“Met een kruidenknapzak de paden op, de lanen in...”

Foto: Anneke Bleeker ©
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Voorwoord

graag de onvoorwaardelijke liefde die ze
voor een ieder heeft.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het coronagebeuren voor jullie betekent, veel
handen wassen, geen juf, geen opa’s en
oma’s knuffelen, hoe voelt dat. Wat doet
dat met je. Ouders die niet mee naar binnen mogen in de school. En de juf waar je
altijd even bij terecht kon als je verdrietig
was mag je nu niet meer even een knuffel
geven. Nee 1,5 meter afstand.

Je kunt ook veel van een hond (en eigenlijk
van alle dieren) leren. Een hond leeft in het
nu. Alleen dit moment is belangrijk, niet
gisteren, niet morgen maar nu. De inwendige klok zegt: ik wil eten, of ik wil nu aandacht, of ik wil er nu uit. Ze piekeren niet
zoals wij mensen, ze maken zich geen zorgen over b.v. corona of ziek worden.
Beitske komt ook regelmatig even bij me
staan als ik, zoals nu achter mijn laptop zit
en met de junior bezig ben. Kom vrouwtje
even pauze, haal mij maar even aan, of kom
even mee naar buiten. En dat zijn mooie
triggers want ik kan heel lang doorgaan.

Ik las van de week het volgende in een bericht op Facebook: “Mijn zoon zei, ik ben
niet bang voor corona maar wel voor een
boete en aantekening (is student). Dat
vond ik schokkend”. En daar ben ik het helemaal mee eens.
Het nieuwe normaal = niet normaal.
Wij zijn menselijke wezens die elkaar willen
aanraken en dat ook nodig hebben.
Ik zeg vaak ‘ik ben blij met mijn hond
Beitske, die kan ik ongegeneerd de hele dag
door aaien en knuffelen en ze komt de
knuffels ook zelf halen’. Ik neem haar ook
meestal mee als ik ergens naar toegaan en
vooral naar mensen die alleen zijn. Ik deel

Hoe is het met jullie moestuin(tje)? Ik ben
de afgelopen maand weer veelvuldig in diverse tuinen aan het werk geweest en in
onze gezamenlijke moestuin is het goed
oogsten zoals je hierboven kunt zien, eerder al verschillende kroppen paksoi, nu
veel sla, aardbeien, peultjes, radijsjes en er
komt nog veel meer. Ik hoef bijna geen
boodschappen meer te doen. Heerlijk, lekker buiten bezig zijn en verse groente,
beide goed voor je immuunsysteem. Een
aanrader.
In deze nieuwsbrief vind je weer leuke creatieve onderwerpen. Veel lees- en doe plezier Wil je reageren?
Barbera@project7-blad.nl
Tot de volgende maand.
Barbera
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Gaasterlandse plantenzak...

Op de 'Home and Gardenfair’ te Velsen was
dit een fantastische set en wij hadden lol.
Hoe simpel wilde je het hebben? Voor 1
euro een pakket. Zelf voor aarde en planten zorgen.

Zo noemen we deze plantenzak maar, 't
beestje moet een naam hebben, toch?
In het verleden, jaren geleden begin 2000
kreeg ik een enorme hoeveelheid gebruikte
jutezakken. Dat was indertijd toen ik mijn
bedrijf had 'De Wingerd huis- en tuindecoraties'.

De jutezakken van tegenwoordig lijken wel
minder dicht geweven dus ik nam voor
deze versie twee stuks, de één netjes in de
ander.
Daarin een vuilniszak, onderin een drietal
gaten met mijn vinger geprikt voor het afwateren.
Op de bodem schepte ik eerst een aardige
laag kleikorrels, ook wel hydrokorrels genaamd. Dat deden we in het verleden niet,
toen ging er meteen aarde in.

Wat moesten we met zo'n enorme hoeveelheid? Gelukkig hadden we ruimte om
ze op te slaan, weggooien kon altijd nog.
In de jaren die volgden werden ze inderdaad voor verschillende doeleinden gebruikt maar de 'plantenzak', een spontaan
bedenksel, spande de kroon.
Sterker nog, we verkochten deze als 'Doehet-zelf-pakket'.
Een jutezak netjes opgerold met een mee
gerolde vuilniszak en de beschrijving. Dicht
gestrikt met het touw voor aan de bovenkant.
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Biologische potgrond is beter voor de kruiden en toen de zak vol genoeg was werd de
vuilniszak dichtgeknoopt.

Daarna de jutezak netjes dichtgeknoopt
met dik touw.
Vervolgens het eerste plantgat met een
schaar gemaakt, door het jute en het plastic heen.

Plantje geplant, daarna het volgende gat
geknipt, eerst weer plantje geplant voor
het derde gat een feit was.
Als je eerst alle gaten maakt kan het zijn dat
wanneer je de plantjes plant de verhouding
niet naar je zin kan zijn.

Het jute netjes om het plantje heen gedrapeerd, daar zie je niets meer van als de kruiden gaan groeien.
Pimpelmeesje op steker mocht bij de tijm,
naast het plantgat door het jute en plastic
heen geprikt. De zak moet je in zijn geheel
wat voegen.
Het bovenste plantje, de gele tijm, ging er
het laatst in en dat deel een beetje plat geduwd zodat het geheel ziet als een 'jutezak
met inhoud'.
De kluitjes van de kruiden een beetje plagen door hier en daar de worteltjes een
beetje stuk te maken, dan heeft de plant
sneller de gang erin met groeien.
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In plaats van kruiden staat huislook ook
leuk, maar een hederaplantje met iets
bloeiends oogst ook succes.
In het vroege voorjaar hedera met bollen
en later viooltjes, je kunt eindeloos varieren.
Wellicht vraag jij je af waar je jutezakken
kunt kopen?
Deze komen bij Welkoop vandaan. Daar
verkopen zij ook het dikke bruine touw.
Water geven is een must, dus het bovenste
tijmplantje kreeg extra zodat het water
goed naar beneden kon zakken.
De twee anderen, salie en tijm, ook van voren water gegeven.
De plantenzak kan gewoon in weer en wind
staan, na verloop van tijd zal de bodem
vanzelf verdwijnen.
Maar deze klus is snel geklaard en om de
kosten hoef je het niet te laten.

Twee geruite theedoeken, een rode en een
groene, takken van gesnoeide bomen,
twee plastic zakken, twee kruidenplanten,
wat touw en ijzerdraad en aan de slag!

Anneke

____________________
Knapzak...
De paden op, de lanen in...
Een knapzak (een theedoek samengebonden met bijvoorbeeld een lunchpakket
erin) draag je gemakkelijk over je schouder
als je aan de wandel bent.
De theedoek vastgebonden aan een stok
en lopen maar.
Als variant op de knapzak om mee op pad
te gaan ontstond het idee er twee te maken
met kruidenplanten erin.
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De theedoek leg je glad op een werktafel.
De plastic zak met aarde en de kruidenplant zonder het potje wat daar omheen
zat zet je in het midden.
Om te voorkomen dat de aarde alle kanten
opgaat even een touwtje onderaan de
plant vastknopen.

En dan?

tijd tussen zetten, netjes werken is belangrijk en zorgen dat je dus ook geen plastic
meer kunt zien.

Het dikke touw is puur ter decoratie.
Bij de groene knapzak kun je op een foto
zien dat ik aan de binnenkant een extra
takje heb vast gemaakt, dit was om te voorkomen dat het ijzerdraad door de theedoek
getrokken kon worden.

Dat is ook een kwestie van zelf creatief denken, want het valt niet uit te schrijven hoe
ik persoonlijk dit nu bij elkaar knoopte.
Er moet voldoende aarde in de plastic zak
zitten om tot een mooi resultaat te komen.
De theedoek knoopte ik ook om de plant
heen, eerst twee punten die tegenover elkaar staan. Even een touwtje erbij, hier en
daar een stukje ijzerdraad, de stok er op
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Onderstaande foto’s zijn later genomen,
de kruidenplanten groeien goed en de theedoeken blijven netjes.

Anneke

Alles wat we maken moet natuurlijk wel
stevig zijn.
Een knapzak maken zoals op deze foto's is
een kwestie van zelf een beetje uitvogelen.
Want beiden maakte ik toch weer net even
op andere wijze vast.
Het is geen moeilijke klus en je hebt snel
een resultaat.
Leuk om cadeau te geven.
De ene knapzak hebben wij aan een hekje
van kastanje paaltjes vast gemaakt en de
ander aan het draad bij de druiven.
In de rode knapzak zit een tijmplant en in
de groene een oregano.

Wel krijgen de kruidenplanten bijna dagelijks wat water. Ze groeien goed.
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De nieuwetijdsremedies
– stabilisatie van het bewustzijn tijdens veranderingen
De energiefrequenties veranderen sinds
2012 heel snel en dat is voor gevoelige
mensen goed te merken. We noemen het
nu ook wel de Nieuwe Tijd. Wij bestaan uit
energie, zoals alles uit energie en trillingen
bestaat. De wetenschap die zich daarmee
bezig houdt heet Kwantumfysica.
Zoek het maar eens op internet. Het is een
zeer boeiend onderwerp. We hebben als
mens -25 microvolt nodig. Het elektromagnetische veld rondom ons lichaam zorgt
voor het stromen van de elektronen (de
kleine gekleurde bolletjes*) die rondom
onze atomen zitten (de grote blauwe bal*).
Deze frequenties zetten het groeihormoon
van de cel aan, zodat cellen zich steeds
weer vernieuwen. * Zie de tekening.

Atomen

Het uitwisselen van elektronen van het ene
atoom naar de andere zorgt voor een chemische reactie. Er wordt informatie door-

gegeven die van belang is voor het functioneren van een cel. Immers atomen vormen
samen de moleculen en die op hun beurt
vormen weer cellen. Misschien heb je dat
wel geleerd bij natuurkunde of biologie.
Wij als mensen bestaan uit tig van deze cellen. Het is dus belangrijk dat ons energetisch veld optimaal werkt om gezond te blijven met de juiste frequenties.
Dit veld ook wel aura of morfogenetisch
veld (onderzoek van Rupert Sheldrake) genoemd heeft een omvang van 8 meter en
bevat onze blauwdruk (hoe het gesteld is
met ons lichaam en bewustzijn en wat we
nodig zijn).
Mensen zijn als antennes die frequenties
ontvangen in hun energieveld, de plek
waar de Bloesemremedies hun heilzame
werk doen.
Door het omhoog gaan van de frequenties
kun je last krijgen van verstoring in je evenwicht, zoals je een beetje duizelig voelen.
Maar ook onverklaarbare vermoeidheid en
het algemene gevoel dat je niet lekker in je
vel zit. Bram en Miep Zaalberg van
www.bloesemremedies.com zijn sinds
1986 tot 2000 bezig geweest om nieuwetijdsremedies te maken. Bram heeft hierover ook interessante artikelen geschreven
in het maandblad Spiegelbeeld.
Deze remedies zijn steeds in ontwikkeling
en de eerste die ze maakten was de Peerremedie. Daarna de Celenergie-remedie en
de derde de Aardebescherming-remedie.
Dit zijn de drie remedies voor stabilisatie
van het bewustzijn. De set nieuwetijdsremedies zijn belangrijk wanneer je je oorsprong hebt gevonden en verbonden bent
met jouw kern. Dan kunnen ze helpen verbinden met de ontwikkelingen van het hoger bewustzijn en de bewustwording dat je
uit alles bestaat.
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PEER stabiliseert het hart en geeft
innerlijke zekerheid en vertrouwen

DE PEER – Pyrus communis hybride, is
gemaakt op een nieuwe manier. De
bloesem bleef aan de tak zitten en aan de
tak werd een glazen bol met water
gehangen.
De knoppen van de bloesems raakten het
water in de bol en bleven net zolang
hangen, totdat ze uitgebloeid waren. De
peer is een sappig fruit, dat geleiding en
stroming bevordert. De remedie geeft je
evenwicht en laat je bij jezelf blijven.
Versterkt de innerlijke kracht en zekerheid
en dat komt omdat ze bij de plantenfamilie
van de rozen hoort. Je kunt aan de vorm
van de peer wel zien dat de basis een grote
draagkracht geeft. Geeft ook vertrouwen in
je innerlijk en inzicht over dat wat je dacht
hoe personen of situaties zijn.
Dit kan wel eens heel anders zijn. Peer kun
je ook inzetten tijdens het begin van
zwangerschap als het lichaam zo
verandert. Ook geeft Peer je verbinding
met de aarde, zoals nu de frequenties in
het universum omhoog gaan. Je behoudt
het evenwicht tussen boven (kosmosspiritualiteit)
en
beneden
(aardematerie).Verder voedt en versterkt het de
eigenliefde, opent je voor het nieuwe zoals
het integreren van het onbekende gedeelte
van jouw ziel. Effecten van het gebruik van
deze remedie kunnen zijn: niet altijd te
rennen voor een ander, levendiger in het
dagelijkse leven en genieten van de kleine
dingen.

CEL-ENERGIE helpt te gaan doen wat
bij je past

Ik heb geprobeerd te vinden hoe de CELENERGIE remedie is gemaakt, maar helaas
heb ik dat nog niet kunnen vinden (houden
jullie tegoed
).
Het is een energetische remedie voor het
krachtiger maken en het in evenwicht brengen van de cellen. Deze remedie zorgt er als
een dirigent voor, dat de cellen weer hun
oorspronkelijke trilling aannemen en structuur terugkrijgen. Deze bestaat uit een
bron, de nul energie. Door alle persoonlijke
invloeden van de mens raken cellen hun
oorspronkelijke structuur kwijt en daaruit
ontstaat ook de verstoring in het bewustzijn van de mens.
Deze remedie brengt je terug naar de oorspronkelijke trilling van de nul cel en brengt
de innerlijke cel van de mens of dier weer
in overeenstemming met de oorspronkelijke taak op aarde. Het opruimen van oude
emoties is oneindig en blijft een proces. Zoals de ui met zijn rokjes.
Zodra je een paar rokjes hebt verwijderd
komen nieuwe zaken met een volgend
thema om het hoekje kijken. Zo leg ik dat
ook uit met de NEI-methode die ik gebruik
om emotionele blokkades op te ruimen en
waarbij de bloesemremedies ondersteunend zijn.
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Met Cel-energie hoef je niet meer al het
oude op te ruimen, maar je kunt direct
gaan handelen. Belangrijk is dan wel dat je
jouw oorsprong hebt gevonden en je met
je eigen kern verbonden bent.
Mijn ervaring is, dat als ik de bloesemremedies uitpendel, deze er niet vaak uitkomt
om in te nemen. Er zijn dan nog wel een
paar fasen te doorlopen.
Cel-energie remedie helpt je in jouw kracht
op eigen benen te staan, scant je cellen en
helpt blokkeringen op te lossen. Terug naar
jouw bron en van daaruit weer opladen en
je weg gaan vinden.

AARDEBESCHERMING zet jou in
jouw kracht

om open te staan voor liefde en ondersteuning, zowel in jouw familie als bij het verwerken van oude problemen. Ze helpt je
met het loslaten van de angst om gekwetst
te worden.
De Aardebescherming helpt te beschermen tegen lichamelijke, emotionele, mentale (gedachten) en spirituele aanvallen op
de energie van de persoon. Vooral het
soort energie aftappen vanuit de lage
aardse energie. Deze remedie werkt vanuit
de spirituele en hogere bewustzijnsaanvallen.
Het gebied van de kruin en hoger. De remedie versterkt de groene bescherming en
groene energie van de aarde, waarbij alles
wat iemand je probeert aan te doen wordt
teruggekaatst. Je wordt als het ware opgenomen in de beschermende energie van de
aarde.
Dit zijn 3 van de 13 nieuwetijdsremedies.
De volgende keer vertel ik over de Bolderik,
de Aarde-creatie en de Wintergroen.

Remedies worden ook wel met edelstenen
gemaakt. Edelstenen zijn stukken gestolde
energie en edelstenen geven deze energie
af aan het water.
AARDEBESCHERMING is ontstaan vanuit
rookkwarts, Himalaya bergkristal, smaragd,
toermalijn, labradoriet, malachiet en granaat samen met de bloesem remedie Hartgespan (Leonurus Cardiaca). Hartgespan
werkt op de patronen van de familie, wanneer je je niet thuis voelt of niet gevoeld
hebt bij je familie.
Wanneer je de liefde en warmte van jouw
familie niet hebt kunnen ontvangen en je
een vreemde op aarde bent gaan voelen. Je
bent gaan verharden. Hartgespan helpt je

Wil je meer weten over energie? Daarover
heb ik nog een blog geschreven op mijn
website. In deze roerige tijden is het heel
belangrijk om je energietrilling hoog te
houden om in balans te blijven en niet
meegezogen te worden in het negatieve.
Blijf bij jezelf, straal je eigen innerlijke licht
uit en blijf positief!
Heb je hulp nodig om in balans te blijven,
schroom niet om vrijblijvend contact op te
nemen.
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
Bron: Bloesem Remedies Nederland
Fotobron: pixabay.com en www.bloesemremedies.com
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Op vakantie in coronatijd
Mijn man en ik hadden onze vakantieplannen vorig jaar al gemaakt.
We waren aan het kamperen in Polen en
Tsjechië en dat beviel zo goed dat we toen
al besloten om dit jaar nog eens die kant op
te gaan.
Maar toen kwam de coronacrisis en werden de grenzen gesloten en campings bleven aanvankelijk dicht.
Nu je dit leest is er al weer het éen en ander
veranderd , maar hebben wij onze vakantie
er ook alweer op zitten.
Wat kon er wel?
In eigen land iets doen.
Zo zijn wij op zoek gegaan naar een rustig
vakantiepark en hebben daar voor een
week een huisje gehuurd.
We zaten op de Veluwe, bij Hoenderloo,
waar we vroeger ook al eens geweest waren.
Vanuit Hoenderloo valt er heel veel te ontdekken.
Zo ligt daar het Deelerwoud.

Het natuurgebied bestaat uit Veluws bosen heidegebied op voormalig stuifzand.
Je ziet er de grove den, gemengd bos en
oud eikenhakhout met een rijke ondergroei.
Er komen verschillende dieren voor zoals,
edelhert, damhert, ree, wild zwijn, vos en
boommarter.
Er broeden diverse roofvogels, raven hoor
en zie je, spechten , nachtzwaluw, wulp en
veldleeuwerik vliegen hier rond.
In dit bos zie je veel mensen met een verrekijker of camera met telelens rond lopen
omdat er zoveel moois te zien valt.

Vlakbij Hoenderloo ligt nog een prachtig
gebied wat zeer de moeite waard is om te
bezoeken.
De Loenermark.
De Loenermark is één van de mooiste terreinen van het Gelderse Landschap.
Het naaldbos, de hei met zijn prachtige
heideschapen, heel veel jeneverbesstruiken en de oude stuifduinen zijn echt hoogtepunten.
Door het Deelerwoud lopen wandelroutes
en mooie fietspaden.
Delen van dit bos zijn niet toegankelijk vanwege rustgebied voor wild.
Dat wordt duidelijk aangegeven met palen
en bordjes.

De Loenermark is rijk aan wild. Er is een observatiepunt waar wij ook op een avond
hebben zitten wachten op wild.
Het lange wachten werd beloond.
We kregen 13 wilde zwijnen en 5 herten te
zien.
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Het was toen al na tienen ’s avonds. Maar
zo mooi om mee te maken.
Verrekijker mee!

Bij de Loenermark ligt ook een erebegraafplaats die zeer de moeite waard is om eens
te bezoeken. Het is een prachtig aangelegd
park.

Het bos op de Loenermark is heel oud. Het
bos was er al in de 10de eeuw.
Het grootste deel van dit bos was hakhout
en in gebruik bij de Marke van Loenen.
De rest van de Loenermark bestond uit
heide. Geldersch Landschap en Kasteelen
heeft de Loenermark in 1992 in erfpacht
gekregen van de gemeente Apeldoorn.
Bij de schaapskooi op de Loenermark
Als je eens in de buurt komt is het ook leuk
om een kijkje te nemen bij de Loenense watervallen.

Wildzwijn in het wild kunnen fotograferen.
Dit was op een avond rond 21.00 uur in de
buurt van Radio Kootwijk.

Je kunt de Veluwe heel goed ontdekken per
auto, op de fiets en wandelend.
Ik hoop jullie geïnspireerd te hebben en
wens jullie allen alvast fijne vakantiedagen
toe!
Piteke van der Meulen
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Bloemige salade...

Een krop sla, aangevuld met rucola, een fijn
gesneden uitje en een potje linzen kregen
gezelschap van de bloemen van citroengeranium, koekoeksbloem en damastbloem.
Een beetje mayonaise goed vermengd met

een flinke lepel mosterd en zelfgemaakte
kruidenazijn dienden als sausje.
De salade en de saus goed door elkaar geschept en als laatste gingen de bloemen
erop.

Anneke

Vrolijkheid op ons bord creëren we zelf!
Het oog wil ook wat en de natuur heeft ons
zoveel te bieden; daar mogen we gebruik
van maken.
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Munt drogen...

We kunnen heel veel planten en bloemen
drogen.
Wie veel munt in de tuin heeft doet er verstandig aan mooie takjes te bundelen en op
een droge plaats op te hangen.
Een plek waar het absoluut goed droog is,
denk aan een verwarmingsketelhok/ruimte
of de huiskamer.

Hang wat je wilt drogen niet in een ruimte
waar snel vocht ontstaat of buiten. Wanneer er steeds vocht op de blaadjes komt
dan krijg je snel bruine plekken.
Als de blaadjes van de munt droog zijn kun
je ervoor kiezen deze van het steeltje te halen en de steeltjes verder te laten drogen

of om deze bijvoorbeeld op de compostbak
te doen.
Stelen drogen veel langzamer, logisch omdat deze veel dikker zijn dan de blaadjes en
als je niet goed gedroogde steeltjes bij de
droge blaadjes in een bij voorkeur glazen
potje doet dan ontstaat er schimmel.
Dat mag zeker niet gebeuren, schimmel in
onze voeding is heel slecht.
Alles wat we zelf drogen is leuk en nuttig
maar wees wel alert op wel of niet goed
droog.
Gedroogde munt is heerlijk voor in de
maanden dat het niet in de tuin groeit.
Over munt in de tuin gesproken, er zijn vele
soorten munt en het is aan te raden de verschillende soorten niet naast elkaar in de
grond te planten. De planten zullen door elkaar gaan woekeren maar de kans bestaat
ook dat zij gaan mixen zodat er andere
soorten ontstaan.
Bovendien kruipen deze planten je hele
tuin door als het even kan dus in grote potten of afgeschermde stukken tuin, denk
aan bakken die ook een stuk de grond in
gaan, kun je zelf een beetje de baas blijven
over deze gezellige rakkers.
Maar... het zijn fantastische planten en alleen al even aanraken geeft al een heerlijke
geur.

De blaadjes zijn ook in diverse gerechten te
gebruiken naast dat thee het bekendst is.
Gebruik het spaarzaam want de smaak kan
snel overheersen.
Wie over een droogoven beschikt (geen gewone oven maar een echte droogoven om
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kruiden, groenten, bloemen, fruit en andere heerlijkheden te drogen) kan de munt
uiteraard daar ook in drogen voor een
prachtig groen resultaat.
De blaadjes zijn ook dan eerder droog dan
de steeltjes, je kunt er voor kiezen alleen
het blad te drogen.
Wie weinig kruiden droogt kan volstaan
met boven beschreven idee, gewoon op
zijn kop, maar het drogen dient wel redelijk
snel te gebeuren voor een optimaal resultaat.
Veel plezier als je dit klusje gaat ondernemen.

De manier van drogen is hetzelfde, ook op
een goede droge plaats of in een droogoven.
Zevenblad kun je gedroogd op vele manieren verwerken. In een theemengsel, in soepen, sauzen, gebakken ei of als kruiden in
nasi- of andere gerechten.

Anneke

____________________
Zevenblad drogen

Het is fijn om een voorraadje aan te leggen
voor de maanden waarin je het niet meer
zo gemakkelijk kunt oogsten, de bladeren
te groot worden en er weinig nieuwe meer
bijkomen.

Als we munt kunnen drogen dan kunnen
we ook zevenblad drogen.
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In de wintermaanden kun je het zevenblad
niet vinden dus kun je daar in het voorjaar
en begin zomer heel goed op inspelen door
een gedroogde voorraad aan te leggen.
Glazen potjes zijn ideaal om gedroogde
kruiden, groenten of bloemen in te bewaren. Doorzichtig glas bij voorkeur in kastjes
bewaren zodat de zon er geen vat op heeft.
Gekleurd glas, bijvoorbeeld bruin of groen
kan wel zichtbaar staan maar zet het niet
op een kozijn in de zon.
Zevenblad knispert zo leuk als het droog is.
Anneke

____________________
Mierikswortel – Armoracia rusticana
Hij staat prachtig te bloeien in mijn voortuin van 15 stoeptegels groot, die ik nodig
had om achter een paadje te maken☺, de
Mierikswortel. Hij is groot, grote bladeren
en verschillende stelen met daaraan schattige witte bloemetjes. Echt een lust voor
het oog die witte wolken!

Kijk ook altijd of de potten goed sluiten zodat er geen vocht in kan trekken.

Zijn mooie Latijnse naam Armoracia rusticana vind ik best deftig klinken eigenlijk,
maar als je kijkt naar de betekenis dan zegt
dat toch wat anders. De Mierikswortel
wordt er niks minder om en ik vind hem
nog steeds prachtig. Armoracia komt van
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de streek Amorica in Bretagne, waar de
plant veel voorkomt. Of volgens anderen
van het Keltische ar of are en mor. Ar of are
betekent ‘nabij’ en mor betekent ‘zee’. Een
plant die groeit nabij de zee wat anderen
vertalen als ‘een boodschapper uit zee’, dat
klinkt net even magischer. Rusticana bete-

kent ‘boers’ of ‘plattelands’.

Nou zo snel gaat het niet, alhoewel hij nu
wel bijna een kwart vierkante meter in beslag neemt.
Komende herfst ga ik toch echt wat wortels
oogsten ☺ De plant wordt 50 tot 120 cm
hoog. De penwortel is wit, geurend en
heeft zijwortels, stekjes. De wortel kan 5
cm breed worden en wel tot 60 cm lang. Nu
snap ik wel waarom je er nooit meer vanaf

Mierik of Meerrettich stamt uit het OudHoogduits, mare betekent merrie en ratih
is wortel. Merriewortel, Mierikswortel,
voor paarden overigens giftig. In de volksmond wordt het ook wel waterpeper of peperwortel, zeeradijs of boerenradijs genoemd en dit verwijst dan naar de scherpe
pepersmaak.
Mierikswortel is een vaste plant met een
enorme groeikracht, eens in de tuin is altijd
in de tuin. Als er maar een klein stukje achterblijft groeit er gewoon weer een nieuwe
plant uit. Een aantal jaren geleden heb ik
een stekje/wortel gekregen van Anneke en
die heb ik bewust in mijn ieniemini voortuintje geplant met het idee, dan kan hij
nooit groter worden dan dat.
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komt… 60 cm lang met zijworteltjes, hoe
krijg je dat heel uit de grond? Niet dus.

Het blad is donkergroen, bobbelig, rechtopstaand aan de onderkant en de toppen
wijzen naar buiten. En slakken houden ervan. Bij mijn plant niet heel erg, de groeikracht van de Mierikswortel is groter dan
de eetlust van de slakken. De bloemetjes
zijn wit, viertallig met een groenig hartje en
groeien op een topstengel in trossen. Ze
bloeien van Mei tot Juli. De zaaddoosjes
zijn peulvormig. Mierikswortel behoort tot
de kruisbloemigen wat ons meteen laat
weten dat hij eetbaar is. Maar behalve dat
hij eetbaar is heeft de Mierikswortel ook
een lange geschiedenis van geneeskracht.
1500 jaar voor onze jaartelling was het al
bekend bij de Egyptenaren en de wortel
werd 3000 jaar geleden al gebruikt door de
Grieken voor zijn vocht afdrijvende werking. Mierikswortel werkt op de spijsvertering, helpt de spijsvertering en verbeterd
de darmflora. Het helpt de lucht wegen,
het werkt slijmoplossend dus bij bronchitis
en astma maar ook bij verstopte holtes.
Dan gebruik je een uitwendig kompres. Ik

heb dat één keer gedaan pffff het werkte
heel heftig, bij mij tenminste. Mierikswortel is ook zweet en urinedrijvend dus goed
bij oedeem (vocht vasthouden) Het werkt
ook ontsteking remmend in het hele lichaam. De plant bevat veel vitamine C en
veel mineralen daardoor werkt het constitutie verhogend oftewel aansterkend, bijv.
na ziekte of een operatie enz. Mierikswortel is een plant met nog veel meer mogelijkheden dan wat ik hier net geschreven
heb, ga maar eens op onderzoek.
Mierikswortel is een plant die heel veel
goed voor ons kan doen maar het is wel
handig om te weten dat er mensen overgevoelig op hem kunnen reageren.
Contra-indicaties, anders gezegd, wanneer
moet je Mierikswortel niet gebruiken:
Mierikswortel niet geven aan kinderen onder de 4 jaar, Mosterdolie is irriterend en
kan zelfs giftig zijn voor zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven, niet
gebruiken bij hypothyreoïdie dat is een
traag werkende schildklier, ook niet gebruiken bij nier aandoeningen. En geen
Mierikswortel gebruiken veertien dagen
voor een operatie.
Zowel voor de geneeskracht als culinair gebruiken we de wortel. Je kan er tinctuur
van maken of hem op olie zetten zodat je
zijn geneeskracht kunt bewaren voor een
later tijdstip. Je kan de wortel ook vers raspen en er een kompres van maken of je
neemt de geraspte wortel en mengt het
met bijv appel en azijn voor bij het eten.
Wanneer de wortel nog heel is heeft hij
weinig geur maar zodra je hem gaat snijden
of raspen produceren de enzymen in de
wortel mosterdolie en dat kan je ogen en
slijmvliezen irriteren, beetje vergelijkbaar
met een ui.
Marja Frederiks
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De liefde en de wetenschap
Een magische ontdekkingsreis naar de
waarheid

gekregen. Maar dat schreeuwen heeft niet
geholpen, het heeft het eigenlijk alleen
maar erger gemaakt. “Haal nu eerst eens
even diep adem en vertel me dan wat er
aan de hand is, maar wel één voor één”
zegt de uil. “JK, begin jij maar.” JK en Barto
halen diep adem en JK begint te vertellen.
--------------------Dit is het begin van het helende verhaaltje
'Liefde en de wetenschap' dat ik jaren terug
heb geschreven in het kader van de kinderboekenweek.
Ik vond het ergens wel toepasselijk voor nu.
Voor hoe we met elkaar omgaan, voor de
vraag wat waar is, maar ook voor het bewustworden van de energie van liefde.

“Welles.” “Nietes.” “Welles!” “Nietes!”
“Wel waar!” “Echt niet, bewijs het maar!”
“Stop, stop, wat is hier aan de hand?” De
wijze oude uil komt op de herrie afgevlogen
en ziet JK de draak en Barto de Bever tegenover elkaar staan schreeuwen.
“Allereerst denk ik niet dat één van jullie
nog naar de ander luistert als je schreeuwt.
Je hoort alleen jezelf schreeuwen. En sowieso hoor je niet meer wat de ander zegt,
alleen hoe hij het zegt. Allemaal door dat
geschreeuw. Met elkaar praten doe je door
naar elkaar te luisteren. Op een rustige
toon en zonder elkaar te onderbreken. Je
laat elkaar uitspreken en zegt daarna wat jij
wilt zeggen.

Hij staat sindsdien in mijn online wereld,
maar nu deel ik hem met liefde via deze link
voor een ieder die hem samen met
zijn/haar kind wil lezen. 💗
https://innertreasure.nl/…/05/De-liefdeen-de-wetenschap.pdf
Liefs, Eveline

____________________
Regenboogschattenjacht
Voor een zomer vol geZONdheid

Trouwens, jullie zijn vriendjes en die horen
al helemaal niet naar elkaar te schreeuwen.”
JK en Barto kijken elkaar aan; ze schrikken
van de luide stem van de uil. Hij heeft gelijk.
Ze zijn vriendjes en ze schreeuwen alleen
maar naar elkaar omdat ze ruzie hebben
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Waar kies jij voor? Voor angst of voor
liefde?
Mijn jaarlijkse GRATIS Regenboogschattenjacht staat weer online! ✨
Dit jaar natuurlijk in het teken van de Corona crisis en de schadelijke angstindoctrinatie. Want dat het onze kinderen schaadt
is duidelijk. En dat we er wat aan moeten
doen is een feit.
Hoe kunnen we onze kinderen dan hiertegen beschermen?
Door omdenken, door ombuigen van alle
schadelijke termen, en door ze te leren wat
werkelijke geZONdheid is en hoe je dat bereikt..
Deze vijfde editie gaat jou en jouw kind
daarbij ondersteunen door de combinatie
van helende verhalen en schattenjachten
in de natuur.
De meest krachtige assertiviteitstraining
die er is.
Wil jij jouw kind helpen om voorbij de sluiers van angst altijd te kiezen voor liefde?
Doe dan mee met deze GRATIS Regenboogschattenjacht.
Meer info zie link: https://innertreasure.nl/regenboog-schattenjacht-5/
Liefs. Eveline

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, Eveline van Dongen
en Barbera Smit,
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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