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Voorwoord
De maand september is al weer bijna om
en we zijn in de herfst beland. Het is buiten
gelijk wat frisser en wisselvalliger weer.
Toen ik net met mijn hond Beitske buiten
liep regende en waaide het.
De nieuwe waxjas oftewel oilskinjas maar
aan, goed bestand tegen een beetje water.
Al zijn we intussen wel wat gewend, ondanks het mooie weer van de afgelopen
weken heb ik drie wandelingen aaneengesloten met Anneke in de regen gelopen en
de vierde keer even een dikke bui.
Mijn paraplu begaf het in al dat regengeweld
en heb ik maar achtergelaten in de prullenbak
in Vatrop , met een foto als aandenken.

Gelukkig is er ook in de herfst genoeg te
doen. Vanmiddag zag ik kinderen uit het
dorp in het heempark waar ik bijna tegenaan woon appels plukken voor appelmoes
zoals ze zeiden.
Er staan tal van oude fruitboomrassen in de
fruitboomgaard en er is nu van alles rijp. De
kippen die nu in de hele boomgaard lopen

genieten ook van de appels en peren die op
de grond vallen, ze scharrelen nu echt de
hele boomgaard door.

Ik ben benieuwd of er bij jou ook nog van
alles groeit in de moestuin. Naast mijn eigen moestuinbakken waarin alle bonenplanten en pompoenplanten zijn opgegeten door de slakken werk ik ook met een
groep samen in de dorpstuin. Wij hebben
vorige week alle tomaten geplukt om verder te laten rijpen achter glas.
We hebben nog volop sla, bleekselderie,
venkel, prei, wortelen, courgette, postelein, spinazie staan Het is superleuk om in
de volkstuin bezig te zijn en je eigen
groente te zien groeien. Ik heb van de zomer alleen een paar keer uien en champignons gekocht en verder uit de tuin gegeten.
In deze nieuwsbrief vind je ook weer genoeg inspiratie voor leuke recepten van Anneke, ook haar nieuwste boek Het ‘Wilde’
Genieten – Zomer is nu uit en kun je bij mij
bestellen. Marja, Piteke en Geertje hebben
weer mooie bijdrages, waarvoor onze dank
en we delen een stukje van een natuurverhaal van Els Baars. Het hele verhaal kun je
verder lezen op haar website.
Ook staat er een link naar de natuurwerkdag in november, leuk om mee te doen!
Ik wens je weer veel leesplezier en tot de
volgende maand!
groet,
Barbera
Reageren? Mail barbera@project7-blad.nl
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Rozenbottelthee

Kruiden, bloemblaadjes, bottels, gedroogde thee of gekochte thee in zakjes,
dit is van toepassing op al deze mogelijkheden om thee van te zetten. Het gekookte
water tot ongeveer 80 graden laten afkoelen.
Gewoon op het gevoel. Even laten staan.

Van de rozenbottel kun je nu de bottels gebruiken om thee van te zetten.
Pluk een paar rijpe bottels, prik er met een
vork gaatjes in (of met een
mespuntje) en laat ze vervolgens in gekookt water, dat je een beetje hebt laten
afkoelen, trekken.
Het is heel goed het gekookte water iets te
laten afkoelen omdat het bij 100 graden de
thee dood maakt. Zo noemen we dat, dan
slaan de kruiden dood.

Bottels zijn ook leuk om te combineren met
andere kruiden in de thee.
Wanneer de rozenbottelstruiken eerder in
het jaar vol bloemblaadjes zitten zijn deze
ook bruikbaar voor thee.
De bloemblaadjes kun je eerst laten drogen
en een voorraadje aanleggen of direct vers
verwerken.

Anneke
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…
Via deze boeken steun je ook meteen Project7-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 maatschappij te maken hebben ziet
het bestuur geen mogelijkheden om lezingen te organiseren of om de studiegroepen
te laten draaien. Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroepen 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’-serie kosten € 24,95 per deel.
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar en Het
‘wilde’ genieten – Zomer zijn uit
De volgende edities, het najaars- en winterexemplaar komen er zo snel mogelijk achteraan.
De inhoud voor al deze boeken staat al
klaar, het is een kwestie van hard doorwerken en dan kunnen we een complete ‘cur

sus’ wildplukken en wildkoken presenteren.
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke
foto’s van hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien. Ze bevatten heel veel recepten die gemakkelijk uit te voeren, of wellicht nog uitgebreider te presenteren zijn;
ze zijn alleen maar aangereikt om te inspireren, zodat iedereen zich ermee kan uitleven. Van salade tot gebakken ei, van een
pastagerecht tot een aardappelpannetje,
van een water met een smaakje tot… veel.

Je kunt de boeken via Barbera bestellen.
Gewoon een kwestie van mailen, je adresgegevens doorgeven, welk boek je wilt aanschaffen en je krijgt na betaling het boek inclusief verzendkosten thuis gezonden.
Wie buiten Nederland woont vragen we 5
euro als tegemoetkoming in de portokosten 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.
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Gewone vlier - Sambucus nigra L.

een overmaat aan stikstof zorgt, zoals
slootkanten en composthopen.
Vlieren kunnen flink uitgroeien per jaar tot
wel twee meter per groeiseizoen en dat
maakt ze tot gewilde tuinstruiken om snel
een afscheiding te creëren bijvoorbeeld.
Naast snelgroeiende heesters zijn vlieren
ook goed te gebruiken in de keuken.
Van de bloemschermen kan men thee maken maar ook vlierbloesemlimonade.
De bessen kunnen verwerkt worden tot gelei, jam of sap.
De bloemen bevatten etherische olie, vrije
vetzuren, vooral rutine, looi- en slijmstoffen en kaliumzouten,

Vlieren zijn informele struiken op het nonchalante af. Ze gaan het liefst hun eigengereide gang en laten zich door mensenhanden niet graag beteugelen.
Dit opgeruimde karakter maakt de vlier tot
een echte flierefluiter langs de kant van de
weg, op het boerenerf, in de bossen en in
de eigen tuin.

De vruchten bevatten ook etherische olie,
flavonoïden, anthocyanen, suiker en
vruchtzuren. Daarnaast ook vitamine B,C
en foliumzuur.
Het sap dat je uit de bessen kunt verkrijgen
kan versterkend werken voor je immuunsysteem.
In de voedingsmiddelenindustrie worden
de bessen ook gebruikt vanwege hun kleurstof.

De relatie die de vlier met de mens heeft is
soms een moeizame. Veel mensen vinden
de penetrante geur die de vlier verspreidt
hinderlijk evenals de vele zaailingen die opkomen rond een vlierstruik in het voorjaar.
Toch heeft de vlier een voorliefde voor
mensen.
Ze heeft een hoge stikstofbehoefte en
groeit van nature graag op viezige plekken.
Op boerenerven, afvalterreinen en op
plaatsen waar organisch materiaal voor
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Sjoerd Bandstra toont hier rijpe vlierbessen. We hebben er dit jaar
heel veel geplukt. Ik heb er sap van gekookt
en met het sap gelei gemaakt.

Je moet er niet aan denken als een boom
op je huis valt, je auto of nog erger op een
mens.
Maar met omgezaagde bomen kun je hele
leuke dingen bedenken.

Piteke van der Meulen
Bron: Brian Kabbes en het boek Eetbare
wilde planten van S. Fleischhauer e.a.

____________________
Boomstammenkunst...
Wat een leuk idee.

Deze grote figuren zijn heel mooi gemaakt,
ik geniet er van als ik daar met de auto
langs rijd.
Dus... een keer even gestopt om dit met jullie te delen.
Anneke

____________________
Natuurwerkdag 2020
Dit jaar wordt al weer voor de 20e keer de
Natuurwerkdag georganiseerd en dat gaat
gevierd worden.
Drie dagen aan de slag voor natuur dichtbij huis op 6, 7 en 8 november. Zet deze
dagen in je agenda en dan hoopt een van
de locaties je te zien in november!
Samen buiten aan de slag voor de wilde
bij, vlinder, zandhagedis of de ijsvogel op
de Natuurwerkdag!
Deze boomstammen 'personen' zien wij regelmatig omdat ze vlakbij ons wonen.
Kunstig gemaakt van omgezaagde bomen.
Soms moet je een boom wel omzagen, helaas kunnen bomen ook ziek worden.
Zwakke bomen kunnen omwaaien tijdens
een storm en dat is gevaarlijk.

Informatie vind je op de website van Natuurwerkdag, ook op tal van locaties geschikt voor kinderen.
https://www.natuurwerkdag.nl/indexhome.php
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Walnoot – Juglans regia

Nog eventjes en dan vallen ze weer van de
bomen, walnoten. Ik vind walnoot bomen
mooi, helemaal als ze groot zijn, ze hebben
iets statigs.
En de noten zijn natuurlijk lekker, tenminste dat vind ik.

Je kan trouwens best veel met de walnotenboom. Het blad, de bolsters of de schors
kan je gebruiken om wol mee te verven.
Het levert verschillende tinten bruin op,
mooie natuurlijke tinten, altijd leuk.
De zaden oftewel de noten die kennen we
als voedsel. Maar de walnoot heeft ook geneeskracht en deze geneeskracht stamt al
uit lang vervlogen tijden.
Toentertijd was de Walnoot het symbool
van vruchtbaarheid en dat komt ook tot
uitdrukking in zijn naam. Juglans komt van
‘Jovis’, van Jupiter, en ‘glans’ dat eikel betekent; ‘eikel van Jupiter’.

De Walnoot wordt vergeleken met een aspect van Jupiter, de macht om idealen te
regenereren.
Regia komt van ‘rex’, koning, en betekent
koninklijk. In de oudheid werd de Walnoot
als godenvoedsel beschouwd.
Okkernoot zoals de walnoot ook wel genoemd wordt betekent gewoon ’noot’.
Walnoot komt van ‘welsche nuss’ wat
vreemde noot betekent. In Perzië kreeg de
noot de naam ’Karyon’. Bij de Grieken werd
het ‘Dios Balanos’, de koninklijke. De Romeinen vertaalden Dios Balanos als Jovis
glans, de noot van Jupiter.
De Walnoot is een grote boom die wel 30
meter hoog wordt. Hij groeit heel langzaam
en kan wel 300 jaar oud worden. Vóórdat
er blad aan de boom zit zijn de takken
zwart.
Het blad is ovaal en gezaagd met een klein
beetje beharing en geeft een zoetige aromatische geur af die insecten werend is.
Dat is ook één van de redenen waarvoor hij
bij boerderijen aangeplant werd. Maar het
werkt ook als je een tak aan het hoofdeinde
van je bed hangt of neerlegt. Muggen houden niet van de geur.
De boom is éénhuizig en tweeslachtig dat
wil zeggen aan 1 boom groeien mannelijke
en vrouwelijke bloemetjes. De bloeiwijze is
er vóór het blad. De mannelijke bloemen
groeien op oud hout (2-jarig) en zien er uit
als katjes, hangend en zwart. De vrouwelijke kleverige bloemen groeien op nieuw,
éénjarig hout in de blad oksels. Ze zijn
groen en bolvormig met twee naar boven
gerichte bleek oranje roze pluimvormige
stempels. Ze worden bestoven door de
wind.
Walnoten rijpen in september, je ziet de
groene bolsters die later bruin verkleuren.
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Wanneer de bolsters nog groen zijn kan je
er olie van trekken, voor uitwendig gebruik,
die je dan in het voorjaar op je huid kan
smeren als bescherming tegen zonnebrand.

Bij oudere bomen buigen de takken naar de
grond. Je ziet een Walnootboom bijna altijd
alleen staan en dat komt omdat de zwarte
wortels van de boom een stof afscheiden
die naburige bomen kan vergiftigen, inclusief het eigen nageslacht.
Om tinctuur te maken wordt het jong volwassen blad gebruikt of de nog groene bolsters. Je kan het blad ook drogen en er thee
van maken. Zelfs de tussenschotjes uit de
noten worden gebruikt om er hartversterkende thee van te zetten.
Het blad bevat veel looistoffen, die een samentrekkende en vocht afdrijvende werking hebben, en etherische olie en de stof
juglon, deze werken antiviraal, antibacterieel en schimmelwerend.
De noten zijn rijk aan vitamines, mineralen
en eiwitten en bevatten veel meervoudig
onverzadigde vetzuren die hard nodig zijn
voor de opbouw en onderhoud van celwanden en transport van hormonen.

In die bolsters vind je de harde noot met
daarin het zaad wat wij kennen als de walnoot. De walnoot lijkt erg veel op ons
hoofd, de harde dop, onze schedel en de
noot die erin zit lijkt op onze hersenen er is
zelfs ook een tussenschotje/scheiding tussen de twee helften, net als in ons hoofd.
De synergie waar ik al vaker, of eigenlijk
elke keer op wijs zegt dus heel duidelijk dat
Walnoot goed is voor ons hoofd, ons zenuwstelsel, onze hersenen.

Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker ©

8

De nieuwetijdsremedies
– de engelen

ENGEL – EN LEMURISCHE POORT met Rode
Bosvogeltje - oorsprong wie je bent

Geloof je in engelen?
Kun je in iets geloven wat je niet kunt zien?
De wind kunnen we niet zien, maar we weten dat hij (of misschien is het wel een zij
) er is. We zien de takken van de bomen
waaien, we voelen de wind door onze haren.
Warmte is ook zoiets. Je kunt het niet zien,
maar wel voelen.
Ik voel altijd van alles door mijn heldervoelendheid. Dat is steeds meer ontwikkeld in
de loop van de tijd.
Soms handig en soms niet. In ieder geval, ik
ben engelen zeer gaan waarderen. Als ik ergens hulp bij nodig ben dan hoef ik alleen
maar te vragen.
Het kan iets technisch zijn, bijvoorbeeld dat
mijn computer het niet goed doet. Het kan
zijn dat ik iets kwijt ben en snel terug wil
vinden. Het kan zijn dat ik ze vraag te helpen bij een moeilijk gesprek of bij een
healing. Of om ergens op tijd aan te komen.
Helpen doen ze altijd ook al merk je het
niet gelijk. Soms niet op de manier zoals ik
het verwacht had, soms zelf beter dan ik
het had kunnen bedenken.
Een dankjewel achteraf vinden ze fantastisch. Ik zou zeggen probeer het gewoon
eens uit. Het hoeft niet luidop, het kan ook
in gedachten.
Bij het maken van de nieuwetijdsremedies
door Bram en Miep Zaalberg van
www.bloesemremedies.com hebben engelen ook geholpen.
Deze keer vertel ik over Engel- en Lemurische Poort met het Rode Bosvogeltje (jouw
oorsprong), Engelenpoort (integratie met
het nieuwe licht) en Divine Angel (inzicht in
niet opgeloste oude patronen).

Bij het maken van deze remedie was er toestemming nodig om ‘binnen’ te komen.
Op de krachtplek in het bos verscheen een
energetische wachter, die bescherming
bood tegen misbruik van energie en natuur. Deze wachter stond voor een Lemurische poort (weet je nog dat ik de vorige
keer schreef over Lemurië en de boekentip
van Aurelia Jones?).
Toen er gevraagd werd om toestemming
ging de wachter opzij en een straal van
warm, zonnegeel licht onder een hoek van
120 graden scheen vanuit het Noorden in
de schaal. Daarna opende zich een deur
recht boven de schaal en een Engel met
een licht van onbeschrijfelijke zachtheid en
liefde stroomde de schaal in.
Deze remedie gaat naar de oorsprong van
wie je bent, voorbij de beperkende codes
die je vasthouden in de oude structuren.
Wanneer je het gevoel hebt dat je niet verder komt en in cirkels blijft rondlopen.
Wanneer je de volgende stap niet kunt maken, dan opent deze remedie de verbinding
met de Engelenwereld en zorgt dat je de
verbinding kunt maken met de wijsheid en
kennis van Lemurië.
Het transformeert het oude verdriet, dat
de stap naar het nieuwe tegenhoudt en
geeft daarna rust en vrede. Soms kan het
nodig zijn om een aardende remedie zoals
de Terra-remedie erbij te gebruiken i.v.m.
de omhoogtrekkende energie.
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ENGELPOORT helpt met integratie van het
nieuwe licht en oude patronen

Een remedie gemaakt op 21-12-2012, een
bijzondere datum.
Het jaar dat de Inuit (het volk wat wij als Eskimo’s kennen, maar liever aangesproken
worden met Inuit) aan NASA vertelden, dat
de as van de aarde gekanteld was.
Deze remedie is weer gemaakt op een
krachtplaats vanuit de aarde. Een krachtplaats die te maken had met verandering
van bewustzijn.
Een opening waardoor het oude losgelaten
kon worden en het nieuwe licht kon integreren. Engelpoort helpt je met de integratie van het nieuwe licht en de oude patronen van jezelf, je familie en de aarde.
Vooral patronen die je tegenhielden in je
manifestatie in dit leven.
Je kunt het zien als een soort geboortekanaal van de nieuwe tijd. Het nieuwe in kunnen gaan met de bescherming van het licht
en de liefde van het universum.
Deze remedie zorgt voor een verbinding
met jouw oorspronkelijke engelkracht om
het licht in de aarde te kunnen brengen en
ze geeft je bescherming.
Ben je een hooggevoelig kind/persoon dan
geeft Engelpoort veiligheid, omdat je je dan
minder in gedragsproblematiek hoeft te
vluchten om jezelf te kunnen handhaven.
Doordat de remedie een anker in de aarde
geeft, resoneert dat met jouw hoge trilling.
Engelpoort zorgt ervoor dat je jouw talenten ook daadwerkelijk neer durft te gaan

zetten, waardoor je beter bij jezelf blijft en
minder snel vatbaar bent voor de collectieve opinie.
In Engelpoort zitten de energieën van morganiet (hartkracht), seleniet (hoger kruinchakra), kyaniet (verbinding hart en hogere
niveaus), apofylliet (verbinding fysiek en
spiritualiteit), herkiner diamant (spirituele
groei) en elestia(a)l kwarts (inzicht en wijsheid).
DIVINE ANGEL inzicht in niet opgeloste en
vergeten patronen uit het verleden

Deze remedie is gemaakt in Alaska.
Divine Angel brengt heelheid en versterkt
je eigenwaarde en gronding. Trauma’s uit
vorige levens worden in het nu gespiegeld
en kunnen vanuit eigen kracht worden hersteld.
De weg naar de bron wordt geheeld. En
jouw Hogere Zelf, kan tot volledige uitdrukking komen.
Jouw Hogere Zelf is dat stukje van jouw ziel
dat in de sferen is gebleven en verbonden
is met jou en weet wat je hier op aarde
komt doen. Als we weer op aarde geboren
worden gaan we door een sluier van vergetelheid, anders gaan we situaties mijden
waarvan we van plan waren te leren.
Het heeft te maken met de natuurwet Oorzaak en Gevolg. Deze remedie helpt je ook
beter verbonden te zijn met de spirituele
wereld, hogere gidsen en jouw eigen intuitie. Divine Angel kan ook via dromen oude
emoties opruimen.
Het maakt ook bewust dat ziekte een deel
is van een innerlijke strijd.
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De gebruikte edelstenen in deze remedie
zijn:
brazillianiet (kwaliteiten en afstemmen),
watermeloentoermalijn (ontwaken hogere
hart),
groene toermalijn (versterker hart),
blauwe toermalijn (verruiming bewustzijn),
aquamarijn (opruimen blokkades/patronen),
bergkristal (kanaalversterker hoge frequenties),
Lemurische sterrenzaad bergkristal dubbeleinder (toegang oude wijsheid),
apofylliet en calciet (verbinding fysiek en
spiritualiteit),
groene apofylliet (verbinding met natuurwezens, poorten en vortexen),
hematiet (oplossen polariteiten),
kunziet (ontvangen Goddelijke liefde),
apatiet ( oplossen problemen onderbewuste)
Lemurische zaad bergkristal (helen emotioneel lichaam).
Er zijn nu 11 van de 14 nieuwetijdsremedies besproken. Herken je dingen of loop je
vast? Neem gerust contact op als je vragen
hebt. De volgende keer vertel ik over de Divine remedies. Wil je meer weten over de
natuurwetten? Dan kan ik je het boek van
Marja de Vries aanraden:
De hele olifant in beeld
Ook deze informatie kom je niet in de
schoolboeken tegen en is zeker de moeite
waard om te lezen voor jouw persoonlijke
groei.
Weet je niet precies welke remedie (of remedies) nu het beste bij jou passen op dit
moment, schroom dan niet om contact op
te nemen. Zelf pendel ik de remedies uit. Ik
kan je ook leren te pendelen. Kijk dan maar
eens op mijn website.
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
Bron: Bloesem Remedies Nederland
Fotobron: pixabay.com en Bloesem Remedies Nederland

Zevenblad koken als spinazie

Er valt nog mooi zevenblad te scoren. Nog heel
mooi blad zelfs in deze tijd.
Zevenblad kun je ook op dezelfde wijze koken
zoals je dat gewend bent met spinazie.
Hoe leuk is dat?
De groenten groeit letterlijk voor je voeten.
Heel jong blad is geweldig om rauw te verwerken in bijvoorbeeld salades.

Anneke
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Muurpeper

De gele bloempjes zijn echt heel schattig
als muurpeper bloeit.
We kunnen een takje in de maaltijd verwerken. De naam geeft het al aan, het plantje
geeft een peperachtige smaak af.
Een paar takjes, niet te veel, dit soort smaken mogen niet overheersen.

Muurpeper is een vetplantje dat laag bij de
grond blijft en als tuinplant mooi kan stralen als bodembedekker.
Dit plantje is wel gek op de zon.

Fijn snijden en even mee garen kan, niet al
te lang want dat is zonde van de smaak.
Een leuk kruidje, zeker de moeite waard
om in de tuin of een mooie schaal te hebben.

In de vrije natuur zien we muurpeper ook
heel regelmatig, zelfs tussen kieren, spleten, tussen keien en op andere plekken
waar je zou denken dat het niet fijn is voor
de worteltjes van dit plantje.

Bedenk even... een prachtige stevige betonnen schaal met dit soort plantjes.
Schitterend.
Anneke
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Vogelmuur
Vogelmuur is een heerlijke wilde groente,
te vinden in de tuin, vaak in een moestuin
tussen de andere groentesoorten en in de
vrije natuur.
De smaak is geweldig goed te combineren
met 'van alles en nog wat' en smaakt ook
fantastisch op bijvoorbeeld een broodje
kaas.

Vogelmuur met basilicum, mozzarella en
tomaatjes is een recept wat ik heel graag
deel, zo heerlijk.
Naast de heerlijke smaak is vogelmuur ook
supergezond want het bevat een hoog vitamine C gehalte.
Vogelmuur dankt zijn naam aan het feit dat
vogel deze groente ook graag lusten.
Anneke
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Chrysant

De bloemen en blaadjes van chrysanten
kun je eten.
Maar... Eigenlijk MAAR met hoofdletters.
Geen chrysanten uit een willekeurig tuincentrum, bij een supermarkt, uit een bloemenzaak als deze niet biologisch zijn.
Zo!

Maar... MAAR
Wel leuk om te weten
natuurlijk dat chrysanten eetbaar zijn,
kruidig smaken en de vele kleuren zorgen
wel voor een herfstfeestje op de tafel, in
een schaal of op je bord.
Leuk om bloemblaadjes en een paar kleine
bloempjes in een kom soep te laten drijven.
Chrysanten kunnen ook heel goed in de
tuin groeien.
Wanneer je in het voorjaar biologische
stekken plant, heb je zelf planten.
De welbekende bolchrysanten zijn ook geschikt om na de bloei in de tuin te planten.
In de jaren daarna groeien zij uit tot normale planten zoals chrysanten horen te
groeien.

Dat is wel even gezegd want onderschat
niet dat als planten behandeld zijn met gif
om ongedierte tegen te gaan, niet in
goede grond staan, zij kwalitatief slecht
zijn voor onze gezondheid.

En als je deze enkele jaren in je tuin hebt,
ze dus 'afgekickt' zijn, kun je best wel eens
een paar bloempjes en blaadjes scoren.
Neem er wel enkele jaren voor want verkeerde invloeden zijn niet met één of twee
jaar verdwenen.
Wanneer een tuin van regulier naar biologisch omgezet moet worden dan moet je
daar een jaar of acht de ruimte voor nemen.
Denk aan kwekerijen van groente.
Daarom kunnen zij ook niet meteen goede
biologische producten leveren als zij omschakelen naar een andere gezonde werkwijze.

14

De hele omgeving, de planten, de aarde,
alles moet weer in balans komen.
MAAR... leuk om te weten toch dat chrysanten ook onder de eetbare bloemen vallen?

de grootste veren, de prachtigste kleuren
en zelfs een deftige kroon.
De iris nam alle echte kleuren van de regenboog. En toen alle planten en dieren hun uiterlijk bij elkaar hadden gescharreld waren
de stapels verdwenen.
Lees verder op: https://natuurverhalen.nl/2020/09/10/waarom-de-herfsttijloosin-de-herfst-bloeit-036/ van Els Baars
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der Meulen, Geertje Swart en Barbera Smit,

Anneke
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Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Waarom de herfsttijloos
in de herfst bloeit
Iedereen denkt altijd dat alle planten, dieren en seizoenen kant en klaar op de wereld kwamen. Dat is niet zo. Naakt op aarde
gekomen mochten ze hun nieuwe uiterlijk
kiezen. De keuze was groot.

Tot volgende maand!

Er lagen stapels veren, huiden, kleuren, poten, oren, monden, snuiten, snavels en
staarten. De pauw was de eerste en pakte
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