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Graag stel ik me aan jullie
voor.
Project7-blad heeft een nieuw bestuur. Als
voorzitter zal ik voortaan het voorwoord
schrijven en stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Lamija ik ben 35 jaar jong, getrouwd en woon samen met mijn man Adnan en onze drie kinderen (Emir 11 jaar.,
Aisha 7 jaar, en Semir +) in Son en Breugel.
Vanaf deze maand verzorg ik het voorwoord van de nieuwsbrief van Project 7blad Junior.
Om een goed voorwoord te kunnen schrijven wil ik natuurlijk weten wie de nieuwsbrief Junior leest? Zou je mij iets over jezelf
willen vertellen? Vind je schrijven lastig dan
mag je mij ook een korte videoboodschap
toesturen.

Lamija Dzigal-Bektesevic

Ook mag je aangeven wat je leuk vindt om
te lezen. Zijn dat recepten, persoonlijke
verhalen van andere kinderen/ouders of
wil je graag gelijkgestemden ontmoeten?
Ik ben heel benieuwd en kijk uit naar jullie
reactie!
In deze nieuwsbrief leuke recepten zoals altijd en seizoensgebonden.
Jullie waren gewend iedere maand een bijdrage te lezen van Christel en Lindsay van
Asten. Genoten hebben we van alle verhalen. Zij hebben besloten hiermee voorlopig
te stoppen. De dames doen het wat rustiger aan.
Ik wens jullie veel leesplezier toe bij deze
november editie!
Lamija Dzigal-Bektesevic

Het bestuur van Project7-blad is nieuw en
bestaat uit:
Lamija Dzigal-Bektesevic als voorzitster
Anneke Fokkema als penningmeester
Dirk Janssens als secretaris
Barbera Smit
Cocky Nuchelmans
Jochem Hagoort
Anneke Bleeker
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Japanse Sierkwee –
Chaenomeles japonica
Deze maand wil ik vertellen over de Japanse Sierkwee.

Deze heester komt uit China en staat bekend om zijn vroegbloeiende bloemen.
Aan de takken komen in de herfst gele appeltjes, die een lekkere geur hebben.
Toen mijn dochter nog klein was, plukte ze
deze gele “appeltjes” altijd als we ze ergens
zagen hangen.

ze goed te gebruiken bij het maken van
jam, compote, moes of likeur.
Sinds ik geïnteresseerd geraakt ben in wildplukken ben ik ook van alles aan het uitproberen in mijn keuken.
Zo heb ik zelf uitgevonden om van een
grote pompoen een soort appelmoes te
maken, waarbij ik de Japanse sierkwee ook
gebruik.

Ik heb foto’s gemaakt tijdens het kookproces.
Lijkt het jou ook leuk om je eigen moes te
maken?
Dan inspireer ik je graag met mijn foto’s en
recept.
Je hebt nodig:
• Grote pompoen
• 3 middelgrote appels
• 8 sierkweetjes

Later ging ik speciaal op zoek naar de
vruchten om ze als decoratie te gebruiken.
Sinds dit jaar weet ik dat je ze ook kunt gebruiken in je keuken.
Van Anneke Bleeker kreeg ik de tip om ze
in stoofpotjes te verwerken maar ook zijn

Ik heb de pompoen eerst voorgekookt in
z’n geheel in een pan.
Steeds even keren zodat alle zijden zacht
worden.
Daarna doorgesneden en leeggeschept.
In stukken gesneden en opnieuw gekookt
samen met de appels en sierkweetjes.
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Met geleisuiker kun je het geheel lekker
zoet maken maar dat kan ook prima met
andere soorten suiker of zoetmakers

De sierkwee is behoorlijk stevig zodat ik
met een scherp mesje om het klokhuisje
heen gesneden heb.
In een kwartier tot twintig minuten is het
geheel zacht en kun je met een staafmixer
er moes van mixen.
Wil je compote dan moet je de pompoen
en de appels grover laten.

Piteke van der Meulen
Foto’s van de Japanse sierkwee: Anneke
Bleeker©
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Grove Den – Pinus Sylvestris
Laatst liep ik door de duinen met mijn
hondje Pluk en viel het me op hoeveel verschillende dennensoorten je in het duin tegen komt. Het leek me leuk om eens een
paar dennensoorten te bekijken. Stiekem
dacht ik eigenlijk dat er veel meer soorten
dennen stonden, maar door weer en wind
en standplaats gaan ze er heel verschillend
uit zien. Dan denk je een andere soort tegen te komen, blijkt het gewoon dezelfde
te zijn in een andere vorm.

De Grove Den is een boom die wel 25 tot
45 meter hoog kan worden met een rechte
stam. Aan de top vormt hij elk jaar een
nieuwe krans takken en hij ziet er naar boven toe spits toelopend uit. De bast is geschubd, bruin en roodachtig maar naar boven toe kleurt hij wat gelig. Hij heeft een
diepe penwortel met lange zijwortels, zodat hij goed verankert staat. De Grove Den
heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen.

De mannetjes in de vorm van meeldraadkatjes aan de voet van de jonge takken in
mei en juni, en de vrouwelijke bloemen in
kegels aan het einde van de takken met de
punt omlaag. Deze kegels zijn de dennenappels, bij de Grove Den blijven ze vrij klein,
ze zijn na 3 jaar pas rijp en bevatten kleine
zaden met een grote vleugel. Kunnen ze
goed vliegen om zo een vliegden te worden
☺

De Grove Den - Pinus Sylvestris, behoort tot
de ‘Pinaceae’ oftewel de dennenfamilie. De
boom wordt ook wel pijnboom of Dennenboom genoemd. Een jonge Grove Den die
op natuurlijke wijze door de boom is uitgezaaid wordt een Vliegden genoemd. Vroeger heette deze bomen ook wel ‘mastbomen’, ik kan me voorstellen dat dit kwam
omdat ze voor dat doel gebruikt werden.
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Zijn bladeren zijn de naalden van ongeveer
4 tot 6 cm lang die met z’n tweetjes in een
hulsje bij elkaar zitten. En daar staan wij
dan met kerst te zingen bij onze Sparreboom ‘Oh Dennenboom oh Dennenboom
wat zijn je takken wonderschoon’ . . .

Als je Dennenappels zoekt raap ze dan van
de grond, leg ze in huis te drogen dan gaan
ze mooi open en kan je er creatief mee aan
de slag.

Ze zijn van dezelfde familie dat wel, maar
een Spar is toch wel heel anders dan een
Den. Een handigheidje om te weten om wie
het gaat is het volgende; bij een Spar staan
alle naaldjes alleen – Solo (met de S van
Spar) in hun hulsje.
Bij de Den staan ze met twee bij elkaar–
Duo (met de D van Den).
En dan is er nog een naaldboom de Larix,
bij deze staan de naalden in een bosje bij
elkaar– Legio, dat betekent veel (met de L
van Larix).
In het duin staan ook veel Zeedennen. De
Zeeden behoort ook tot de Dennenfamilie
– Pinaceae. Deze boom komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied en
werd/wordt bij ons aangeplant als beschutting of om het zand in de duinen vast te
houden. Deze boom wordt ongeveer 30
meter hoog. De kroon of boomtop is piramidevormig en bij oudere bomen zie je een
lange kale en bochtige stam. Aan de top
staan de takken meer gespreid. De schors
heeft een grijze tot roodachtige kleur met
diepe groeven. Later wordt de schors donkerder. De takken zijn roze roodachtig van
kleur en de knoppen zijn helder roodbruin,
ze zijn niet harsachtig en hebben franje aan
de schubben.
De Zeeden heeft stevige leerachtige naalden van 15 tot 25 cm lang. Behoorlijk veel
langer dus dan die van de Grove Den. De
kegels of dennenappels zijn ook beduidend
groter ze kunnen wel tot 22 cm lang worden. Wauw die zijn mooi om te zoeken en
er met kerst een leuke versiering van te
maken.

Van de Grove Den wordt ook nog een geneeskrachtige werking beschreven. Er
wordt tinctuur gemaakt van de knoppen en
etherische olie gewonnen uit de naalden.
Je hebt 500 tot 1000 kilo naalden nodig
voor 1 liter etherische olie.
Er wordt siroop van de grove Den gemaakt
die goed is bij verkoudheid en bronchitis,
het verzacht en beschermt de slijmvliezen.
Maar je kunt van de naalden ook lekkere
thee zetten, even kneuzen en een paar
naalden in heet water doen. In het voorjaar
zijn de verse naalden het lekkerst.
Tekst en foto’s Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Najaarsthee
Najaarsthee met verwarmende ingrediënten welke je beslist niet op mooie voorjaarsdagen moet presenteren. Gember is
verwarmend dus wanneer je gember verwerkt in gerechten of dranken als het warm
weer is dan zul je nog warmer worden.
Maar bij een paar uur buiten werken bij vrij
lage temperaturen, of na een flinke wandeling tijdens fris weer, kan een kop heerlijke
verwarmende thee zeer aanlokkelijk zijn.

Ingrediënten:
2 handenvol dennennaalden in stukjes geknipt
2 appels met schil en klokhuis in grove stukken gesneden
2 kaneelstokjes
gember, ongeveer 5 plakken
rode peper inclusief zaadlijst, hoeveelheid
zelf aanpassen

Werkwijze:

Dennennaalden schenken ons vitamine C,
hoe gezond zijn dennen?
Gezond; niet alleen als thee maar ook om
van te genieten tijden een boswandeling.

Alle ingrediënten in een pan doen, heet water erbij gieten en op het vuur zetten.
Zodra de inhoud van de pan kookt het vuur
lager zetten maar wel aan de kook houden.
Je kunt ervoor kiezen om alles een minuut
of 10 te laten koken, te zeven en op te dienen.
Of om de thee twee tot drie minuten te laten koken en vervolgens zonder vuur eronder een half uur te laten trekken.
Zeven en genieten.
Anneke Bleeker
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Die rotmispel ook
Waarom de vrucht is vergeten is onbekend.
Wellicht komt het wel door dat mispel pas
gegeten kan worden wanneer het “Rot”.
Dit komt uit de gezegde dat ‘Zo rot als een
mispel’ wat figuurlijk verrot of corrupt betekend.
Het is inderdaad pas eetbaar wanneer de
mispel gaat rotten, zacht en bruin wordt,
want als het nog hard is kan je er niks mee
doen. De smaak van de mispel is pas te
proeven als het dus zacht wordt.

Ik heb er jam en likeur van gemaakt.

Recept voor het maken van mispeljam.

De smaak van de mispel is iets unieks, ik
kende de smaak niet. Het heeft wat weg
van appel, kruidnagel en kaneel. Dat erg
lekker en verrassend is. Ik heb er een paar
als snack meegenomen om uit te slurpen.
Kijk uit met het eten ervan, want er zitten
een aantal pitten in.
De mispel is dus pas culinair te gebruiken
als deze aan het rotten is. Dat gebeurt vaak
wanneer het rond oktober gaat vriezen.
Het is een vrucht dat vol zit met vitamine C
en is goed voor de maag en spijsvertering.
Er zijn veel recepten van de mispel op het
internet te vinden. De recepten zijn: mispeljam, mispelgelei, mispellikeur en mispeltaart.

Mispel Jam Ingrediënten:
• 1,5 kilo Mispels- per 1 liter gekookte brei
• 400 gram geleisuiker of agar agar
• Het sap van 1 citroen
• Een flinke koffielepel speculaaskruiden

Bereiding
•
•
•
•
•
•

Was de zachte mispels
Doe ze in ruime pan en vul met water tot vruchten half onder staan
Laat aan de kook komen en zet de
warmtebron laag
Schep af en toe goed om, om aanbranden te voorkomen
In half uurtje zijn de mispels tot
moes gekookt
Doe ze door een roerzeef (passevite) of doe net als ik
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•

•
•
•
•

Druk het door fijne zeef boven andere pan (verwijder telkens tussendoor de schillen en pitten uit zeef)
werkt makkelijker
Neem 1 liter van de bruine brij en
doe er 450 gram geleisuiker bij
Doe er het sap van een citroen/limoen bij.
Doe er speculaaskruiden bij en laat
3 minuten flink doorkoken (pas op
voor hete spatten)
Vul je potjes boordevol, zet het
schroefdeksel erop en laat potjes
op hun kop afkoelen.

Zomerse bloemensalade
in het najaar…
Sint en Piet kunnen zelfs in Nederland nog
zomerbloemen op de salade eten in deze
tijd van het jaar... zo hoeven zij de zomersfeer niet te missen!

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

De jam kan je in de yoghurt doen lekker als
toetje of op brood.
Eet smakelijk en geniet ervan!
Jochem Hagoort

Een krop sla (wij gebruikten hier
babysla, maar elke slasoort kan
worden gebruikt)
Blad van de Oost-Indische kers
Enkele blaadjes ananassalie
Veldkers
Eetbare bloemen van:
Oost-Indische kers
Ananassalie (bloempjes los geplukt)
Goudsbloem (bloemblaadjes los
geplukt)

Houd een paar mooie toppen van de OostIndische kers intact.

Werkwijze:
Was de sla en snijd deze in smalle repen.
Doe de sla in een mooie slaschaal.
Was het blad van de Oost-Indische kers en
de ananassalie.
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Was ook de veldkers zorgvuldig. Veldkers
heeft flinke wortelkluitjes, die veel zand
vasthouden.
Eerst goed wassen en dan de wortelkluitjes afsnijden.
Verwijder ook eventuele gele blaadjes.
Snijd het blad van de Oost-Indische kers
en de blaadjes ananassalie ook in smalle
repen.
Meng deze door de sla.
Doe dit ook met de losse steeltjes veldkers.
Drapeer de toppen van de Oost-Indische
kers over de sla en versier deze dan met de
bloempjes en bloemblaadjes.

Eet smakelijk en geniet vooral van het
laatste vleugje zomer…
Anneke
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Kleur doet leven
Heb jij een lievelingskleur? Of een kleur
waar je een hekel aan hebt?
Ik zelf vind rode tinten prachtig en van de
verschillende tinten turquoise word ik helemaal blij.
Zwart heb ik niet zo veel mee, in mijn huis
staan een zwarte computer en een zwarte
tv en mijn auto is zwart. Ik heb geen zwarte
kleding, alleen een zwarte sportbroek, daar
houdt het wel mee op.
Oh ja, ik heb een hond, een kruising van
Friese wetterhoun en friese stabij, die is
zwartbont.

Zo maar wat kleuren.
Kleuren, ze zijn belangrijk in ons leven.
Kleur is trilling, energie maar ook emotie.
Kleur heeft een golflengte, een frequentie
net als bijvoorbeeld röntgenstralen, radio
en tv-straling. Alleen de kleuren zelf zijn
wel zichtbaar voor ons, de andere frequenties niet.
Elke kleur heeft een eigen trillingsveld, een
eigen golflengte, waarbij rood de grootste
en violet de kleinste golflengte heeft.
Kleur beïnvloedt ons in ons dagelijks leven,
we zien de hele dag kleuren om ons heen.
Als je nu buiten loopt kun je genieten van
alle mooie herfstkleuren, groen, geel,
oranje, roodbruin en vorige week kwam ik
deze mooie rode paddenstoelen nog tegen.

De natuur en vooral de groene kleur is een
kleur die verbonden is met je hart, met
liefde voor jezelf en anderen en de natuur.
Zo heeft elke kleur niet alleen een eigen
frequentie, maar ook een eigen betekenis.
Fabrikanten, de voedingsmiddelenindustrie en de reclamemakers maken hier
gretig gebruik van.
Pindakaas zal men niet snel in een zwarte
pot verkopen, dat moet in glas, we willen
zien wat erin zit. Koffiebonen zitten vaak in
rode of bruine verpakking maar de luxere
merken verkopen de bonen vaak in een
zwarte verpakking in een zwarte verpakking.
Kleuren worden ook gebruikt als signaalkleuren in bijvoorbeeld het verkeer, denk
maar aan rode stoplichten en gele waarschuwingsborden. Die kleuren zijn niet
voor niets gekozen.
Zo wordt er bewust gebruik gemaakt van
kleur om ons onderbewuste te beïnvloeden.
En zo kun je ook zelf gebruik maken van
kleur in je omgeving, in je slaapkamer, in je
kleding.
Met kleuren die je draagt geef je een gevoel weer, sommige kleuren draag je graag
en andere kleuren vind je maar niks. Dat
lekkere T-shirt zit net altijd in de was als jij
dat aan wilt☺.
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Ik haalde als kind soms ‘het bloed onder de
nagels van mijn moeder vandaan’, omdat ik
het niet eens was met wat ik die dag aan
moest en we hadden in die tijd nog niet
veel keus.
Nu weet ik dat dit met kleur te maken
heeft, met je eigen stemming. Met de
goede kleur onderstreep je onbewust hoe
jij je voelt en wat je wilt uitstralen.
We kennen allemaal de regenboog.
Heb je de kleuren wel eens goed bekeken?
Deze zijn van buiten naar binnen rood,
oranje, geel, groen, blauw indigo en violet.

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Redactie
Barbera Smit
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker
Lamija Dzigal-Bektesevic
Marja Frederiks
Piteke van der Meulen
Jochem Hagoort
Barbera Smit
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

We hebben alle kleuren van de regenboog
nodig om ons goed te voelen en in balans
te zijn. Als je shirts van alle regenboogkleuren in de kast zou hebben kun je spelen met
de kleuren en ze afwisselend dragen.

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

Tot volgende maand!

Er valt nog heel veel te vertellen over kleur
en wat je ermee kunt. Ga ik de komende
maanden met jullie delen.
We gaan de regenboogkleuren bij langs, de
volgende maand zal ik jullie vertellen over
de kleur rood.
Ik wens je een kleurrijke maand,
Barbera Smit
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