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Voorwoord 
 
Wat is het heerlijk weer met vorst aan de 
grond en het zonnetje wat schijnt. 
Het was weer genieten vanmorgen vroeg 
tijdens mijn ochtendwandeling met 
Beitske, mijn hond. Het was lekker om bui-
ten te zijn. 
 

Heerlijk in het Heempark, altijd fijn om daar 
te wandelen. 
 
We zijn de 21e december als ik dit schrijf, 
de kortste dag van het jaar en de langste 
nacht. Na vandaag gaan de dagen weer lan-
ger worden, elke dag wordt het twee minu-
ten langer licht tot 21 juni de langste dag 
van het jaar. 
Weer op weg naar de lichte tijd van het jaar 
ook al is het nu pas officieel winter. 
Hopen dat het tij ook keert voor wat be-
treft corona en de besmettingen en ieder-
een weer gewoon naar school en het werk 
kan. 
 
Maar eerst kerstvakantie, de feestdagen, 
de jaarwisseling. Tijd voor bezinning en 
leuke dingen. In deze junior staat weer van 
alles om te lezen en te doen. 
 
Leuke recepten. Anneke deelt recepten 
voor thee en een heerlijke appelcake. Leuk 
en lekker, een idee om te maken in deze va-
kantie! 

Ook deelt Anneke een uitgebreide bijdrage 
over een minikwekerij in eigen keuken met 
kiemen. Leuk om te doen, ik heb zelf ook 
verschillende potjes en een schaaltje in de 
keuken staan om zaden te kiemen, super-
gezond en lekker.  
Ook leuk voor de kerstvakantie om uit te 
proberen. Je kunt bij de zaden.nl terecht 
voor kiempotjes en schaaltjes en biolo-
gische zaden (zoek onder sprouting) mocht 
je ze niet in de buurt kunnen vinden. 
https://dezaden.nl/nl/4/085387/glazen-
bowl-voor-spruitgroente-zaden-ko-
pen.aspx. 
 
Piteke vertelt jullie egel weetjes en Marja 
haar bijdrage gaat over kweekgras. Het is 
Marja weer gelukt een onderwerp te vin-

den waar Anneke geen foto’s van heeft       , 
dus ik ben maar weer op zoek gegaan bij 
Wikipedia. 
 
Geertje heeft het in haar bijdrage over 
energie en lichtwerkers. Een interessant 
onderwerp in deze tijd!   
 
Het is belangrijk om onze trilling hoog te 
houden, bezig te zijn met leuke dingen 
waar we energie van krijgen en plezier aan 
beleven. Lekker naar buiten, spelen, wan-
delen, wat voor weer het ook is, fietsen, 
dansen, lachen.  
Ik zeg steeds: geniet elke dag van alles wat 
je doet. 
 
Ik wens jullie fijne feestdagen en jaarwisse-
ling en voor 2022 liefde, licht en bovenal 
gezondheid.  
 
Veel leesplezier en tot de volgende maand. 
 
Barbera  
 
Reageren? 
barbera@project7-blad.nl  
  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Een anders dan an-

ders thee tijdens 

leuke creatieve 

werkzaamheden... 
 

 
Lekker bezig zijn met groen, bessen, appel-
tjes, kerstballen, linten, touw, vogelvoer en 
andere aan december gerelateerde materi-
alen levert ook kansen op, jezelf eens te 
verwennen met een 'anders dan anders 
thee'. 

Wanneer je samen of alleen lekker bezig 
bent, verhoogt dat de sfeer, passend in de 
tijd voor kerst. 
 

 
De thee in dit voorbeeld bevatte: een gra-
pefruit, 3 kleine appels, een rode paprika, 
steranijs, kaneelstokje, venkelzaden en ge-
droogde goudsbloemen. 
Alle ingrediënten, op de goudsbloemen na, 
gingen in een pan met water. 
 
Het fruit en de paprika gewassen en in 
grove stukken gesneden. Een kaneelstokje, 
wat steranijs en venkelzaden op gevoel 
toegevoegd en het geheel in royaal water 
aan de kook gebracht en rond een minuut 
of 20 laten sudderen. 

 
Daarna werden de gedroogde goudsbloe-
men toegevoegd. 
 
De pan met het deksel erop nog even zon-
der vuur laten staan. 
Grapefruit geeft wel een typisch bittertje 
wat grapefruit eigen is.  



 
4 

Met dit recept kun je eindeloos variëren. 
Denk aan rode pepers, citroenen en laat 
bepaalde ingrediënten uit dit voorbeeld 
weg. 

Experimenteer! 
 
Anneke 
 

Thee drinkt ook heel erg lekker uit een 
Turks theeglas (sssttt bij de Action ge-

kocht       ) 
 

Appelcake met spelt-

meel... 
  

 
En bij een kopje thee past natuurlijk een 
heerlijke appelcake, deze wordt in een 
ronde glazen ovenschaal gebakken.  
 
125 gram speltmeel  
125 gram roomboter op kamertempera-
tuur 
4 eieren  
4 eetlepels kokosbloesemsuiker 
1 tot anderhalve theelepel kaneel  
4 tot 6 appels  
 
Verwarm de oven alvast voor op 180 gra-
den 
Vet de ovenschaal in met roomboter. 
De appels in kleine stukjes snijden. Meng ze 
goed door het beslag dat bestaat uit alle 
hierboven genoemde ingrediënten.  
 
De schaal plusminus een uur in de oven la-
ten staan.  
Wanneer je met een vork of breinaald in de 
cake prikt en deze blijft schoon is de cake 
gaar. 
  
Anneke 
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De egel - Erinaceus 

europaeus 
 

 
Ik vind egels erg leuke beesten en daarom 
wil ik jullie deze maand er van alles over 
vertellen. 
De egel is vooral bekend door zijn stekel-
vacht en zijn gewoonte om bij gevaar zich 
op te rollen. 
Elk jaar sneuvelen er erg veel egels in het 
verkeer. 
 

Hoe herken je de egel? 
Spitse, donkere snuit 
Kleine ogen 
Rug bedekt met 6000-9000 stekels 
Keel, borst, buik en poten bedekt met lange 
stugge haren 
Een kort staartje 
 

Wat eet de egel? 
Kevers 
Regenwormen 
Spinnen 
Slakken 
Duizendpoten 
Rupsen 
Muizen 
Hagedissen 
Paddenstoelen 
Gevallen fruit 
 

Waar leeft de egel? 
Egels houden van plekken met veel bedek-
king en voedsel. 

Bosranden, houtkanten, struweel, parken 
en natuurlijke tuinen. 
De egel leeft ook in de nabijheid van be-
bouwing en is tot ver in de steden doorge-
drongen. 
 
Een egel woont alleen in een vast woonge-
bied wat hij of zij niet verdedigt. 
Wanneer meerdere egels dicht bij elkaar 
wonen, gaan ze op andere tijden op zoek 
naar voedsel. 
Mocht je een groepje egels tegenkomen 
dan zijn dat vaak moeder en kinderen. 
Op voederplaatsen in tuinen kunnen wel 
meerdere egels tegelijk afkomen. 
 

Wanneer paren egels? 
Het paarseizoen van de egel begint kort na 
de winterslaap en loopt door tot in juli en 
soms nog later. 
Het mannetje loopt een paar keer rond het 
vrouwtje waarna het vrouwtje agressief 
haar stekels opzet. Vaak zet ze het op een 
lopen en dwingt ze het mannetje tot een 
achtervolging. 

 
Als hij daardoor niet ontmoedigd is en haar 
ingehaald heeft, omcirkelt hij haar met veel 
gesnuffel en gehijg. Dit luidruchtige spel 
kan uren doorgaan voordat er daadwerke-
lijk wordt gepaard. 
Bij de paring legt het vrouwtje haar stekels 
plat terwijl ze zich tegen de grond drukt. 
Na een dracht van 5 weken worden er ge-
middeld 5 jongen geboren.  
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Drie weken later kunnen ze al met hun 
moeder op zoek naar voedsel. 
Het mannetje bouwt niet mee aan een nest 
en laat de verzorging van de egeljongen 
volledig aan moeder egel over. 
Egels van een week of zes kunnen zelfstan-
dig overleven maar meestal blijven ze nog 
bij elkaar en overwinteren zelfs in hun ge-
boortenest. 
Egels hebben soms ook nog een tweede 
worp per jaar. Die jongen zullen meer 
moeite hebben om een vetlaag voor de 
winter en de winterslaap op te bouwen. 
 

 

Egel weetjes 
Egels kunnen een snelheid van 2 meter per 
seconde halen. 
Ze worden doof, kaal en blind geboren 
maar al een uur na hun geboorte beginnen 
de stekeltjes door de huid te prikken. Na 
twee weken gaan hun oogjes en oortjes 
open. 
Als er genoeg slakken zijn en ander voedsel 
schaars dan kan een egel tot 40 slakken per 
nacht eten. 
Egels kunnen per nacht een paar kilometer 
afleggen. 
Een gezonde egel weegt tussen de 800 – 
1200 gram. Om de winterslaap goed door 
te komen moet hij minstens 500 gram we-
gen. 
Vrouwtjes en jonkies gaan meestal later in 
winterslaap dan de mannetjes, zodat ze 
nog wat vetten kunnen opbouwen. 
Egels kunnen zich oprollen en zo een paar 
uur blijven liggen. 

De winterslaap van egels duurt van onge-
veer oktober/november tot maart/april. 
Vind je een egel, check dan goed of hij dood 
is of in winterslaap. 
Een egel slaapt niet de hele winter. Soms 
wordt hij wakker en gaat op stap. Ook als 
zijn slaapplaats niet warm genoeg is gaat hij 
op zoek naar een beter plekje. Tijdens zach-
tere winters waarin nog insecten te vinden 
zijn kan de egel hele perioden wakker blij-
ven. 
 
Egels kunnen tot 8 jaar oud worden. 
Bij dode egels kun je de kaak bekijken, 
daarin zie je groeilijnen waaruit vast te stel-
len is hoe oud de egel is geworden. 
Egels blijven hun hele leven lang groeien tij-
dens de actieve perioden van het jaar. 
Af en toe ziet men afwijkend gekleurde 
egels; Leucisme, albinisme of melanisme 
komen voor. 
Wereldwijd zijn er 17 soorten egels. 
Egels en stekelvarkens zijn geen familie van 
elkaar. 
Egels kunnen snuiven, smakken, snuffelen 
en knorren. 
Door hun geknor heten egels in het Engels 
hedgehog. Haag varken. 
 

Wat kun jij voor de egel doen? 
Zorg dat de egel gemakkelijk van jouw tuin 
naar die van de buren kan. 
Kies voor een heg of natuurlijke afschei-
ding. 
Heb je toch een schutting, maak er door-
gangen in voor de egel, zodat hij niet de 
straat overgaat. 
Laat takken, bladeren, of een composthoop 
in je tuin liggen, zodat egels hierin kunnen 
nestelen. 
Ook zijn er egel nestkasten te koop of kun 
je er zelf eentje gaan maken. 
Gebruik geen gif in je tuin. 
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Pas op met vijvers, zorg voor goede scheve 
randen zodat de egel er weer uit kan klim-
men. 
Geef egels nooit melk! Daar krijgen ze 
darmklachten van en daardoor kunnen ze 
van uitdroging sterven. 
Als je een egel vindt die in nood is, zoek 
contact met een dierenopvang die je ver-
der kan helpen. 

 
Piteke van der Meulen 

__________________________ 
 

Verwarmende win-

terthee 
Met gember, kaneelstokje en ster-
anijs... 
 

 
Dit zijn drie ingrediënten die perfect bij el-
kaar passen om thee van te zetten. 
Uiteraard een stukje gember nemen en in 
stukjes snijden.  

 
De kaneel en steranijs kunnen in hun ge-
heel meedoen.  
Grote stukken kaneel kun je eventueel in 
stukjes breken. 
 
Vul een pan met water en laat de drie in-
grediënten daarin, nadat het water kookt, 
zachtjes sudderen. 

 
Een minuut of 20 is nodig om de goede 
stoffen van de gember optimaal te benut-
ten. 
 
Werkelijk een heerlijke thee en heel ge-
makkelijk te maken. 
 
Anneke  
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Kweekgras – Triticum 

repens 
 
Op het idee gebracht door Pluk, mijn 
hondje, ben ik op zoek gegaan naar infor-
matie over Kweekgras.  
Gras eten doen honden en katten meestal 
wanneer ze willen braken, maar ik heb het 
idee dat mijn Pluk het gewoon lekker vindt 
☺  
 
Soms word ik naar plekken meegetrokken 
waar Kweek groeit en dan gaat ze staan 
grazen. Het is voor Pluk een speurtocht en 
ik vind het mooi om te zien dat haar neus 
precies vertelt welk grasje ze moet hebben.  
 

Kweekgras is verwant aan graan; Triticum 
is de oud-Latijnse naam voor tarwe. Repens 
betekent ‘kruipend’.  
Kweek is een vaste plant die overal groeit 
en onuitroeibaar is. De wortelstok is wit, 
lang en kruipend.  
Wanneer de wortel breekt groeit op elke 
knoop een nieuwe plant.  
 
 

De grasstengel is rechtopstaand, hol en 
rond en kan 30 tot 120 cm hoog worden. 
Het blad is ruw, plat met lange bladsche-
des, dat wil zeggen het blad zit een heel 
eind om de steel heen.  
 
Als kind trok ik de grasjes uit elkaar en at ik 
het onderste puntje wat lekker zacht en 
groen was op dat vond ik lekker ha ha ha. 
De bladschede is glad tot ruw behaard en 
de rand is ruw.  
De bloeiwijze zijn graanachtige aren die 
verschijnen van juni tot augustus. De groei-
kracht van Kweek is enorm, het kan heel 
goed tegen droogte en het geeft slootkan-
ten sterkte door de vele wortels. 
 
Maar Kweekgras heeft ook geneeskracht 
en zelfs voedingswaarde. Vroeger werden 
de gedroogde wortels van Kweek gemalen 
en door het meel gemengd waar brood van 
gebakken werd. 
Kweek is onuitroeibaar, dat betekent dat 
het weerstand verhogend werkt. De holle 
stengel verwijst naar werking op de holle 
organen, het scherpe blad geeft aan dat het 
goed helpt bij wondgenezing.  
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De witte wortels laten ons weten dat ze 
ontstekingsremmend werken en invloed 
hebben op het hormoonstelsel en het ze-
nuwstelsel.  

En het ruwe blad verwijst naar werking op 
de huid en slijmvliezen.   
Kweek is de hoofdremedie bij huiduitslag, 
het voert de afvalstoffen af en maakt de 
huid elastisch.  
Uitwendig wordt het gebruikt om zijn anti-
biotische werking. Er worden crèmes ge-
maakt met Kweekgras speciaal voor de 
huid.  
Maar ook bij spijsverteringsklachten en 
maag darmontstekingen wordt het aange-
wend. Kweek werkt ook licht vocht afdrij-
vend en is van nut bij ontstekingen in het 
nier- en  blaasgebied.   
Het kauwen op de wortels van Kweekgras 
helpt tegen zure oprispingen. Het jonge 
blad wordt ook wel gebruikt als groente. 
Kweek bevat een grassuiker, koolhydraten, 
eiwit, fosforzuur, kali en veel vitamine A en 
B.  Voor de geneeskracht wordt de wortel 
gebruikt om tinctuur van te maken of thee 
van te zetten.  
 

Marja Frederiks 
 
Foto’s  
https://www.seasons.nl/wonen/kweek-
gras/38828/ 
 
https://nl.wikipe-
dia.org/wiki/Kweek_(gras) 

__________________________ 
 
 

Lichtje in december 

 
Een glazen schaal, een bloempotje of ander 
bakje dat in het midden van de schaal past. 
In het potje doe je wat kiezeltjes, grindjes, 
Hydro korrels (bruine knikkervormige kor-
rels voor in plantenbakken, op vele plaat-
sen te koop, ook in kleine zakken), of... wat 
je maar hebt zodat de kaars iets verhoogd 
kan staan.  
 

https://www.seasons.nl/wonen/kweekgras/38828/
https://www.seasons.nl/wonen/kweekgras/38828/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek_(gras)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek_(gras)
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Tussen de kaars en de wand van het potje 
ook de kiezels (of wat jij gebruikt) gieten 
zodat de kaars mooi recht blijft staan.  
Giet water in de schaal. 
Het groen blijft het mooist als je dat vers uit 
de tuin kunt snoeien (wanneer het niet 
vriest, anders schaadt dat de bomen/strui-
ken). 
Korte mooie plukken, takjes, met of zonder 
bessen. 
Bij dit arrangement koos ik voor verschil-
lende soorten groen en de kerstballen 
mochten de kleur erin brengen. 
 
Eerst een rand coniferengroen. Alle takjes 
staan los in de schaal, wel netjes geschikt, 
maar nergens ingestoken. 

Soort voor soort verwerken is het mooiste. 
Bij deze schaal verdeelde ik losse hedera 
(klimop) bladeren als tweede laag. De hulst 
als derde laag en daarna herhaalde ik nog 
een keer een rondje met het coniferen-
groen om een mooie verdeling te krijgen. 

 
Een aantal plukken rozemarijn past mooi 
qua beeld, het zijn ook net naaldjes, boven-
dien ruiken kruiden heerlijk.  
Uitgebloeide vlinderstruik geeft een extra 
winters sfeertje aan het geheel. Met wel de 
kanttekening dat ze nog wel mooi stevig 
moeten zijn. 
Zo kun je ook uitgebloeide kaardenbol of 
hemelsleutel (Sedum) verwerken. 
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De kerstballen kregen een satéprikker in 
hun bol gestoken, die ik op maat knipte 
met een snoeischaar.  
 
Kerstballen op een satéprikker laten geen 
roest achter in het water en op de schaal. 
Bij dit soort arrangementen gebruik ik lie-
ver geen ijzerdraad zoals je wel vaak bij an-
dere decoraties ziet en kunt gebruiken. 

 
Had ik het groen in steekschuim gestoken 
dan had dat wel gekund. 
Bedenk ook dat steekschuim niet een na-
tuurlijk materiaal is. Wel handig in de bloe-
misterij maar op deze wijze een schaal vul-
len gaat ook en blijft heel lang fris en mooi. 
 
Zelfs kun je dergelijke arrangementen ver-
voeren in de auto. 
Zet in een passend doosje (handig zijn de 
groentedoosjes in supermarkten waar je 
deze mee kunt nemen).  
 
Zet zo'n arrangement niet voorin de auto 
op de grond want grotere kans dat er dat 
'iets uitvliegt' door hobbels en drempels 

(de bestuurder moet evengoed even reke-
ning houden met het werkstuk natuurlijk 

     ), maar achter in de kofferbak. Zo heb ik 
al menig stuk vervoerd. Het is nog nooit 
misgegaan. 
 
En kom je er pas aan toe zoiets na de kerst 
te maken? 
 
Diverse soorten groen zijn daarna ook nog 
leuk om te verwerken en in plaats van 
kerstballen bedenk je dan iets anders. Stuk-
jes schors, dennenappels, lariksappeltjes, 
echte appeltjes, of... 
 
Echte appeltjes kun je ook op satéprikkers 
prikken. Ze zijn niet meteen verrot als je dat 
doet. Kleine appeltjes, wellicht met wat 
strikjes. 
 
Weer even later in de tijd bloembollen. 
Zelfs die kunnen op een satéprikker geprikt 
worden. 
 
Je ziet... mogelijkheden genoeg. 
Creatief denken en je hebt alleen al plezier 
van het maken. 

 
Geniet ervan. 
 
Anneke 
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Energie en lichtwer-

kers 
 

 

Het jaar is weer bijna om en op 21 decem-
ber vieren we dat het licht weer terugkeert. 
De dagen worden dan weer langer en we 
gaan weer richting lente en zomer.  
 
En wat een bizar jaar was het. En we zijn er 
nog niet, maar eerst moet er chaos zijn, 
voordat de nieuwe wereld kan beginnen. 
Als nieuwetijdskind of kristalkind zul je dit 
begrijpen, want je bent speciaal voor deze 
overbruggingstijd op aarde gekomen. Het 
woord chaos komt uit de Griekse mytholo-
gie en betekent verwarring en wanorde.  
 
Net zoals bij klussen in huis of in de tuin 
wordt het eerst een grote troep, voordat 
het weer mooi en netjes wordt. Nu vallen 
de oude systemen in elkaar zoals de manier 
van lesgeven (onderwijssysteem), hoe de 
banken werken (geldsystemen en verzeke-
ringssystemen) en hoe het land geregeerd 
wordt (politieke systemen).  
 
Wat heeft dit allemaal met energie te ma-
ken, zul je denken? Nou alles is energie, dat 
heb ik in vorige nieuwsbrieven uitgelegd. 
Systemen zijn ook energie die op een be-
paalde frequentie trillen. De aarde is sinds 

2012 in een hogere frequentie gaan trillen. 
Een update kun je het in computertermen 
noemen. Net zoals bepaalde programma’s 
na een update niet meer willen draaien, is 
dit ook zo met ons onderwijs-, geld- en po-
litieksysteem.  
Het is tijd voor een nieuw tijdperk. We gaan 
nu van het Vissentijdperk naar het Water-
mantijdperk, dat ook wel Aquariustijdperk 
wordt genoemd. 
 

Lichtwerkers 

 
Mensen die met energie werken worden 
ook wel lichtwerkers genoemd. Zij kunnen 
de energie van de aarde en de energie van 
het universum via hun lichaam laten stro-
men. Ze zijn een doorgeefluik van energie, 
een baken van licht zoals een vuurtoren.  
 
Eigenlijk kan iedereen dit, maar niet alle 
mensen zijn zich er meer bewust van. Al 
een paar jaar hebben lichtwerkers het druk 
met het collectieve energieveld. Dit is het 
energieveld dat ieder mens en de omge-
ving uitzendt zoals bomen, planten, dieren, 
water, stenen enzovoort.  
Had je daar wel eens bij stilgestaan dat die 
ook een energieveld hebben? Ook ieder 
land heeft zijn eigen energieveld en alles is 
met elkaar verbonden. Zo zit de hele we-
reld in een collectief energieveld.  
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Samen lichtenergie creëren 
Sinds 2013 zijn lichtwerkers bezig geweest 
een overkoepelend beschermingsveld via 
lichtsteden te creëren en zo een verbinding 
te leggen met het Hart (in Engeland) en het 
Geweten (in Noorwegen/Zweden) en nog 
vier landen aan de andere kant van de oce-
aan°. Zo is er over de hele aarde een be-
schermend veld gelegd van hoge trillende 
energie. 
 
Tegenwoordig zijn er ook veel onlinebij-
eenkomsten waar lichtwerkers samen in 
een meditatie het licht visualiseren en naar 
het collectief laten stromen. Dit doen ze 
om de trilling hoog te houden.  
 
Angst heeft namelijk een lage trilling en 
liefde een hoge trilling. Om je fijn te voelen 
is een hoge trilling nodig. Dat kun je je mis-
schien wel voorstellen en je fijn voelen is nu 
misschien nog wel belangrijker dan ooit. 
Hoe je je voelt kan beïnvloed worden door 
emoties.  
Ben je wat treurig en je luistert naar vrolijke 
muziek dan voel je je weer gelukkig.  
Ook wat je leest of kijkt, kan de trilling van 
je energieveld beïnvloeden.  
Wees dus bewust van wat je leest of kijkt 
en voel goed hoe je je daarna voelt. 
 

Onlicht 

 
Christina von Dreien vertelt er ook over in 
haar boeken. Zij heeft het dan over het on-
licht dat leeft van lage trillingen.  
Wat is nu eigenlijk onlicht?  

Weet je, we zijn allemaal wezens met een 
goddelijke vonk licht in ons.  
Bij lichtwerkers straalt het naar buiten en 
die willen goed doen in de wereld. Helder-
ziende mensen kunnen dat licht zien.  
Maar je hebt ook mensen waar het vonkje 
licht zo bedekt is, dat ze er moeilijk bij kun-
nen komen.  
Die leven in het onlicht en hebben soms 
niet zulke goede bedoelingen. Als je het be-
kijkt als een speelfilm waar je een held hebt 
en een boef. Dan is de held het licht en de 
boef het onlicht.  
Door het onlicht is de boef daarom nog niet 
slecht. Ze hebben elkaar nodig om een 
goede spannende film te maken. En eigen-
lijk leven wij nu ook in een soort speelfilm*.  
Een film die bijna aan de aftiteling toe is. 
Waar de boef gaat inzien dat hij zo niet ver-
der kan en de kijkers hopen dat het vonkje 
licht binnen in hem of haar harder gaat 
branden, zodat hij/zij ook het licht kan zien 
en goed kan doen.  
Alleen gaat dit wel wat langer in tijd duren 
dan een film en zitten we nog wel tot en 
met het jaar 2023 te kijken. Dus daarom is 
het belangrijk om jouw trilling hoog te hou-

den. Dit is namelijk besmettelijk      .  
Als je vrolijk bent en lacht dan kan een an-
der het niet helpen en begint ook te lachen 
en zijn/haar trilling gaat omhoog. Dus ga in 
de kerstvakantie leuke dingen doen waar je 
blij van wordt en geniet samen. 
*het boek Time Bender beschrijft dit mooi. 
 

Hulpmiddelen 
Ik wil je graag laten weten dat er nieuwe 
natuurlijke middelen zijn ontwikkeld die 
helpen om deze tijd gezond door te komen. 
In mijn laatste opleiding heb ik er alles over 
geleerd. Ik kan niet uitgebreid beschrijven 
wat er in deze middelen zit om te voorko-
men dat ze uit de handel worden genomen. 
Helaas werkt dit zo op dit moment. 
Mondkapjes dragen is niet gezond, maar 
kun je er niet omheen weet dan dat er een 
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spray is die je 3 keer per dag op de buiten-
kant en binnenkant en in je mond kunt 
spuiten. Dit zorgt ervoor dat je niet buiten 
adem raakt, de stress die het veroorzaakt 
afneemt en dat je energie hoog blijft.  
 
Voor alle verschillende covid-injecties (met 
hulpmiddelen waar een allergische reactie 
op kan volgen en het immuunsysteem 
overuren kan laten draaien E339, E340, 
E508, E509, E511) zijn er natuurlijke midde-
len die bijwerkingen aanpakken en mRNA 
er weer uitwerkt.  
Ook zijn er middelen die ondersteunen bij 
de nasleep van corona zoals benauwdheid, 
kortademigheid en vermoeidheid.  
Deze middelen werken zowel lichamelijk 
als energetisch op lichaam, geest en ziel.  
 
Verder zijn er middelen die de stoffen van 
de PCR-test er weer uitwerken (voorkom 
testen via de neus wegens beschadiging 
van het zeefbeen en daaraan gekoppeld de 
pijnappelklier) en bescherming tegen 
spike-eiwitten bij shedding.  
In mijn eigen nieuwsbrieven schrijf ik meer 
over injecties met goed gedocumenteerde 
medische informatie. 
 
Omdat ouders en grootouders deze 
nieuwsbrief ook lezen en kinderen helpen 
mijn missie is, het volgende: 
De Covid-injecties zijn in een experimen-
tele fase en mogen daarom absoluut niet 
aan kinderen worden gegeven!  
Medische experimenten met kinderen en 
wilsonbekwamen zijn alleen aanvaardbaar 
als de resultaten niet bereikt kunnen wor-
den met experimenten op volwassenen die 
wel in staat zijn hun wil te bepalen.  
Verder dient hij of zij zo goed mogelijk 
wordt ingelicht over het onderzoek en dat 
de wettige vertegenwoordiger van de be-
trokkenen toestemming geeft.  
Zoek zelf op wat er in de injecties zit!  Arti-
kel 24- bescherming van minderjarigen – 

Internationaal verdrag inzake burgerrech-
ten en politieke rechten (IVBPR). 
De tweede zin van artikel 7 van ditzelfde 
verdrag luidt: “In particular, no one shall be 
subjected without his free consent to med-
ical or scientific experimentation.’ 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
De praktijk is gesloten van 23 dec t/m 9 jan 
2022 
 
Fotobron: pixabay 
° Bron: Shield of the Command met toe-
stemming 

__________________________ 
 
 

Hoe het hout van de 

ELS rood is gewor-

den 
 
 

De winterperiode is een rustperiode voor de 
natuur. In veel natuurgebieden worden bo-
men gesnoeid. In geriefhoutbosjes worden 
essen, wilgen en elzen teruggezaagd tot de 
‘stobbe’. Het hout van de eerste twee is wit, 
maar wist u dat het hout van de els rood is? 
Hoe dat zo gekomen is, is een luguber ver-
haal. Luister naar deze oude Keltische le-
gende: 
 
Lees verder op de site van natuurverhalen 
van Els Baars 
 
https://natuurverha-
len.nl/2021/12/04/hoe-het-hout-van-de-
els-rood-is-geworden/ 
 
  

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-24-gezondheid/
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-24-gezondheid/
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://natuurverhalen.nl/2021/12/04/hoe-het-hout-van-de-els-rood-is-geworden/
https://natuurverhalen.nl/2021/12/04/hoe-het-hout-van-de-els-rood-is-geworden/
https://natuurverhalen.nl/2021/12/04/hoe-het-hout-van-de-els-rood-is-geworden/
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Minikwekerij in eigen 

keuken 

 

Buiten is het koud. Op het moment dat ik 
dit schrijf vriest het 2 graden.  
Wintertje… ook wel weer gezellig, knus in 
huis, lichtjes aan, elk seizoen heeft zijn be-
koring. 
Het leuke is dat je ook het mooie van elk 
seizoen ziet. Nu past het niet om een tuin 
vol bloemen te zien. Maar wit berijpte uit-
gebloeide planten geeft nu weer een mooi 
beeld. 
De zon over witte weilanden. 
In het voorjaar staan we weer te genieten 
bij de eerste prille blaadjes en bloemen, de 
bolbloemen. 
 
Herfstbladeren in het najaar zijn prachtig 
maar als een boom of struik in de zomer die 
kleuren laat zien dan kijken we of de boom 
of struik wellicht ziek is of watergebrek 
hem plaagt. 
Kale takken mogen nu weer schitteren 
waar je de prille puntjes hier en daar al-
weer ziet waar over een tijdje de bladeren 
weer uit tevoorschijn komen. 
Als het eenmaal winter is, is het goed zoals 
het is. Behalve wanneer het stormt en hard 
regent dan zijn we minder blij maar dat kan 
in elk seizoen voorkomen. 
 
Winter… 
In deze tijd van het jaar kunnen we niet 
echt tuinieren of lekkere dingen in potten 

kweken zoals dat in het voorjaar en de zo-
mer wel kan. 
Maar voor alles is een oplossing. 
Weet jij dat kiemen heel gezond zijn? 
Zo’n kleine kiem, daar zit toch een bom aan 
goede stoffen in. Tjonge, als we daar wat 
meer van eten, dat zou helemaal niet ver-
keerd zijn. 
 
Weet jij ook dat je kiemen heel goed in huis 
kunt kweken? 
Gaaf! 
Je eigen minikwekerij in eigen keuken. 

 
Een salademix, taugé, tuinkers, rucolakers, 
broccolikers, alfalfa en nog veel meer. 
Wie zich hier wat meer in gaat verdiepen 
zal tot verrassende ontdekkingen komen. 
De zakjes zaden zijn biologisch te verkrijgen 
en voor wie dat wil zijn er ook leuke kweek-
bakjes te koop. Glazen potjes en schaaltjes 
met roostertjes in de deksels om het water 
eruit te laten lopen. 
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De kiemen in de groei moeten minimaal 
een keer of twee, liever nog een keer vaker, 
even met water gespoeld worden. 
Je laat via de roostertjes water in de potjes 
lopen, even een beetje omschudden en 
vervolgens laat je het water er weer uitlo-
pen. 
De potjes op zijn kop zetten, klaar. 

Potjes op zijn kop zoals op de foto in een 
standaardje want de gaatjes mogen niet af-
gesloten worden, als er geen lucht bij kan 
komen gaat het mis met je oogst. 

 

Een andere manier is dat je een weckpot 
neemt, of een andere geschikte glazen pot. 
De kiemen gaan er in, net als in de kleine 
potjes. In plaats van een rooster gebruik je 
een stukje stof. Grof geweven stof waar 
hele kleine gaatjes in zitten omdat de dra-
den van de stof niet stijf tegen elkaar aan-
geweven zijn. 
Dat kan een grove theedoek zijn waar je 
een stukje afknipt, een stukje neteldoek of 
kaaslinnen. 
Met een elastiek om de pot en klaar is het 
mini ‘kasje’. 
 

De pot op zijn kop zetten kan heel geschikt 
zoals op de foto in een minivergietje. Wel 
zorgen dat er voldoende lucht tussendoor 
kan komen.  
Een ander idee is, leg twee ‘dikke’ niet al te 
brede latjes neer en zet de pot daar omge-
keerd op zodat de lucht er onderdoor kan 
stromen. 
 
Hoe je het ook bedenkt, belangrijk is dat er 
lucht bij moet komen. 
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Dikke zaden even een paar uur of een hele 
nacht, afhankelijk hoe dik ze zijn, voorwe-
ken in water en dan in de potjes of grote 
pot doen.  

 

Na een paar dagen heb je resultaten op je 
bord. Meestal binnen een week van zaadje 
naar groente om van te smikkelen.  
 
Heerlijk in een salade als aanvulling, op je 
bord ‘bij van alles’ of zoals wij ook deden… 
we kochten even voor het gemak een bio-
logisch hartig taartje in de natuurwinkel. 

Daar ging een flinke laag eigen geteelde 
kiemen op, daarop plakjes tomaat en plak-
jes kaas en het taartje kon warmen en de 
kaas kon smelten. 
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Op het laatste moment voor het opdienen 
nog een paar tomaat en enkele kiemen 
over de kaas gelegd. 
Zo geeft een gekocht hartig taartje toch 
nog net even een ander gevoel. 
En dan te bedenken dat kiemen je een 
flinke boost geven, dus.. dit was simpel 
maar lekker. 
  
Het is misschien leuk om in de kerstvakan-
tie een eigen minikwekerij te beginnen. 
Wel even een tip: zaai als je verschillende 
soorten wilt uitproberen niet alles op één 
dag.  
 
Houd er steeds een beetje tijd tussen. 
Als je alles tegelijk zaait, is het ook onge-
veer tegelijk klaar om te oogsten. Dat is 
zonde, want dan moet je wat te veel is gaan 
bewaren in de koelkast (zo rem of stop je 
het groeiproces).  
 
Zou je dit niet doen, dan schieten de kie-
men door en dat is zonde. 

In de koelkast bewaren kan wel even; als je 
van een portie iets over hebt doe je dat na-
tuurlijk ook.  
Maar heel veel koel opbergen is jammer 
van de zaadjes en je moeite. 
Maar… leef je uit. 
Kijk ook eens op internet. 
Als je nu niet naar een winkel kunt, ook de 
biologische zaden zijn te bestellen dus er is 
geen enkele belemmering om toch leuke 
dingen te ondernemen. 
 
Veel winter tuinier plezier! 
 
 

Tuinkers van zaadjes tot oog-

sten 
 

 
Tuinkerszaden veranderen binnen een 
paar dagen in tuinkers om te oogsten. 
Dit schaaltje is speciaal voor kleine zaadjes 
die op het losliggende roostertje liggen. 
 
In het schaaltje moet het water tot net on-
der het roostertje staan zodat de worteltjes 
in het water gaan groeien.  
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Deze schaaltjes moeten ook dagelijks één 
of twee keer leeg gegoten worden en op-
nieuw gevuld. 
Fris water, dat is belangrijk. 
 

En zo wortelen de zaden 
 

 

 

 
En zo zie je de wortels van bijvoorbeeld de 
tuinkers en broccolikers groeien. 
 
Anneke 
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Vlas  
 

Deze maand aandacht voor het vlas. Vlas 
werd vooral vroeger veel gebruikt voor het 
maken van linnen. En van restjes linnen 
werden lompen gemaakt en daar maakten 
ze dan weer papier van. Van vlas wordt ook 
sterk touw gemaakt. Lijnzaad is het zaad 
van vlas. Lezen jullie mee wat bloembeertje 
er nog meer over weet te vertellen? Leuk! 
Veel plezier! 
Groetjes, Gina Boonstra 
 

 

 
 
 
Vlas 
 
Een sprookjesverteller uit Denemarken 
vandaan, 
is over vlas aan het vertellen gegaan. 
Een lief verhaal over het bloempje blauw, 
die heel haar leven het goede zien zou. 
Vlas is van nut al eeuwen lang, 
het was voor papier en touw van belang. 
Ook weefden ze prachtig linnen er mee 
en knoopten ze netten voor vissen op zee. 
Zie je haar bloempje, geniet er dan van 
omdat het maar 1 dag bloeien kan. 
Dan groeit het uit tot belangrijk werk, 
een huisje met zaadjes van binnen heel 
sterk. 
Het zaad van vlas wordt lijnzaad genoemd, 
het wordt om haar rijke olie geroemd. 
Dank je mooi bloempje voor wat je ons 
geeft 
en dat je al zo lang bij ons leeft. 
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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, Gina Boonstra 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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