kleur. 
 
De bloemen zijn ook eetbaar maar strooi 
niet te enthousiast, lavendel is een heer-
lijke kruid maar het mag niet overheersen. 

Lavendel bloemen afgerist van de steel, ge-
droogd of vers, zijn ook heerlijk in een 
roomboter. 
Een biologisch broodje met lavendelboter 
en een plakje kaas is niet te versmaden. 

Lavendelbloempjes afgerist over een ijsje... 
probeer maar eens. Wel of niet met andere 
ingrediënten zoals fruit, denk aan blauwe 
bessen want dan maak je er meteen een 
mooi kleurrijk feest van. 

Wie over veel lavendel beschikt kan ook 
zelf een bos drogen en ophangen in huis. 
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Lavendel is ook bekend vanwege de aroma-
tische olie die gebruikt wordt in parfums en 
de zakjes gevuld met gedroogde lavendel 
bloemen. 

Voor lavendel hoeven we niet naar zuide-
lijke landen om van te kunnen genieten. 
Dichtbij onze eigen deur kunnen we ervan 
genieten. 

Anneke  

Toorts – Verbascum 
Yeehaaaa mijn toortsen gaan bloeien!!!! 
Yes dan kan ik olie maken!!! 
 
Prachtig staan ze in mijn tuintje en dit weer 
vinden ze heerlijk. Zo af en toe een vette 
bui en een lekker temperatuurtje daarbij, 
een goede combi.  

Niet alleen voor mijn toortsen trouwens 
alle anderen in mijn tuintje genieten zicht-
baar. 
 
Ik ga wat vertellen over de Toorts dus ☺ 
Verbascum is een verbastering van het La-
tijnse ‘barbascum’ dat ‘baardige’ betekent. 
Dit verwijst naar de zachte beharing van 
deze planten en de opvallend behaarde 
meeldraden. 
De naam ‘Toorts’ komt voort uit het oude 
gebruik om de uitgebloeide stengels in pek 
te dopen en te gebruiken als fakkel. De 
soortnamen zeggen iets over uiterlijk of af-
komst.  
 
Er zijn 3 soorten Verbascum.  

• De Thapsus, vernoemd naar het 
Griekse eiland waar de Konings-
kaars werd aangeplant om zijn gele 
kleurstof.   
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• De Stalkaars - Densiflorum wat zo-
veel betekend als de bloemen dicht 
bij elkaar en  

• De Nigrum – zwart, de uitgebloeide 
stengel van de Zwarte toorts is 
zwart. Hoe verrassend zo’n naam. 

 
Toorts groeit volgens ‘het boekje’ vooral 
graag op droge kalkhoudende grond in de 
duinen en langs wegen maar ik heb het 
idee dat hij het bij mij ook wel naar zijn zin 
heeft. 

 
De Koningskaars en de Stalkaars zijn twee-
jarige planten dat houdt in dat in het eerste 
jaar alleen een rozet wordt gevormd en in 
het tweede jaar gaat de plant bloeien. De 
bladeren van de Koningskaars zijn puntig 
en die van de Stalkaars zijn ronder.  
Zo kan je in het eerste jaar het verschil tus-
sen deze twee zien. Wel oppassen want ze 
lijken het eerste jaar verdacht veel op Vin-
gerhoedskruid ook een tweejarige die een 
rozet maakt maar in tegenstelling tot de 
Toortsen heel erg giftig is, daar moet je 
echt niet aankomen dus.  
 
 
 

De Zwarte toorts doet het even anders, die 
is een vaste plant, verdwijnt ’s winters on-
der de grond en komt in het voorjaar weer 
op. Deze bloeit meteen al in het eerste jaar. 
De Zwarte Toorts (Verbascum Nigrum) 
heeft kleine gele bloemetjes waar paars en 
oranje in zit. Echt de moeite waard om eens 
van dichtbij te bekijken.  
 
De echte Koningskaars (Verbascum Thap-
sus) is een grote statige plant met grote, in 
verhouding tot de andere twee soorten 
dan, bloemen aan een onvertakte stengel. 
Het eerste jaar verschijnt de rozet met dus 
iets puntige bladeren.  
Het tweede jaar groeit hij omhoog en ver-
schijnt de prachtige toorts met vrolijk ma-
kende heldergele bloemetjes die reinigend 
en activerend werken. De bloeiwijze, een 
aar, verwijst ernaar dat de plant goed 
werkt bij klachten aan het hoofd. Dus ver-
koudheid, oor- en holte ontstekingen, 
bronchitis, longontsteking en de bof. 
 
De Stalkaars daarentegen maakt vertakte 
bloemstengels of aren, dat ziet eruit als een 
bosje. 
 
De bladeren zijn heerlijk zacht en wollig 
wat ook verwijst naar de werking op huid 
en slijmvliezen. Als je bladeren wilt drogen 
voor bijv. thee dan kan je ze het best aan 
een draad rijgen en ophangen.  
Ze bevatten nogal wat slijmstoffen en als je 
ze dan ergens op legt gaat het snel smet-
ten. De bloemetjes moeten snel gedroogd 
worden anders verkleuren ze en je plukt ze 
het best vóór het heetst van de dag.  
 
Olie en zalf wordt gemaakt van de bloeme-
tjes en een beetje blad van de Stalkaars of 
Koningskaars en tinctuur wordt vooral ge-
maakt van de Zwarte toorts, je gebruikt dan 
de bloei aren en het blad. 
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Verbascum is een geneeskrachtige plant 
maar ook een eetbare plant. 
 
De bloemen zijn lekker vind ik, leuk een 
paar om je eten op te vrolijken op de rand 
van je bord, op de sla of op een gebakje. Je 
kan ze ook gebruiken in sappen of dranken 
ze hebben een fruitig aroma en geven een 
mooi kleurtje af vooral als je ze vooraf 
kookt.  

 
Geneeskrachtige thee maak je door de 
bloemen en wat blad te macereren in koud 
water, dat wil zeggen je doet ze in water en 
laat ze een tijdje staan ‘trekken’ daarna kan 
je het eventueel wat opwarmen.  
 
Het verlicht bij hooikoorts en astma en 
helpt bij kriebelhoest, droge hoest en keel-
pijn. Je kan deze ‘thee’ ook uitwendig ge-
bruiken het werkt dan ontstekingsrem-
mend en jeuk verminderend.  
 
Toorts, een prachtige plant met vrolijk ma-
kende gele bloemetjes, en blad met een 
hoog aaibaarheidsgehalte. Ik vind ze fan-
tastisch! 
 
Marja Frederiks 

Kleur doet leven, 
de kleur violet 
 
Deze maand gaan we het hebben over de 
kleur violet, een mix van de kleuren blauw 
en rood en de laatste kleur in de regenboog 
en de chakra’s. 

Weet je het nog? We gaan de kleur eerst 
weer ervaren, wat vind je van de kleur, hoe 
voelt de kleur voor jou, vind je de kleur 
mooi of niet mooi, voelt de kleur goed of 
word je er onrustig van?  
 
Laat de kleur op je inwerken door rustig te 
gaan zitten, je ogen dicht, goed ontspan-
nen, nek los, schouders los en rustig met je 
buik in- en uitademen en met je mond dicht 
ademen. 
 
Visualiseer dat je in een kamer zit waar al-
les violet van kleur is, de wanden, de vloer 
het plafond en de stoel of bank waar je op 
zit.  
 
Violet is je kruinchakra, de plaats waar 
vroeger de fontanel heeft gezeten en wijst 
omhoog.   
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De kleur staat voor spiritueel inzicht en is 
verbonden met de hersenschors, de hypo-
fyse en het centrale zenuwstelsel. 
 
De complementaire kleur, de tegenover-
liggende kleur, voor violet is geel. Kijk 
maar eens naar het gele schijnsel van een 
ouderwetse gloeilamp (er vooral niet recht 
in kijken) en als je daar naar staart zie je er 
een violette kleur omheen ontstaan. 
 
Violet is een blauwachtige, paarse kleur. 
Een menging van rood en blauw. 
Als je googelt op internet lees je dat de 
kleur violet in de romeinse tijd een keizer-
lijke kleur was en alleen keizers een toga in 
deze kleur mochten dragen. Ook goden 
werden in die tijd in een toga in deze kleur 
afgebeeld. 

Ken je de regenboogkristallen? Als je een 

regenboogkristal voor het raam hangt 

breekt als de zon erop schijnt het licht en 

zie je de verschillende regenboogkleuren 

verschijnen.  

Volgens de lichttheorie van Sir Isaac New-
ton maken rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet deel uit van het 
elektromagnetische spectrum, violet en 
niet paars wat we vaak denken. Paars is een 
kleurtint die wordt gevormd door de com-
binatie van violet en rood. 
 
Net als de kleur blauw is violet een rustge-
vende kleur, een kleur voor diepe ontspan-
ning. Een kleur die goed gebruikt kan wor-
den bij meditatie  
 
Anneke heeft in deze nieuwsbrief een stuk 
over lavendel gedeeld, past weer mooi bij 
deze kleur. Lavendel varieert in kleuren van 
violet naar paars en ook lavendel is rustge-
vend. Je kunt er heerlijk van ontspannen, 
lekker om lavendelolie te gebruiken bij bv 
een voetmassage. Slaap je slecht doe een 
paar drupjes lavendelolie op je kussen-
sloop 

Violet is een mystieke en ook spirituele 
kleur en wordt in bijvoorbeeld de Rooms 
Katholieke kerk gebruikt tijdens de ad-
ventstijd en de vastentijd, de 40 dagen 
voor Pasen.  
 
Violet is het Franse woord voor een viool-
tje en in Amerika kom je de naam Violet 
veelvuldig tegen als voornaam voor meis-
jes 
Ik wens je weer veel kleurplezier deze 

maand. Volgende maand nog een laatste 

samenvatting. 

Barbera   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest
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Oost-Indische kers... een 
feest op elke tafel... 

Wie Oost-Indische kers in de tuin heeft kan 
elke dag de maaltijd opvrolijken en genie-
ten van de heerlijke pittige smaak. 
De smaak kun je een beetje vergelijken met 
rode pepers maar dan zachter. 
 
Deze prachtige bloemen en bladeren pas-
sen werkelijk bij heel veel gerechten. Een 
feest op elke tafel, of dat nu op een broodje 
kaas is, een paar bloemen en kleine blaad-
jes, fijn gesneden bloemen en bladeren 
door een roomboter gemengd, op een sa-
lade of gewoon op een schaaltje op tafel 
voor de liefhebbers... Feestelijk en heerlijk! 
Op en top zomers qua sfeer maar met een 
beetje mazzel kun je oogsten tot de eerste 
nachtvorst. 

Deze prachtige bloemen staan tot laat in 
het najaar te stralen maar zodra het gaat 
vriezen is het meteen gedaan met de pret. 
 

De verse zaden in dunne plakjes gesneden 
doen het ook heel goed in salades of door 
gerechten heen verwerkt. 
 
Ingelegd als kappertjes kunnen de verse za-
den ook geweldig dienst doen. Nu gaat het 
om het verse gebruik dus benoemen we 
dat alleen maar even als mogelijkheid. 
En... Oost-Indische kers is ook nog eens su-
pergezond! Het kan echt geen kwaad elke 
dag een paar bloemen en bladeren te eten. 
 
Dus... heb jij ze in de tuin? 

Geniet met volle teugen! 😊  
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Anneke 

Vogelmuur... Heerlijk en 

rijk aan vitamine C... 

Vogelmuur, een supergezond plantje dat je 
overal kunt aantreffen. 

In de tuin, in de vrije natuur en in moestui-
nen komt het veelvuldig voor. 
Eigenlijk niet grappig, daar schoffelt men 
het vaak weg omdat 'onkruid' niet tussen 
de groente mag staan. 
 
Wat is groente? 
Groente is niet alleen alles wat we bij de 
groenteman tegenkomen. 
Groente groeit ook in de vrije natuur en 
spontaan in tuinen. 
Vogelmuur is zo'n groente en is niet alleen 
heel smakelijk maar schenkt ons ook o.a. vi-
tamine C. 
Gratis en voor niets! En dat schoffelen we 
weg? 
Het moet niet gekker worden. Toch?  
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We nemen het op voor het vogelmuur, 
want niet alleen vogels en kippen zijn er dol 
op, vandaar de naam vogelmuur en in som-
mige delen van ons land kippenmuur, maar 
voor ons is het ook een fantastische 
groente.  

Aan salades toegevoegd maar ook alleen 
kan vogelmuur als salade dienst doen. 
Wat dacht je van een paar takjes op een 
broodje als je onderweg bent? 

En weet je wat heel lekker is?  
Vogelmuur met tomaatjes, mozzarella en 
basilicum. 
Vogelmuur lijkt ook wel een beetje op basi-

licum. Met een beetje fantasie. 😊 
Vogelmuur, een top plant! Moet in elke 
tuin blijven staan om heerlijk opgegeten te 
worden. 
 
Anneke 
 
 
 

 

____________________ 
 

Vierkante moestuin 
 
In mijn vierkante moestuin heb ik al van alles 
kunnen oogsten, al een paar keer rabarber en 
aardbeien, snijbiet en sla, heerlijke tuinbonen. 
Grote tuinbonen hou ik niet zo van, maar deze 
tuinboontjes zijn nog mooi klein en superlekke. 
Ik heb ze kort gekookt en vervolgens nog even 
roerbakken in de wok met een uitje en een 
teentje knoflook, mmmm . . .  
 
En als toetje verse aardbeien met slagroom (ge-
woon zelf kloppen zonder suiker), heerlijk!  
En ook heel lekker als toetje: rabarber met wat 
aardbeien koken, schepje kokosbloesemsuiker 
erdoor en als het afgekoeld is in een schaaltje 
met een dot slagroom erop. Jammie, echt 
smullen en alles onbespoten uit eigen tuin☺ 

Barbera 
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker 
Marja Frederiks 
Barbera 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! 
 

 
 
 

Korenbloemen en klaprozen 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

