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Voorwoord 
 
De maand augustus is al bijna weer om. De 
dagen vliegen voorbij, vorige week de alge-
mene nieuwsbrief en nu hoogste tijd voor 
deze junior. 
 
De vakanties zijn weer voorbij, maandag 
gaat iedereen weer naar school. Een zomer 
met veel warmte en zon en de nodige re-
gen. Vandaag was het harde wind en regen. 
Gistermiddag ook terwijl we in Vatrop bij 
Den Oever wandelden met een paar men-
sen. Mijn paraplu begaf het, gelukkig had 
Anneke nog eentje extra in de auto liggen. 
Maar ja, met een stevige wind en een dikke 
bui blijf je ook met een paraplu niet 

droog       . 
 
Toch was het een heerlijke middag, lekker 
buiten zijn, frisse lucht, de zee, de eetbare 
zeegroente die daar groeit.  

zeevenkel 

zeepostelein 

zeeweegbree 
 
Ik hoop dat jullie ook hebben kunnen genieten 
van de schoolvakantie en leuke dingen hebben 
gedaan en energie hebben opgebouwd om er 
weer een poosje tegenaan te kunnen. 
 
We leven nog steeds in een bizarre coronatijd, 
met anderhalve meter afstand, veelvuldig han-
den wassen en hier en daar mondkapjes op. 
Niet leuk, dus blijf vooral leuke dingen doen 
buiten schooltijd, ga naar buiten, wandelen en 
spelen in de natuur. 
Zorg dat je gezond blijft, eet gezond, veel 
groente en fruit en laat fastfood zoveel moge-
lijk staan.  
Wij dragen in deze nieuwsbrief ideeën aan. An-
neke deelt weer tal van recepten. Een moeder 
van 4 jonge kinderen laat zien hoe je een leuk 
fruitbordje maakt. Marja heeft het in haar bij-
drage over de rode aalbes. 
Piteke is wezen wandelen en Geertje vertelt 
over nieuwe tijdsremedies.  
En een leuke bijdrage van Hanna over meisje 
merel en het grote wonder. 
Weer voor elk wat wils, veel leesplezier, blijf 
gezond en tot de volgende maand. 
 
Barbera 
Reageren? Mail: 
barbera@project7-blad.nl   

mailto:barbera@project7-blad.nl
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De nieuwetijdsremedies 
– de Vortex 
 
Heb je wel eens van een vortex gehoord? 
Het is een werveling van energie die zui-
gend of aantrekkend is.  
Deze energie is niet zichtbaar behalve voor 
helderzienden, maar iedereen kan het wel 
voelen. Het heeft de vorm als een werve-
ling in water als je de stop uit het bad trekt, 
als lucht in whirlpools of tyfoons ook wel 
tornado’s genoemd.  
Je kunt ze voelen, omdat ze iets met jouw 
lijf doen. Je kunt gaan rillen, duizelig of mis-
selijk worden.  
 

Ik kan je vertellen: het is een hele vreemde 
gewaarwording. Alsof je even het contact 
met de aarde kwijt bent. Ik heb dat zelf 
meegemaakt na een heling op een beurs. 
Na een poosje zakte het af.  
Als je gaat rillen is het vaak een bescher-
mingsvortex, je krijgt het dan ook koud. Als 
je duizelig wordt dan verdwijnt dit weer als 
je bewust aan je voeten gaat denken die 
contact maken met de vloer (dat heet gron-
den).  
Misselijkheid komt opzetten, omdat de 
energie versnelt en dat voelt even onge-
makkelijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk maar aan de draai- of zweefmolen als 
die net begint met draaien.  
Het duurt even en dan ben je eraan ge-
wend en vind je het leuk. Dat geldt niet 
voor mijn man, die kan er absoluut niet te-
gen.  
 

Daarom moest ik vroeger altijd met de kin-
deren mee in de draaiende attracties hihi 

     . 
 
Vortexen zitten ook in jouw lichaam als 
energiecentra, ze worden de chakra’s ge-
noemd. Verderop geef ik je nog een boe-
kentip als je hier meer over wilt weten. 
Vortexen kun je bewust gebruiken om iets 
in gang te zetten en patronen te doorbre-
ken.  
 

Ze trekken of zuigen de energie vanuit het 
universele energieveld aan. Via bloesemre-
medies kunnen ze ook opgewekt worden. 
De vorige keer heb ik over een energie-
plaats verteld en dat is ook een vortex. 
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AARDE VORTEX met WITTE ENGEL helpt 
loslaten van hele oude stukken 

 
Deze remedie is gemaakt van een 
energieplaats met een samensmelting van 
de energie van edelstenen, nl. de zwarte 
toermalijn, een Lemurisch bergkristal en 
een superseven mineraal.  
De zwarte toermalijn is de sterkst aardende 
en beschermende edelsteen. Een 
Lemurisch bergkristal heeft de frequentie 
van Lemurië. Dat is een stad uit de oudheid 
met een heel oude beschaving en als je 
daar meer over wilt lezen dan raad ik je het 
boek van Aurelia Louise Jones aan, het heet 
“Onthullingen over het nieuwe Lemurië”.  
 

Een superseven mineraal is een combinatie 
van amethist, rookkwarts, rutiel, ca-
coxeniet, lepidocrosiet en goethiet in berg-
kristal en heeft een sterk transformerende 
werking. De vortex van deze energieplaats 
die de aarde in gaat, maakt een diepe ver-
binding met een kern van licht. Uit dit licht 
is de Witte Engel met een gouden bol in 
haar handen ontstaan. 
 
Deze remedie helpt je met het maken van 
een diepe verbinding met de aarde en zorgt 
ervoor dat emoties uit oude levens (heb je 
het boek van Hans Stolp al gelezen die ik 
getipt had?), die niet zo goed verwerkt zijn 
in balans worden gebracht.  
Deze emoties kunnen in het huidige leven 
nog steeds problemen geven, zie het maar 
als gedragspatronen. Door de diepe verbin-

ding met de aarde kan de ziel ook beter ma-
nifesteren (ontwikkelen). Het is zelfs zo dat 
deze remedie je de kracht geeft om de oud-
ste problemen, die nog steeds op 
zielsniveau aanwezig zijn, op te ruimen.  
 

Daarbij helpt ook de connectie met Akasha 
(gouden stad van kennis) en Atlantis (de 
verzonken stad) – ga eens op onderzoek uit 

of deze informatie jou triggert       (vaak 
voel je een bepaald weten in je lichaam). 
Wanneer een manifestatie in de ziel niet af-
gemaakt kan worden, soms voor eeuwen 
dan kan een crisis ontstaan (bijv. psychose, 
scheiding, conflict of ernstige ziekte).  
 

Deze crisis vindt meestal plaats aan het 
einde van een periode van ontwikkelingen, 
waarbij het probleem dwingt om nu een 
wezenlijke verandering te maken zonder 
uitstel. De remedie geeft ook inzicht dat je 
niet hoeft te strijden tegen het slechte, 
maar het los mag laten en dat dit het mo-
ment is om in jouw kracht te gaan staan. 
Een zin die belangrijk is en je vaak kunt op-
zeggen (dat heet een affirmatie) is: 
“Ik vernieuw, verander en manifesteer het 
diepste in mijn ziel, ik laat oude niet geïnte-
greerde en niet gemanifesteerde emoties 
los en geef vorm aan mijn nieuwe richting.” 
 

 
KINDER VORTEX voor het opruimen van 
alle trauma uit de kindertijd 

 
Een bijzonder krachtige remedie voor kin-
deren, maar ook volwassenen. Vaak heb je 
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niet in de gaten hoeveel invloed de tijd in 
jouw moedersbuik, jouw geboorte en het 
opgroeien een rol speelt in de gezondheid 
en hoe je je voelt.  
Deze remedie is gemaakt van een energie-
plaats met een vortex met een engel met 
een gouden bol er omheen met de edelste-
nen: fluoriet (bescherming en zelfvertrou-
wen), celestiet (verbinding rijk van de en-
gelen), rhodoliet (loslaten van gedachten 
van anderen), aquamarijn (kalmeert en be-
schermt), morganiet (sterke hartenergie), 
haliet (lost oude patronen op), versteend 
hout (aardt) en 2 amethist (wijsheid en kal-
meren) vleugels.  
Herinneringen worden tot op celniveau 
vernieuwd en verbonden met de oorspron-
kelijke kwaliteiten van de ziel, voordat deze 
op aarde incarneerde. Bovendien inte-
greert het de nieuw geleerde kennis met de 
oude kennis vanuit het universum. 
Kinder Vortex laat je de verbinding voelen 
met het universele Licht. Laat zien wie je 
werkelijk bent en mag zijn. Geeft het kind 
van deze nieuwe tijd (ook wel nieuwetijds-
kinderen genoemd) zowel veiligheid als be-
scherming uit de engelenwereld en ver-
bindt het met zijn/haar oorspronkelijke 
kracht. De Kinder Vortex laat je zijn wie je 
mag zijn. 
 
Er zijn nu 8 van de 13 nieuwetijdsremedies 
besproken. Herken je al dingen van jezelf? 
Neem gerust contact op als je vragen hebt. 
De volgende keer vertel ik over de Engelen-
remedies en ook Lemurië komt weer even 
terug. Wil je meer weten over chakra’s en 
jouw energieveld? Dan kan ik je het boek 
van Barbara Ann Brennan aanraden: 
Licht op de aura 

 
Daarin staan ook prachtige plaatjes over 
het energieveld voor de beelddenkers on-
der jullie. Wat ik jullie hier vertel, kom je 
niet in de schoolboeken tegen, maar is wel 
reuze interessant te ontdekken. 

Weet je niet precies welke remedie (of re-
medies) nu het beste bij jou passen op dit 
moment, schroom dan niet om contact op 
te nemen. Dit kan ook via een mailconsult. 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
 
Bron: Bloesem Remedies Nederland  
Fotobron: pixabay.com en Licht op de aura 
 

____________________ 
 

Meisje merel en het 
grote wonder. 
 
Kennen jullie Meisje merel nog? 

 
Haar allereerste nestje werd een verdrietig 
verhaal. 
En al haar volgende nestjes werden ver-
drietige, maar ongeschreven verhalen.  
 
Ze kwam het me altijd vertellen. Ook al zat 
haar nest in een andere tuin. Dan was ze 
eerst boos. Ze vloog dan keihard tegen de 
schutting van de stress. En daarna werd ze 
verdrietig, keek me dan langdurig aan en 
vroeg: waarom moet dit nu altijd zo?  
Omdat ik geen antwoord wist, keek ik dan 
alleen maar terug en zij wachtte ... 
Waarop? Tot ze begreep dat ik het ook niet 
wist. Dat we het samen niet wisten en dat 

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl?subject=Mailconsult%20Bloesemremedies%20%20t.w.v.%20€%2036,50
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is altijd fijner dan het helemaal alleen niet 
weten.  
 
Ze heeft het dit jaar moedig overnieuw ge-
probeerd. Maar ze werd steeds een beetje 
minder dapper en begon slordige nesten te 
maken. Ze dacht al van te voren dat het 
toch wel weer niet zou lukken. En ze had 
gelijk. Er zitten hier ook zoveel eksters! En 
eksters zijn niet aardig voor nestelende me-
rels. 
 
Ze hield ermee op. Ze zei tegen haar man-
netje dat ze geen eitjes meer ging leggen. 
Dat de eitjes op waren. Ja, dat kan natuur-
lijk als je al heel veel eitjes gelegd hebt en 
ze allemaal weg geroofd zijn door de ek-
sterbandieten.  
Ze besloot daarom dat het mannetje het 
eerst van de rozijntjes mocht eten en dat zij 
zou wachten tot hij uitgegeten was. Eerder 
mocht zij altijd eerst. Natuurlijk! Want zij 
was steeds héél belangrijk, zij moest eitjes 
leggen en broeden. Maar die tijd was nu 
voorbij. 
 
Zo leek het. 
 
Op een dag zat meisje merel op de balk tus-
sen schuur en huis, waar ze wel vaker zat. 
Volgens mij zat ze wat te dromen, mis-
schien droomde ze over wonderen, want 
wonderen zijn fijn om over te dromen. 
Ik keek naar haar. Ze zat met haar kontje 
naar mij toe.... en opeens .... leek het of ik 
zelf ook droomde. Opeens had ik zo’n be-
hoefte om haar als het ware tussen mijn 
handen te houden! 
Als het ware, want ik raakte haar niet aan, 
daar zou ze van schrikken. Ze bleef doodstil 
zitten en ik had een gevoel van ..... laat ik 
het maar liefde en tederheid noemen, ter-
wijl ik haar tussen mijn handen hield. Zo 
stond ik daar te dromen met mijn handen 
rond Meisje merel en zo zat zij met mij sa-
men in dezelfde droom. 
 

Twee dagen later, zag ik haar opeens met 
takjes en mosjes heen en weer vliegen! En 
net zoals bij haar áller-aller-eerste nestje, 
zag ik haar worstelen met een touwtje dat 
altijd vast zit aan haar zitbalk en dat ze 
móést hebben voor haar nieuwe nest. Dat 
was lachen! Ze hield er niet mee op, hoe-
veel andere touwtjes ik ook over de balk 
hing. 
 
Haar droomnest maakte ze aan de andere 
kant van de schutting. Dus vlak bij de rozijn-
tjes, maar wel zo, dat ik het nest niet kon 
zien. Dat was zeker mijn straf, omdat ik dat 
touwtje niet los gemaakt had en maar had 
staan lachen. Dat was ook geen manier van 
doen. 
 
Maar.... natuurlijk heb ik wel gezien dat er 
na ongeveer twee weken af en aan gevlo-
gen werd met lekkere hapjes! 
 
En wat denk je?  De jongen zijn nu uit het 
nest. Ik heb er echt waar twee van in mijn 
tuin zien zitten.  

 
Meisje merel is er heel druk mee. Maar wel 
heel ópgewekt druk. Ze lacht steeds een 
beetje naar me, trippelt net als bij haar eer-
ste nest heel blij tot aan mijn tenen en kijkt 
dan naar me omhoog.  
Ik leg dan rozijntjes voor haar neer.  
 
Blije groet van Meisje merel en Hanna. 
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Rode Aalbes – Ribes Ru-
brum 
 

 
Laatst wandelde ik met Pluk, mijn hondje, 
en zag ik langs de weg een stalletje waar 
rode bessen te koop waren. Lekker, dus… 
we kwamen met een doosje bessen thuis. 
Ik dacht: ik ga eens kijken of rode bessen 
een geneeskrachtige werking hebben…. en 
ja hoor ☺ 

 

De Rode Aalbes was in de 16de eeuw al be-
kend om zijn geneeskracht; hij is toen veel 
aangeplant en vervolgens uit tuinen ‘ont-
snapt’. Daarom vind je de struik nu ook ver-
wilderd overal in Europa en Azië. 
De naam Aalbes wil zoveel zeggen als de 
glanzende bes die voor bier/wijn gebruikt 
wordt.  
 
Âl betekent in het Oud Saksisch ‘bier’ en 
bes komt van het oud Indische ‘bhas’ wat 
glans en licht betekent. De bessen glanzen 
ook inderdaad en zijn half doorzichtig. Ru-
brum betekent ‘rood’ en Ribes is de ge-
slachtsnaam van verschillende bessenstrui-
ken en -bomen, in totaal wel 150 soorten.  
De Aalbes is een kleine struik, hij wordt 1 
tot 1,5 meter hoog. Hij heeft een zachte 
grijze bast, bij oude struiken scheurt de 
bast. De wortelstok maakt uitlopers. Het 
blad is handvormig met 5 gezaagde lobben 
en een steeltje.  
 
De onderkant van het blad is zacht behaard 
en heeft gele geurkliertjes.  In de winter 
valt het af.  
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De bloemen zijn geel groen en hangen in 
trossen, de vruchten, de rode bessen zijn 
eind Juni rijp.  

 
Ook de Rode Aalbes laat ons door middel 
van de signatuur zien waar hij allemaal 
goed voor is. De zachte beharing op de tak-
ken verwijst naar de werking op huid en 
slijmvliezen.  
Het ingetrokken blad zegt: ontkrampend. 
De gele kliertjes op de onderkant van het 
blad vertellen dat het werkt op de spijsver-
tering evenals de geelgroene bloemetjes.  
De rode bessen vermelden een werking op 

het bloed, rood, en ook op het hart.  
Omdat de bloemen hangen in trosjes is de 
Rode bes goed voor introverte, naar binnen 
gerichte, mensen. De plant helpt je om je 
makkelijker te uiten. 
 
Voor de geneeskracht wordt het blad, 
jonge takjes/twijgjes en de (gedroogde) 
bessen gebruikt.  

De Aalbes bevat heel veel vitamine C maar 
ook mineralen zoals ijzer, fosfor, kalium, 
koper en mangaan en veel voedingsvezels. 
Al deze stofjes werken aansterkend.  
Rode Aalbes kan je gebruiken bij koorts 
want hij koelt, bij een droge keel of dorst. 
Het werkt bloedzuiverend, urinedrijvend 
en licht laxerend.  
Het is goed voor de spijsvertering, werkt 
bloedsuiker verlagend, tegen spoelwor-
men en bij maagstoornissen en het is sa-
mentrekkend.  
De gedroogde bessen werken ontzurend.  
En het blad kan je gebruiken bij slecht ge-
nezende wonden. Dat is een hele waslijst!  
Van het blad of de gedroogde bessen kan je 
thee maken en de tinctuur wordt gemaakt 
van alleen het blad.  
De gedroogde bessen doen het ook goed in 
een thee mengsel.  
Maar een toetje met rode bessen is ook 
niet te versmaden, bovendien helpt zo’n 
toetje meteen de spijsvertering.   
En wat dacht je van jam of een wat dunnere 
variant voor op een pannenkoek, mogelijk-
heden te over☺ 
 

 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker 
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Wandeling - Rapunzels 
bij de Drentse Aa – 
 
Ik heb een wandeling gemaakt in Drenthe 
vanaf parkeerplaats 
Molensteeg in Oudemolen. 
 
Het is een 7 km lange wandeling gemar-
keerd door lichtblauwe paaltjes. 
De route wordt goed aangegeven behalve 
op twee punten, daar staan geen paaltjes, 
de eerste keer ga je rechts af en bijna aan 
het einde van de wandeling ga je links langs 
een pad door een veld. 
 
Op de parkeerplaats staat een informatie-
zuil over het gebied. 
 
 

 
 
 
 
 

 
De heide staat volop in bloei in augustus, 
een prachtig gezicht! 
 

 
We kwamen een hazelworm tegen. 
Een hazelworm is geen slang. 
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Het is een pootloze hagedis. 
Hij onderscheidt zich van slangen door de 
zeer kleine schubben en beweegbare oog-
leden. 
 
Vrouwtjes hebben in het algemeen don-
kere strepen op de flanken en een kleinere 
stompere kop dan het mannetje. Oude 
mannetjes krijgen blauwe vlekjes. 

 
Tijdens de wandeling kom je over vlonders. 
De eerste keer door een stukje moerasach-
tige gebied. 
De tweede keer langs het bos en de laatste 
keer door een stukje weiland. 
Voor kinderen die goed kunnen wandelen 
is deze tocht erg leuk. 
 
Je komt ook langs een hoge wand, waar je 
naar beneden kunt klimmen en waar een 
schommel boven het water hangt. 
Droge kleding en zwemspullen zijn dan wel 
handig. 
 
De route is erg afwisselend. 
De ene keer loop je over een breed pad.  
 
 

Dan weer over smallere paadjes en ook 
door de hoge varens. 
 

 
Voor de wildplukkers onder ons is er ook 
genoeg te zien. 
Wat opviel zijn metershoge brandnetels. 
In de bermen bloeiden veel wilgenroosjes. 
 
De eikeltjes hangen alweer in de bomen 
evenals trossen vol lijsterbessen. 
 
Kom je eens in de buurt of woon je in Dren-
the dan beveel ik deze wandeling van harte 
aan! 
 
Piteke van der Meulen 
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Versierde bordjes fruit 

Een leeuw en libelle 
Dit stuurde een moeder ons die 4 jonge kin-
deren heeft. Ze maakt prachtige bordjes 
fruit voor de kinderen. 
Ziet er gezellig uit! 
 
1000-blad,zonnebloemblaadjes en necta-
rine allemaal eigen tuin.  

Nog een leeuw voor onze zoon van prui-
men, zonnebloemblaadjes en gedroogde 
druif, ook uit eigen tuin.  
 
Ook de appels en munt komen uit de eigen 
tuin. Alleen de banaan is gekocht  

Begonia's 
 
Er zijn vele soorten begonia's. Kleinbloe-
mige en grootbloemige, in diverse kleuren. 
De grootbloemige soorten staan prachtig 
op grote schalen salade of andere gerech-
ten. 

 
De bloemblaadjes kun je ook los geplukt als 
eetbare decoratie gebruiken. 
Begonia's geven een prachtige zomerse 
sfeer en dat kunnen we best nog wel even 
gebruiken in deze tijden. 
 
Fleur en kleur op je bord zorgt er voor dat 
je met extra aandacht naar de maaltijd kijkt 
en daar dus ook van geniet.  
 
Op de beschuitjes gebruikten wij kleinbloe-
mige begonia's.  
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Sappige begonia's met appeltjes-
smaak maken een lekkernij bij een 
kopje thee extra feestelijk... 

 
Begonia's, zij smaken een beetje appeltjes-
achtig, denk aan een frisse granny smith. 
Je hebt van die momenten, zin in wat lek-
kers bij de thee maar iets bakken of halen 
is dan niet aan de orde. 
Beschuitjes bieden een fantastische oplos-
sing.  
Wij namen een beschuit, besmeerden deze 
met roomboter en jam. Heerlijke biolo-
gische pruimenjam, niet te versmaden, 
waar nog behoorlijke stukken pruimen in-
zitten. 
Een kiwi in plakjes, waar wat tokkelroom 
overheen ging. 

En niet als kers op de taart maar bloem op 
de beschuit mocht de begonia met bloe-
men, knoppen en blaadjes de hoofdrol spe-
len 
Een zomers plaatje!  

Broodjes versierd met begonia en 
Oost-Indische kers 
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Begonia steelt de show… Feestje op 
je bord! 

Krulsla, aangevuld met zevenblad, bloei-
ende veldsla en begoniabloemen. Fetakaas 
erbij en klaar! 

De veldsla is een plantje dat we ook in de 
vrije natuur kunnen tegenkomen, maar bij 
ons bloeien er ook verschillende in de tuin. 
Schattige kleine witte bloempjes.  
Zevenblad is inmiddels bij velen wel be-
kend en begoniabloemen en ook bladeren 

zijn eetbaar en smaken een beetje appel-
achtig. 
Wel vermelden we er maar weer bij dat je 
geen begonia's uit een willekeurig tuincen-
trum op de maaltijd presenteert. Het is 
voor de hand liggend dat je planten ver-
werkt die puur kunnen groeien en bloeien 
en een biologische start kregen. 
De begonia zorgt voor een feestje in de 

schaal en op je bord!       

 
Anneke  
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Vruchtencake met aard-
beienjam, rode bessen 
en Oost-Indische kers… 
 

• 125 gram speltmeel 

• 125 gram roomboter op kamertem-
peratuur 

• 4 eieren 

• 1 theelepel kaneel 

• 1 theelepel natriumbicarbonaat 

• 3 á 4 kleine eetlepels kokosbloe-
semsuiker  

• 2 middelgrote appels 

• gedroogde pruimen 

• gedroogde abrikozen 

• rozijnen 

• (pruimen en abrikozen plusminus 
10 á 12 in stukjes gesneden en an-
derhalve eetlepel rozijnen) 

 
Verwarm de oven voor op ongeveer 170 
graden. 
Cakevorm of glazen schaal invetten. 
Alle ingrediënten goed mengen, het 
spreekt voor zich dat de appels geschild en 
in stukjes gesneden verwerkt moeten wor-
den. 
Ongeveer een uur is nodig om de cake te 
bakken, afhankelijk hoe je oven reageert. 
Of je er tegen het eind de bovenwarmte bij 
moet doen is een kwestie van kijken hoe je 
oven werkt. Vanaf drie kwartier de cake ex-
tra in de gaten houden. 

Heerlijk om te serveren met jam en rode 
bessen. 
 
Twee bloemen van de Oost-Indische kers 
staan fantastisch en zijn eetbaar. 
Wat een feestje op een bordje. 
 
Anneke  
 

____________________ 
 

Heerlijk, rode bessen 
met appel en druiven... 

 
Zomers fruit, de rode bessen fonkelen je te-
gemoet.   
Het zijn net rode kralen, zij steken mooi af 
bij de appels en druiven. 
Een frisse combinatie om te zien maar ook 
om op te eten. 
Kies er een mooie schaal bij en het genieten 
kan beginnen. 
 
Anneke 
  



 
16 

IJsblokjes met bloe-
men... 
 
IJsblokjes met bloemen kun je in een handom-
draai maken. 
 

 
Eetbare bloemen genoeg, maar voor de ijsblok-
jes op deze foto gebruikten we viooltjes Je kunt 
er voor kiezen om de vakjes meteen helemaal 
te vullen met water nadat je de viooltjes hebt 
verdeeld. De viooltjes komen dan aan de op-
pervlakte te liggen omdat zij naar boven drij-
ven. 
 
Een andere manier is een klein beetje water in 
de vakjes te doen, de viooltjes daarop te leggen 
en dit eerst te laten bevriezen. 
Daarna kan het vakje helemaal gevuld worden 
en zit het viooltje in het ijsblokje als deze goed 
bevroren zijn. 

De ijsblokjes gingen in een kraantjeskan samen 
met een paar takjes citroenmelisse. 
Zo maak je van een glas water een feestje. 
In plaats van 'gewoon' water kun je ook kiezen 
voor bronwater met 'huppels'. 
 
Anneke 
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Een jaar rond ‘wild’  
koken EN genieten…  
 
Via deze boeken steun je ook meteen Pro-
ject7-blad… 
Wie deze boeken bestelt via Barbera Smit 
ondersteunt hiermee Project7-blad. 
 
Project7-blad wil zichzelf graag draaiende 
houden, maar ook mooie projecten helpen 
ondersteunen. 
Zolang we met de anderhalve meter maat-
schappij te maken hebben ziet het bestuur 
geen mogelijkheden om lezingen te organi-
seren of om de studiegroepen te laten 
draaien. 
 
Via de lezingen en bijeenkomsten van stu-
diegroepen vloeide er altijd een heel klein 
gedeelte van de bijdragen naar Project7-
blad maar het moge duidelijk zijn dat dit nu 
100% stil ligt. 
 

De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-se-
rie kosten € 24,95 per deel. 
 
 

Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar is uit. 
 
De editie over de zomer volgt snel en 
daarna komen het najaars- en winterexem-
plaar er zo snel mogelijk achteraan. 
De inhoud voor al deze boeken staat al 
klaar, het is een kwestie van hard doorwer-
ken en dan kunnen we een complete ‘cur-
sus’ wildplukken en wild koken presente-
ren. 
 
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke 
foto’s van hoe de gewassen er in dat sei-
zoen uitzien. 
Ze bevatten heel veel recepten die gemak-
kelijk uit te voeren, of wellicht nog uitge-
breider te presenteren zijn; ze zijn alleen 
maar aangereikt om te inspireren, zodat ie-
dereen zich ermee kan uitleven. 
 
Van salade tot gebakken ei, van een pasta-
gerecht tot een aardappelpannetje, van 
een water met een smaakje tot… veel. 
Zodra de zomer editie er is (zal in de vol-
gende nieuwsbrief wel al een feit zijn) mel-
den we dit. 
 



 
18 

Je kunt de boeken via Barbera bestellen. 
Gewoon een kwestie van mailen, je adres-
gegevens doorgeven, welk boek je wilt aan-
schaffen en je krijgt na betaling het boek in-
clusief verzendkosten thuis gezonden. 
Wie buiten Nederland woont vragen we 5 
euro als tegemoetkoming in de portokos-
ten te betalen. 
 
Mail Barbera en geef in het onderwerp aan: 
Boek bestellen.  
barbera@project7-blad.nl  
Via Barbera krijg je het rekeningnummer 
van Stichting Project7-blad en zodra de 
penningmeester heeft geconstateerd dat 
het bedrag bijgeschreven is zal Barbera het 
boek per post toezenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vatrop, foto Anneke Bleeker 

            

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van 
der Meulen, Hanna, Geertje Swart en 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! 
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