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Voorwoord 
 
Het is echt herfst. Tijdens een gezamenlijke 
wandeling in het Rijsterbos heeft Anneke 
prachtige foto’s gemaakt van allemaal ver-
schillende soorten paddenstoelen. Je ziet 
ze overal; op boomstammen die op de 
grond liggen, op takken van de beukenbo-
men, op de grond groeiend tussen de afge-
vallen bladeren. Genieten geblazen. 

 
Ook in het Heempark in Heeg waar ik elke 
dag wel even wandel met Beitske, mijn 
hond, scoor ik regelmatig mooie padde-
stoelen.  
 
Waar ik ook zo van kan genieten zijn de 
kleuren, echte herfstkleuren, warme kleu-
ren rood, geel, bruin. Prachtig.  
Als ik door mijn erkerraam naar buiten kijk 
zie ik dit prachtige herfstplaatje wat hier-
naast op de foto staat. 
 
En ja we komen er niet meer onderuit, de 
klok is afgelopen zondag een uur terugge-
zet en nu is het ‘ s ochtends wel wat langer 
licht, maar ’s avonds ook gelijk veel vroeger 
donker. Tijd voor gezelligheid in huis, kaars-
jes aan, (open) haard aan, stamppotten 
eten, dikke truien of vesten dragen en ga zo 
nog maar even door. 

Ik moet altijd weer erg wennen aan deze 
tijd van het jaar. 
 
In deze nieuwsbrief zijn het ook herfstige 
onderwerpen; Marja heeft het over pom-
poenen en Anneke deelt daar een recept 
bij. Pompoenen zijn echt van deze tijd.  
Piteke heeft een bijdrage over Oost-Indi-
sche kers, ook leuk om nu nog iets mee te 
doen als je die in de tuin hebt staan. 
En ja er is een bijdrage over bollen planten 
en vogelvoer maken en over laurier en de 
atalanta.  
Geertje schrijft over nieuwetijdsremedies 
en Eveline van Dongen heeft een bijdrage 
over waarom de bomen hun bladeren laten 
vallen in de herfst en trekt een vergelijking 
naar de mens in deze tijd. 
 
Weer genoeg leesplezier deze maand, kijk 
zelf maar. En wil je reageren? Reacties zijn 
altijd welkom, mail naar  
barbera@project7-blad.nl 
 
Ik wens je een mooie maand. 

   groet, 
Barbera  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Even delen... de atalanta 
 

 
De natuur schenkt ons heel veel, van kleine 
bloempjes tot grote bomen, van heerlijke 
groente tot fantastische kruiden, van kleine 
dieren tot reusachtige soorten, de natuur 
blijft ons verrassen. 
Wanneer je in je eigen tuin kijkt dan is daar 
ook heel veel waar te nemen, van mieren 
tot spinnen, van vogels tot vlinders, bloe-
men, struiken, bomen, maar net wat je al-
lemaal hebt geplant of laat staan wat spon-
taan verschijnt. 
Een tuin is altijd in beweging. In de zomer 
genieten wij enorm van de hommels, bijen, 
maar ook de vlinders. 
Deze vlinder, een atalanta, bezocht kort ge-
leden onze tuin. 
 
Onderstaand heb ik even voor je opge-
zocht: 
De atalanta (Vanessa atalanta) of admi-
raalvlinder of nummervlinder is een van de 
meest voorkomende vlinders in België en 
Nederland. In Noord-Europa is het een van 
de laatste vlinders die gezien kan worden 
vooraleer de winter begint. In het zuiden 
vliegt de vlinder ook op zonnige winterda-
gen. De wetenschappelijke naam van de 
soort is voor het eerst geldig gepubliceerd 
in 1758 door Carl Linnaeus als Papilio ata-
lanta.  
 
Kenmerken 
De atalanta is een opvallende trekvlinder 
met een spanwijdte van 5-6 cm. In België en 

Nederland komen twee generaties per jaar 
voor. De eitjes worden een voor een op de 
brandnetel afgezet. 
De rups is 35 tot 40 mm lang, en de kleur 
van exemplaren onderling varieert sterk. 
De grondkleur is geelachtig grijs tot zwart 
met op de zijkanten geelwitte vlekken. De 
rups vouwt de bladtoppen met spinseldra-
den naar elkaar toe. De pop is grijs of bruin 
met op de rugzijde blauwglanzende vlek-
ken. 
 
Verspreiding 
Men kan deze vlinder vrijwel overal tegen-
komen, tot meer dan 2000 meter hoogte in 
de Alpen. Ze overwinteren in Zuid-Europa 
en trekken in het voorjaar naar het noor-
den. De vliegtijd in Noordwest-Europa is 
van mei tot oktober. In het najaar trekt een 
deel van de aanwezige vlinders weer terug 
en planten zich daar voort. Soms probeert 
de imago in Nederland te overwinteren, 
maar in het algemeen zonder succes. Toch 
worden al vroeg in het jaar wel waarnemin-
gen gedaan. De hoogste aantallen atalan-
ta's worden gevonden in jaren waarin het 
in mei en juni warm weer is. De meest noor-
delijke plaats waar de vlinders kunnen 
overwinteren is het uiterste zuidwesten van 
Duitsland. 
Het vliegen tijdens het trekken gebeurt 
soms op grote hoogte (soms ’s nachts) door 
gebruik te maken van noordenwind. Zo 
hebben de vlinders ongeveer vijf weken no-
dig om van Finland naar de Middellandse 
Zee te vliegen. 
De soort komt ook voor in gematigde gebie-
den van Azië en in Noord-Amerika. 
 
Voedsel 
Ze leven vooral van nectar, maar ook wel 
van boomsappen en rottend fruit. Nectar-
planten zijn verscheiden, zoals bloeiende li-
guster en klimop, Buddleja, hemelsleutel, 
enzovoorts. De nectar likken ze op met hun 
lange roltong die normaal opgerold is. 
Anneke  
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Leuk werkje om eer-
daags weer te onderne-
men... 
 

Zodra mijn bestelling voor biologisch osse-
wit geleverd kan worden ga ik weer aan de 
slag. 
De zaden staan klaar, kopjes, mokken, be-
kers, van alles staat schoon in een krat en 
kan zo weer opgehangen worden. 

Een leuke kreet is: 'Hang je servies in de wil-
gen'. Grapje. Maar servies met een oor is 
fantastisch om te gebruiken. 
Touwtje aan het oor en alles kan opgehan-
gen worden. 
 
Tegenover het oor een takje in het gesmol-
ten vet met zaden steken en de vogels kun-
nen relaxt dineren. 
Je kunt de zaden in het servies scheppen en 
daar gesmolten vet bij schenken. Wel goed 
tussen de zaden laten lopen, even met een 
vork prikken zodat het gesmolten vet er 
echt tussen loopt. 
Een andere manier is de zaden in de pan bij 
het gesmolten vet scheppen, goed roeren 
en met een soeplepel het servies vullen. 
Meteen de stokjes plaatsen want als je dit 
werkje buiten onderneemt dan kan door 
de lage temperatuur het vet snel stollen. 
Beide manieren heb ik inmiddels uitgepro-
beerd, beide werken goed. 

 
Vogels houden ook van gezonde voeding 
dus we gebruiken biologisch ossewit of bi-
ologisch, niet ontgeurd kokosvet. 
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Dit laatste is kostbaarder dan ossewit, 
maar beide soorten vet werken prima. 
Ik kan niet wachten tot het ossewit gele-

verd kan worden.       
Een heerlijk werkje om buiten te doen. 

Dat geklieder binnen is maar niets.       
En als er weer van alles hangt, vliegen de 
vogels van plezier kris kras door de tuin; 

dan lijkt het wel een vliegveld met aanvlie-
gende en vertrekkende vliegtuigen. 
 
Anneke  

____________________ 
 
 

Een biologische blik op 
het voorjaar... 

 
Woensdagmiddag 14 oktober biologische 
tulpenbollen geplant. Altijd weer een leuk 
klusje. 
Regeren is vooruitzien, in Den Haag maken 
ze er een puinbak van, laten wij het dan 
maar anders doen. 
Nu bollen geplant, straks de lol ervan. 
 
Tulpenbloemblaadjes zijn culinair leuk te 
gebruiken. Een echte voorjaarssalade met 
enkele tulpenbloemblaadjes zorgt voor een 
feestje op tafel. 
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Een bloemblaadje als ondergrondje voor 
een hapje, ook helemaal niet verkeerd. 
Natuurlijk willen we komend voorjaar ook 
inspelen op het seizoen en daar moet je 
dan nu iets voor doen. 
 
Gebruik alsjeblieft alleen biologische bollen 
want we blijven bovenal wel verstandig ten 
aanzien van onze gezondheid, niet-biolo-
gische bollen zijn veel te giftig. En dat gif 
gaat uiteraard vanuit de bol naar de steel 
en vervolgens naar de bloem. logisch, 
daarom biologisch! 
 
Het najaar schept weer andere mogelijkhe-
den om ten uitvoer te brengen. Die sfeer 
heeft ook wel weer wat. 

 
Stiekem ga ik naar nog een paar andere 

kleuren kijken. Want als er meer tulpen 
bloeien kan ik er hier en daar een paar sco-
ren voor in de keuken en de rest mooi laten 
bloeien. Het oog wil ook wat. 
 
O ja, het moge duidelijk zijn dat de grond 
ook biologisch is. 
 

 
Anneke 

____________________ 
 

Pompoen – Cucurbita 
pepo 
 
Ze zijn er alweer even, de Pompoenen met 
hun prachtige oranje kleur.  

Het kan niet anders dan dat je daar vrolijk 

van wordt       . Je hebt ze in alle maten, van 
heel groot tot schattig klein maar ook in an-
dere kleuren dan oranje, sommigen zijn 
groen of bijna wit en dan ook nog verschil-
lende modelletjes, ha ha gewoon leuk! 
Pompoen behoort tot de Komkommerfa-
milie, de Cucurbitaceae. En zijn Latijnse 
naam Curcubita betekent nu eens gewoon 
Pompoen en ‘pepo’ betekent ook pom-
poen. Niet heel spannend dus.  
In de volksmond worden pompoenen ook 
wel Kalebassen genoemd.   
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En heel vroeger werd Pompoen en Meloen 
zelfs door elkaar gebruikt. Met Meloen kon 
dus net zo makkelijk een Pompoen worden 
bedoelt.  
Oorspronkelijk komt de Pompoen uit Zuid-
Azië waar hij in het wild groeide. En zo’n 
7000 jaar geleden werd de pompoen al ver-
bouwd door de indianen als voedsel.  
 
Zij wisten dat wanneer je diarree had je 
thee moest drinken van het blad van de 
pompoen en bij ontsteking in de darm 
werd er 2 maal per week pompoen gege-
ten. Pompoen werd ook gegeten om de 
borstvoeding te stimuleren en vocht af te 
drijven.  

 
De Indianen uit Noord Amerika verbouw-
den de pompoen samen met mais en bo-
nen omdat deze drie soorten elkaar onder-
steunen.  De pompoen kruipt over de 

grond waardoor er geen ‘onkruid’ groeit en 
de grond vochtig blijft.  
De mais ondersteunt de bonen en de bo-
nen brengen voedingsstoffen in de grond 
die de pompoen en de mais weer nodig 
hebben. Deze drie planten bij elkaar ge-
teeld worden nu nog steeds ‘de drie gezus-

ters’ genoemd. 
De pompoen is een éénjarige kruipende of 
zwak klimmende plant met gele bloemen 
die meestal in de blad oksels groeien.  
De bloemen zijn vrouwelijk of mannelijk en 
komen op één en dezelfde plant voor, 2-
slachtig en éénhuizig dus.  
 
De bladeren zijn groot en behaard. 
Aan de stengel groeien ook zogenaamde 
hechtranken, die dunne sliertjes die zich er-
gens omheen slingeren en zich op die ma-
nier vasthouden.  
De groeikracht van Pompoen is enorm, 
stengels kunnen wel 10 meter lang wor-
den.   
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De signatuur van Pompoen laat ons weten 
dat hij op onze holle organen werkt, holle 
stengels en de holte in de vrucht. De beha-
ring op het blad verwijst naar de slijmvlie-
zen en de aanwezigheid van mineralen. 
Pompoen is een waterachtige plant en dat 
verwijst naar werking op de urinewegen.  
De geneeskracht die aan Pompoen wordt 
toegeschreven is ook van toepassing op an-
dere soorten zoals van Meloen en Cour-
gette. 
Pompoen in gekookte vorm kan heel goed 
uitwendig worden gebruikt bij brandwon-
den. Het bevordert de wondheling en ver-
zacht de pijn.  
Maar de meeste geneeskracht wordt 
vooral toegeschreven aan de pitten, die je 
eerst moet pellen. 

 
Wanneer je van de pitten een papje maakt 
met melk en honing heb je een goed worm-
drijvend middel. De wormen worden niet 
gedood maar suf/verdoofd, daarna laxe-
ren. Pompoen wordt ook gebruikt om de 
blaaswandspier te versterken. Het is echt 
een blaaskruid dat goed helpt om een ge-
voelige blaas sterker te maken, bijv. wan-
neer je vaak blaasontsteking hebt of heel 
vaak moet plassen. Om die reden wordt het 
ook aan kinderen gegeven die bedplassen.  
Pompoen werkt ook als een decongesti-
vum, duur woord voor ‘laat de slijmvliezen 
krimpen’, en helpt daarom ook bij prostaat-
klachten.  
 

 
Maar buiten dat Pompoen dus veel genees-
kracht heeft, is het ook erg lekker om te 
eten vind ik.  
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Vandaag heb ik een lekkere pompoensoep 
gemaakt  van gefruite ui, paprika, wortel, 
kruiden en natuurlijk zo’n mooi oranje zon-
netje.  

 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
 

____________________ 
 
 

Pompoen-sinaasappel-
gember compote… 
 

Vier pompoenen, vier sinaasappels en een 
flink stuk gemberwortel vormen de ingre-
diënten voor deze heerlijke compote. Ge-
bruik uitsluitend biologische producten! 
Als suiker is oerzoet gebruikt; dat is de on-
bewerkte rietsuiker en te koop in elke na-
tuurwinkel. 
 
Was de pompoenen goed schoon, haal de 
pitten eruit en snijd de rest met schil en al 
in kleine blokjes.  
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De sinaasappels schillen als appels en in 
stukjes snijden, dat kun je doen terwijl de 
pompoenen in een flinke laag water op het 
vuur staan, iets lager dan het niveau van de 
pompoenen. 
Bij de pompoen zit ook de geschilde en in 
stukjes gesneden gemberwortel en de sui-
ker. 
 
De hoeveelheid suiker is een gevoelskwes-
tie; in deze compote ging rond een half 
zakje erbij, wat qua gewicht veel minder is 
dan men aangeeft in de meeste recepten 
als het gaat om jam of compote maken. 
Wanneer de pompoen redelijk gaar begint 
te worden dan doe je de sinaasappels erbij; 
dit laat je samen nog even verder garen, 
roer alles ondertussen goed door elkaar. 
Pan van het vuur nemen en met een staaf-
mixer de inhoud glad pureren.  
 
Schone glazen potjes gebruiken, deze vul-
len en een kwartier op hun kop zetten. 
Daarna rechtop verder laten afkoelen en 
als mooie afwerking kun je een servetje of 
stukje stof nemen. 

 
Ditmaal koos ik voor een sinaasappel-
printje, de kleur past perfect en het is een 
van de ingrediënten.  
 
Anneke 
 
 
 

Oproep van Stekeltje de 
egel. 
 

Kijk uit op de weg, met mijn kleine pootjes 
kan ik niet zo hard rennen om me uit de 
voeten te maken. 
Als je me in je tuin ziet, ik vind kip of gearo-
matiseerd kattenvoer erg lekker, het liefst 
nat voer.  
Vers water is altijd goed voor me. 
Maar nooit melk, daar zit lactose in en daar 
kan ik niet tegen, ik word er zelfs ziek van. 
Zet geen pesticiden op je gazon. 
Een heel groot gevaar voor mij is de gras-
maaier, tot mijn grote verdriet heeft die 
één van mijn zusjes in stukken gehakt. 
In de tuin ben ik geen sloper, nee ik help 
juist, omdat ik o.a. de slakken opeet, die de 
plantjes slopen. 
Ziet u een ziek soortgenootje van mij, help 
'm dan, de dierenambulance is dan de 
beste optie. 
Dank jullie wel namens mijn hele stekelige 
familie, wij zijn ondanks onze stekels zeer 
vriendelijk, met jullie hulp hopen wij de 
aankomende winter ook weer door te ko-
men. 

Groetjes van Stekeltje.  
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Laurier 
 

Laurierblaadjes worden in diverse gerechten 
gebruikt als smaakmaker. 
Deze blaadjes kunnen bijvoorbeeld in stoofpot-
jes, bij rode kool, in soepen en sauzen, mogelijk 
voor van alles. 
Laurierblaadjes kun je gedroogd kopen maar 
ook oogsten van eigen struikjes. 
Gedroogd of vers, beide is mogelijk. 
Pas alleen wel op als je verse blaadjes oogst, 
dat je dit niet tijdens vorstperiodes doet. Als 
het vriest, ook al is dat maar weinig, dan kun-
nen de snijwondjes bevriezen en als het tegen-
zit gaat dat verder een tak in. 
Eigen struikjes moeten ook wel eens gesnoeid 

worden. Wat is er leuker om dan de takjes sa-
men te binden, op hun kop te hangen en te la-
ten drogen? 
 
Op een droge plek zijn de blaadjes rond een 
dag of tien droog. Haal ze van de tak af en be-
waar ze in een glazen potje. 
Het deksel mag erop als ze echt helemaal goed 
droog zijn. 
 
Kun je veel laurier snoeien? 

Leuk om vers of gedroogd aan anderen te ge-
ven. 
 
Anneke 
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De nieuwetijdsremedies 
– divine 
 
Wat is nu eigenlijk divine?  
Als je het opzoekt betekent het o.a. godde-
lijk, vroom, devoot, godlievend, goddelijk-
heid, enzovoort. Een ander woord voor 
God is de bron waar we contact mee kun-
nen maken.  
Zelf werk ik in mijn praktijk ‘holistisch’ en 
daarin zit het woord ‘holy’, wat heilig bete-
kent. We bestaan uit het Lichaam (het 
voertuig), de Ziel, de Geest en dan is er nog 
de Energie.  
Het lichaam heeft de zintuigen en de ziel 
nodig om te groeien en de ziel heeft het li-
chaam nodig. De geest heeft weer de ziel 
nodig om in het lichaam te kunnen indalen 
bij de geboorte. De geest is de goddelijke 
vonk en incarneert nooit helemaal in een 
fysiek lichaam.  
Het deel wat in de niet-fysieke sfeer achter-
blijft, en dus niet incarneert, wordt wel het 
Hogere Zelf genoemd. Daarmee kunnen we 
contact maken met de bron. De geest zit in 
iedere lichaamscel verweven. En alles be-
staat uit energie (trillingen-frequenties), 
zelfs gedachten, emoties en gevoelens. 
Meer daarover kun je lezen in het boek van 
Bernadette von Dreien “Christina Het visi-
oen over het goede”. 
 
De mens heeft verschillende lagen energie 
om zich heen (de aura) en die lagen vloeien 
ook weer door elkaar heen. De auralaag die 
het dichtst bij het lichaam zit heet het ener-
getisch lichaam, daarna komt het astrale li-
chaam en dan het spirituele lichaam. Er zijn 
meer lagen, maar die bespreek ik nu niet.  
 
De geest hebben we nodig voor het ‘be-
wustzijn’. Met de geest laten we emoties 
doordringen in het lichaam. Er is altijd een 
wisselwerking tussen het lichaam en de 
geest. De geest maakt gebruik van denken, 
voelen en emoties. Je bent echter niet je 

gevoel of je emoties of je denken, maar die-
gene die het ondergaat. Je bent niet je ge-
dachte, maar maakt er gebruik van. Gevoel, 
emoties en denken zijn verbonden met el-
kaar en zullen reacties in het lichaam ge-
ven.  
 
De wisselwerking verloopt op deze manier: 
het denken (de gedachte) roept een gevoel 
op en dat gevoel roept weer een emotie 
op. Alles heeft elkaar nodig en is verbonden 
met elkaar zoals in de Wet van de Drie-een-
heid. De geest omvat dit alles (zie het 
plaatje).  
 

Wij zijn energetische wezens (ons lichaam 
bestaat uit energie). We kunnen dingen en 
mensen aanvoelen en waarnemen en dat 
heeft met het ‘holy’ te maken. We zijn een 
lichamelijk psychosociaal, synergetisch en 
energetisch wezen. We hebben een verbin-
ding tussen het hoofd en het hart, net zoals 
er een verbinding is tussen wetenschap en 
spiritualiteit. 
 
We zijn nu aan de laatste drie Nieuwetijds-
remedies toegekomen die gaan over de 
verbondenheid met het universum, met de 
planeten en met elkaar. 
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DIVINE HEART – jouw verbondenheid met 
alles 

 
Deze remedie heeft te maken met de oor-
spronkelijke strijd bij de vorming van de 
aarde. 
Is het toeval dat er momenteel zoveel 
gaande is in de wereld. De galactische sa-
menwerking bestond oorspronkelijk uit 
vier verschillende krachten:  
1. de zoekers naar evenwicht,  
2. degenen die in cirkels vastzitten,  
3. de strijders en  
4. degenen die vinden dat het zo hoort en 
moet.  
 
Deze samenwerking komt terug in de re-
medie en is een volgende stap in het be-
wustzijn. Daarbij kun je leren dat de oor-
spronkelijke schepping uit liefde bestaat. 
Dat jij en iedereen verbonden is met alles. 
Dat er ondersteuning is vanuit het univer-
sele en dat niets moet. Je hoeft alleen maar 
te Zijn en op die manier ontstaat er een ver-
trouwen in het diepste van jouw ziel.  
 
Jouw hart als middelpunt van het univer-
sum en de integratie met alle andere be-
wustzijnsvormen. Voorbij de strijd in een 
harmonische samenwerking. Je leven als 
schepper van dit universum accepteren en 
dit integreren in het hart.  
Het doet mij denken aan de verhalen van 
Terry Brooks. Ken je de Shannara Chroni-
cles? Mijn oudste zoon is een fan van deze 
verhalen. Zelf houd ik ook van die magische 
verhalen. Zit er misschien een boodschap 

voor ons in? In deze remedie is lithium 
candle kwarts (innerlijke vrede en verbin-
ding met Hogere Zelf) en auraliet-23 (inte-
gratie van verschillende niveaus: lichaam, 
universele blauwdruk en engelenwereld) 
gebruikt. 
 
 
DIVINE LOVE helpt met integratie oude en 
nieuwe hogere kennis 

 
Deze remedie is voor de integratie van 
oude en nieuwe hogere kennis en voor het 
versterken van jouw universele liefde. Dat 
je de oude patronen van je ziel kun begrij-
pen.  
Dat je de liefde voor jezelf en jouw omge-
ving vanuit een dieper bewustzijn werke-
lijkheid kunt maken (manifesteren). Het 
zorgt ook voor het accepteren van jouw 
schaduwkant (die mag er heus zijn) en 
helpt met het loslaten van het negatieve in 
jezelf.  
Als we geen negatieve dingen van onszelf 
accepteren en herkennen, hoe zouden we 
dan weten wat we juist wel willen?  
Deze remedie verbind je ook met de oude 
kennis die je bezit en in directe verbinding 
met jouw hart staat. Je bent een schepper 
van het universum en van daaruit kun je 
handelen. Je verbonden voelen met de 
menselijke spirituele familie en voelen dat 
de aarde jou thuis is.  
 
Wanneer je je hebt laten beperken door 
anderen, door geloofsovertuigingen en/of 
algemeen denken dan helpt Divine Love 
om je los te maken van deze beperkingen.  
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DIVINE LIGHT de Goddelijke Drie Eenheid 
 

Dit is een remedie van de Goddelijke Drie 
Eenheid. Het is een combinatie van de Di-
vine Angel, de Divine Heart en de Divine 
Love.  
De eerste twee heb ik in de vorige nieuws-
brief beschreven. De dag dat deze remedie 
tot stand kwam was de dag van St. Michaël, 
de aartsengel die voor moed en helder in-
zicht staat.  
Ook een engel die je kunt aanroepen als je 
je angstig voelt en voelt dat je bescherming 
nodig bent. In het Hebreeuws betekent Mi-
chaël “Wie is als God”. Deze remedie opent 
jouw kruinchakra en laat al je hogere cha-
kra’s (hart, keel en derde oog) volstromen 
met universeel licht. Vult jouw aura en ver-
sterkt de buitenrand met licht.  
 
Maakt helder en wakker en geeft inzicht in 
de weg die je gaat. Er kunnen ZIJN zonder 
in de emoties te schieten en het oude los te 
laten zonder pijn. Ook voor het loslaten van 
spanning en stress, die zijn ontstaan omdat 
de volgende stap in bewustzijn niet geno-
men kan worden. Het geeft vrijheid in jouw 
handelen en jouw manifestatie (scheppen). 
 

Alle 14 nieuwetijdsremedies zijn nu be-
sproken. Herken je dingen of loop je vast? 
Neem gerust contact op als je vragen hebt. 
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.  
Zelf pendel ik de remedies uit. Ik kan je ook 
leren te pendelen. Dat doe ik bij mij in de 
praktijk in kleine groepjes of 1 op 1. 
Kijk dan maar eens op mijn website. Ik ga 
weer op zoek naar andere onderwerpen 
om over te schrijven.  
Als je suggesties hebt waar je graag meer 
over wilt weten, laat het mij dan gerust we-
ten via info@helenopnatuurlijkewijze.nl Ik 

hoor graag van je      . 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
Bron: Bloesem Remedies Nederland  
Fotobron: pixabay.com 

____________________ 
 

Lieve Kromkommerheld, 
 
Meneer ‘Tweebeenpeen’, het grappige en 
leerzame verhaal is nu samen met de voor-
leeshoek omgetoverd tot een voorleesfilm-
pje. Zo kunnen jouw kids, neefjes/nichtjes 
of leerlingen ook digitaal het avontuur van 
De Krommies beleven. 
 
Het volledige voorleesfilmpje bekijken? 
https://www.kromkommer.com/voor-
leesfilmpje-de-krommies-meneer-twee-
been-
peen/ 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20artikel%20over%20nieuwetijdsremedies%20september
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/activiteiten-agenda/workshop-pendelen.html
mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
https://www.kromkommer.com/voorleesfilmpje-de-krommies-meneer-tweebeenpeen/
https://www.kromkommer.com/voorleesfilmpje-de-krommies-meneer-tweebeenpeen/
https://www.kromkommer.com/voorleesfilmpje-de-krommies-meneer-tweebeenpeen/
https://www.kromkommer.com/voorleesfilmpje-de-krommies-meneer-tweebeenpeen/
https://www.kromkommer.com/wp-content/uploads/2020/04/Website-Blog.jpg
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Een jaar rond ‘wild’ ko-
ken EN genieten…  
Via deze boeken steun je ook meteen Pro-
ject7-blad… 

Wie deze boeken bestelt via Barbera Smit 
ondersteunt hiermee Project7-blad. Pro-
ject7-blad wil zichzelf graag draaiende hou-
den, maar ook mooie projecten helpen on-
dersteunen. Zolang we met de anderhalve 
meter maatschappij te maken hebben ziet 
het bestuur geen mogelijkheden om lezin-
gen te organiseren of om de studiegroepen 
te laten draaien. Via de lezingen en bijeen-
komsten van studiegroepen vloeide er al-
tijd een heel klein gedeelte van de bijdra-
gen naar Project7-blad maar het moge dui-
delijk 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  en Het 
‘wilde’ genieten – Zomer zijn uit 
De volgende edities, het najaars- en winter-
exemplaar komen er zo snel mogelijk ach-
teraan. 
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 wildkoken presente-
ren. 
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke 
foto’s van hoe de gewassen er in dat sei-
zoen uitzien. Ze bevatten heel veel recep-
ten die gemakkelijk uit te voeren, of wel-
licht nog uitgebreider te presenteren zijn; 
ze zijn alleen maar aangereikt om te inspi-
reren, zodat iedereen zich ermee kan uitle-
ven. 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 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.  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Oost-Indische kers  (Tro-
paelum majus) 

 

Oost-Indische kers is een must have in de 
tuin. Het is een verrassend veelzijdige een-
jarige plant. Hij heeft vrolijke bloemen in de 
kleuren geel, oranje en rood. 
 
Het blad is komvormig en lijkt ook wel op 
een schild. 

 
Voor kinderen is het ook leuk om ze in een 
eigen tuintje te kweken. 
 
 
 

 
Je hebt laagblijvende en klimmende soor-
ten. Ze bloeien vanaf juni/juli tot laat in ok-
tober. De plant is eetbaar. 
De bloemen kun je verwerken door een sa-
lade, maar op een toastje staan ze ook ge-
weldig. De smaak is pittig. 
 

 
Het groene blad is ook pittig van smaak en 
kun je fijn gesneden ook door salades ver-
werken. 
De zaden kunnen als kappertjes worden in-
gemaakt en geven ook pit aan gerechten. 
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De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Ame-
rika en niet uit het oosten van Indonesië. 
De plant zaait zich gemakkelijk zelf uit en 
zal het volgend jaar weer terugkomen in je 
tuin waar je hem gezaaid hebt. 
De Oost-Indische kers wil overal wel 
groeien maar heeft voorkeur voor een zon-
nig plekje. 
Als je regelmatig de bloemen plukt, geeft 
de plant veel nieuwe bloemen en bloeit 
dan ook langer door. 
 
Piteke van der Meulen 

____________________ 
 
 

“Mam, waarom verliezen 
de bomen hun bladeren 
in de herfst? En waarom 
lijkt alles dood te gaan in 
de winter? Alles is dan zo 
kaal en stil.” 
 

“Als de temperatuur naar beneden gaat en 
de herfst begint, dan kunnen de bomen via 
hun wortels minder en moeilijker water uit 
de grond halen. In de winter als de grond 
bevroren is, lukt dit soms helemaal niet. En 
omdat bomen via hun bladeren water ver-
dampen, moeten ze de bladeren dus losla-
ten om zichzelf te beschermen tegen uit-
drogen. Want als ze wel het water blijven 
verdampen, maar de wortels nemen geen 
water op, dan ontstaat er een tekort. Dat 
kan een boom even volhouden, maar niet 
lang. Dan wordt hij ziek en sterft hij. 
 
De winter vraagt dus eigenlijk van de bo-
men om alles dat ze extra energie kost los 
te laten, anders overleven ze de winter 
niet. En doordat ze hun bladeren loslaten 
kunnen ze al hun energie bewaren voor 

hun basis, de stam en de takken. Zo komt 
de boom de winter door. Maar ook al is hij 
kaal en lijkt hij dood, zodra de lente komt, 
komt de boom, zodra hij weer meer water 
uit de grond kan halen, juist omdat hij aan 
zelfzorg en zelfbehoud deed, weer gewoon 
opnieuw tot leven.” 
 
“Zijn er ook wel eens bomen die het niet 
lukt om te overleven? Die hun bladeren 
niet kunnen loslaten, of wel hun bladeren 
zijn kwijtgeraakt, maar toch doodgaan?” 
 
“Ja, dat kan. Natuurlijk zijn er nog meer om-
standigheden die bepalen of een boom de 
winter doorkomt, maar hoe dan ook zal dit 
altijd weer voor nieuw leven zorgen.” 

 
“Oh. Maar hoe dan?” 
 
“Nou, denk maar aan hoe fijn plekje de 
boom vormt voor andere dieren als die is 
omgevallen. Veel beestjes maken dan hun 
holletje eronder, maar ook torretjes en an-
dere insecten zitten graag in het ver-
molmde hout. Maar bijvoorbeeld ook de 
zaadjes of takjes van de boom kunnen er-
gens anders weer een nieuwe boom laten 
groeien. En de takken kunnen ook weer ge-
bruikt worden voor nestjes van vogeltjes. 
De boom gaat dus eigenlijk nooit verloren,  
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maar krijgt gewoon een andere bestem-
ming.” 
 
“Ja dat is waar. En soms maak ik er ook een 
hut van. Eigenlijk is de winter dus heel nut-
tig. Eigenlijk zouden mensen dit ook moe-
ten doen mam.” 
 
“Wat lieverd?” 
 
“Nou hun bladeren loslaten. Nou ja bla-
deren, die hebben wij natuurlijk niet. Maar 
dat wat ons extra energie kost loslaten, zo-
dat we na de winter weer nieuwe dingen 
kunnen doen.” 
 
“Dat doen we al lieverd.” 
 
“Oh ja. Hoe dan?” 
 
“Van nature doet ons lichaam dat voor ons 
door te ontgiften. Dit doet ons lichaam ei-
genlijk iedere dag, maar in de herfst en win-
ter houdt ons lichaam een soort van grote 
schoonmaak. Want ook voor ons is er in de 
winter minder voeding, denk aan minder 
zonlicht, warmte, en vers fruit en verse 
groenten. Dingen die we echt nodig heb-
ben voor onze gezondheid. Omdat er min-
der van is in de winter, moeten we dus on-
nodige ballast loslaten. En dat doet ons li-
chaam net als een boom vanzelf.” 
 
“Wat zijn die gifstoffen dan en hoe doet 
ons lichaam dat dan?” 
 
“Gifstoffen kun je letterlijk zien als slechte 
stofjes die je inademt of eet. Maar ook ge-
dachten en emoties die negatief zijn en niet 
ondersteunend kunnen giftig zijn. Je li-
chaam wil die dus liefst niet opslaan, want 
als er toch teveel gifstoffen zijn opgesla-
gen, dan vormt dit onnodige ballast en kun 
je ziek worden.” 
 
“Dus als je ziek bent, heb je teveel gifstof-
fen in je? Maar hoe raak je die dan weer 

kwijt als je ziek bent? Kan je lichaam dan 
nog wel ontgiften?” 
 
“Ja het bijzondere van ziek zijn is dat het ei-
genlijk een heel natuurlijk proces is dat ons 
in één keer van de opgehoopte gifstoffen 
afhelpt. Daarvoor gebruikt je lichaam 
koorts, overgeven, diarree, en vele andere 
manieren.  
Doordat ons lichaam in de herfst en winter 
sowieso onnodige ballast wil loslaten, zie je 
dat veel mensen in deze periode ziek wor-
den. Want deze periode is ideaal om even 
stil te worden, terug naar je basis te gaan 
en ballast los te laten. Zodat je na de winter 
je weer helemaal fris en fruitig voelt. 
 
Mocht je dus nog teveel gifstoffen in je li-
chaam hebben, dan probeert je lichaam dit 
in één keer eruit te gooien. Eigenlijk is 
ziekte dus een hele belangrijke manier om 
gezond te blijven. Vooral omdat het een te-
ken is dat de gifstoffen in je lichaam te veel 
zijn geworden. Daar moet je dus aandacht 
aan geven en gaan kijken hoe dit komt en 
wat je eraan kunt doen.” 
 
“Maar waarom zijn zoveel mensen dan 
bang om ziek te worden?” 
 
“Omdat heel veel mensen het proces van 
ziekte verkeerd hebben begrepen. Ze den-
ken dat hun lichaam zich tegen hun leven 
keert en uit angst voor de dood gaan ze dus 
tegen ziekte vechten. Ze proberen het te 
onderdrukken, nemen niet de rust die no-
dig is, ondersteunen hun lichaam er niet bij 
en heel vaak ook nemen ze nog meer gif-
stoffen om de ziekte te stoppen. 
 
Door verkeerd begrip van ziekte en ver-
keerde begeleiding worden ze dan mis-
schien wel tijdelijk even beter, maar ze zijn 
de onnodige ballast niet kwijt en als er dan 
nieuwe gifstoffen bijkomen dan hoopt het 
zich steeds verder op. Hun lichaam moet  
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dan nog harder werken en raakt op een ge-
geven moment uitgeput. Waardoor ze mis-
schien wel echt heel ernstig ziek worden.” 
 
“Gaan ze dan ook dood mam, als ze er niets 
mee doen?” 
 
“Net als bij bomen zijn er natuurlijk meer 
omstandigheden die bepalen of iemand 
doodgaat of blijft leven. De dood hoort bij 
het leven, maar beëindigt het leven niet, 
net als bij de bomen. Voor sommigen is de 
dood de weg naar een nieuw leven en gaat 
hun energie in een andere vorm verder. 
 
Voor het proces van ontgiften is belangrijk 
om ziekte niet als je vijand te zien, maar als 
een manier van je lichaam om terug in ba-
lans te komen. Ziekte lijkt vaak het einde, 
maar net als bomen die in de winter er 
doods en kaal uitzien, zo zorgt ziekte er-
voor dat je gedwongen tot stilstand komt.  
 
En dat is waar sommige mensen ook nog 
wel eens bang voor zijn. De stilte. Het losla-
ten. Niets doen. Wachten en vertrouwen 
hebben. Toch is terug naar je basis gaan en 
loslaten wat je niet nodig hebt, de belang-
rijkste weg tot groei en is de winter ook 
voor de mensen heel nuttig.” 
 
“Maar mam, iedereen moet dit weten. Dan 
is er veel minder angst en blijven mensen 
veel gezonder.” 
 
“Dat klopt lieverd. Iedereen moet dit we-
ten.” 
 

         ✨     
 
Liefs, Eveline 
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Tot volgende maand! 
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