Weihnachtshaus Lambertz – Monschau (Duitsland)
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December... op naar
2019…
Dit is de laatste Junior-nieuwsbrief van het
jaar.
Geniet van de gezellige bijdragen in deze
nieuwsbrief. Wie zin heeft om ook eens een
bijdrage te leveren nodigen we graag uit
zich hier eens aan te wagen.
Want ‘de Junior’ is er voor jong en ‘oud’; inmiddels is het ons helder dat er veel volwassenen zijn die de Junior met plezier ontvangen naast de andere maandelijkse
nieuwsbrief van Project 7-blad.
De Junior is helemaal gericht op ‘puur natuur’ en zowel opa’s en oma’s als juffen en
meesters ontvangen deze nieuwsbrief
graag om met de kleinkinderen en de kinderen in de klas over de onderwerpen te
spreken of deze samen te lezen.

Hen nodigen we extra uit dus wellicht is het
een idee als een klas eens samen met de juf
of meester een leuke bijdrage bedenkt.
Opa’s en oma’s die wandelen met de kleinkinderen, kijk eens in de natuur waar je samen blij van wordt, laat de kinderen er een
tekening van maken, schrijf er wat bij, scan
het en lever het bij ons in.
Alles mag!
Samen zaaien, samen oogsten, ook in het
nieuwe jaar.
We zien graag bijdragen verschijnen, lever
gerust in.

Geniet van de laatste weken in dit jaar. De
natuur is nu ook mooi om van te genieten
dus als je het bos ingaat of ergens anders
lekker aan de wandel bent, luister naar de
vogels, kijk naar de plantjes, de bomen en
bedenk dan dat alles zijn eigen gang gaat,
de bomen zich alweer voorbereiden op het
voorjaar, net zoals de vele struiken, de
planten en alles wat leeft.
Alles ziet winters, maar onderhuids begint
het alweer te ontwikkelen en voor we het
weten zien we de knoppen alweer zwellen
aan de takken.
Wij mensen hebben wat dat betreft helemaal niets te vertellen!

We vinden het leuk als er jongeren zijn die
hun medewerking willen verlenen.

Alle goeds gewenst namens het bestuur
van Project7-blad:
Lamija, Anneke F., Dirk, Cocky, Barbera, Jochem en Anneke B.
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Koolbladeren zijn prachtig...

Deze bladeren als een eetbaar schaaltje
gebruikt, het laatste stukje van de nerf
was nog een beetje hard dus dat lieten we
liggen.
Een winters gerecht heel simpel te presenteren als een bijzondere blikvanger.
De volgende keer kan er wel een eetbaar
bloempje op als die dan te vinden zijn
Anneke

Wij aten heel gewoon groene kool waar ik
stamppot van maakte.
Nee, ditmaal geen brandnetel of zevenblad
erdoor, gewoon prachtige groene kool
voor zover je zo'n mooie kool natuurlijk gewoon kunt noemen.
Pure schoonheid die bladeren. Feestje om
naar te kijken.

Dat bracht me op een idee; Twee mooie
exemplaren in heet water gelegd gedurende de tijd dat de aardappelen en kool
op het gasfornuis stond te koken.

Noot van de redactie
Wist je dat je koolbladeren ook kunt gebruiken als ‘omslag’?
Als je een voet verstuikt met bijvoorbeeld
sporten pak je een vers koolblad, wit, groen
of rood, kan allemaal. Je haalt de nerf eruit
en gaat met een deegroller of fles over het
koolblad om het wat zachter te maken.
Je legt het koolblad op de pijnlijke plek en
doet er losjes een zwachtel omheen.
Een gekneusd koolblad kan zo ook gebruikt
worden bij zenuwpijnen of kiespijn of bij
wondjes. Zorg dat je elke dag een vers koolblad gebruikt.
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Sleedoorn –
Prunus Spinoza
In een park bij mij in de buurt staat al jaren
een prachtige Sleedoorn en omdat ik het
plan had om eens iets met Sleedoornbessen te gaan maken ging ik met Pluk op pad.
Maar wie schetste mijn verbazing . . . hij
was weg! Hele Sleedoorn weg! Nou jaaaa
echt niet leuk dit. Ik moet dus op zoek naar
een andere plek waar ze groeien.

Vroeger werd de Sleedoorn aangeplant in
houtwallen om het vee tegen te houden en
als je de Sleedoorn een keer in het echt ziet
begrijp je dat meteen.
Sleedoorn behoort tot de familie van roosachtigen en bloeit in het voorjaar als de takken nog kaal zijn met prachtige, lieve kleine
witte bloemetjes. Ze staan met 2 of 3 bij elkaar.

Sleedoorn, prachtige blauwe bessen die er
heel aantrekkelijk uitzien maar schijn bedriegt. Ze zijn hard, zuur en wrang, je kan
er bijna niet bijkomen overal zitten lange
harde scherpe stekels op de takken. En
toch . . . ze hebben wel wat.
Prunus Spinoza, Prunus van het Griekse
‘prounos’ dat Pruim betekent en Spinoza,
gedoornd of gestekeld nou en dat zijn ze!
De Sleedoorn heeft bijna overal lange
scherpe stekels en het blad is langwerpig,
licht gekarteld en het geurt, wat betekent
dat het op de psyche werkt.

Sleedoorn is een woekerende struik die 2
tot wel 6 meter hoog kan worden. Je vindt
hem vaak langs bosranden of in boswallen.

In de kruidengeneeskunde worden de bloemetjes en het blad gebruikt om thee of
tinctuur van te maken. Sleedoornbloemetjes zijn licht laxerend terwijl de bessen
juist stoppend werken.
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Het hout van Sleedoorn is erg hard en
wordt gebruikt voor wandelstokken.

Sleedoornsiroop:

Tinctuur van het blad wordt gebruikt als
urinedrijvend middel en de bessen werden
gebruikt bij blaas- en urinewegontsteking.
Sleedoorn bevat veel vitamine C en werkt
algeheel opbouwend en versterkend voor
je lichaam.
De bessen staan bekend om hun samentrekkende werking dat komt door het looizuur wat erin zit. Ze zien er aantrekkelijk uit
vind ik, maar lekker zijn ze absoluut niet.
Om ze te kunnen gebruiken moet eerst de
vorst er overheen dan worden ze ietsje
minder wrang, maar ze blijven niet lekker
☺ Gewoon iets leuks mee maken dus. De
bessen worden verwerkt tot jam, vruchtensap, vruchtenmoes, likeur, vruchtenwijn en
brandewijn. Ik zet hieronder een recept
van siroop en van likeur.

Pluk de bessen en als ze niet bevroren zijn
geweest, 3 dagen in de vriezer leggen. Laat
ze ontdooien en doe ze in een pan. Giet er
water bij zodat ze net onder staan en breng
het aan de kook. Laat het nu zachtjes doorkoken, totdat alle bessen kapot zijn. Een
beetje stevig roeren of kapot drukken kan
helpen.
Doe de bessen dan over in een fijne zeef en
vang het sap op. Meet hoeveel sap er is.
Algemeen recept voor vruchtensiroop:
• 1 liter sap
• 30 gr citroenzuur (eventueel slechts
20 gr voor zuur fruit, zoals citrusvruchten of zure bessen)
• 1,1 tot 1,5 kg (kristal)suiker (hangt
ervan af hoe zoet het fruit zelf is)
Warm het sap even kort op tot lauw, dus
zonder te koken en net lang genoeg om de
suiker erin op te lossen. Bij de warme methode wordt de siroop direct gemaakt nadat het sap gezeefd is en als het dus nog
warm is.
Voeg het citroenzuur ook toe, roer goed en
giet de siroop in goed schoongemaakte
(weck)flessen. Werk hygiënisch en maak de
flessen echt goed schoon, anders riskeer je
een schimmel in de siroop of het gaat gisten. Als je iets lang wilt bewaren kook je de
flessen het beste uit in een grote pan of
vries de siroop gewoon in bakken in.

Sleedoornlikeur:
Pluk de Sleedoornbessen, hebben ze nog
geen vorst gehad leg ze dan een paar dagen
in de vriezer.
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Ingrediënten:
• Sleedoornbessen
• Witte kandijsuiker
• 1 stokje kaneel
• Wodka
6 weken geduld

Bereiding:
Neem een fles met een brede opening, vul
deze voor ¼ met Sleedoornbessen en met
¼ met kandijsuiker. Doe het kaneelstokje
erbij en vul de fles met Wodka.
Zet het op een lichte plek.
Schud af en toe goed, zodat alles met elkaar vermengt.
Giet de likeur na 4 tot 6 weken door een
zeef om de bessen er uit te filteren.

Kerstguirlande maken
met studiegroep
Kimswerd (Friesland)
Op dinsdagmiddag 11 december hebben
we een kerstguirlande gemaakt.
An onze gastvrouw had alles voorbereid
en wij als deelneemsters hoefden alleen
versiering en takken met groen mee te nemen.
We hebben in Kimswerd een unieke locatie omdat An een grote kas achter huis
heeft staan waar we heerlijk creatief aan
de slag kunnen.
De guirlande die we gingen maken kon of
op een basis van touw of op een plank gemaakt worden.
Dat touw moest eerst gevlochten worden.
We hielpen elkaar daarbij.
An hielp ons om het einde van de touwvlecht mooi af te werken. Daarna moesten
we heel veel groen klein knippen. Dat
werkt het beste. Takjes van niet langer
dan 10 cm is het mooist.

Je werkt van onder naar boven en legt
steeds om en om, dan links dan rechts de
takjes neer en met wikkeldraad maak je ze
vast.
Het was ontzettend leuk om als studiegroep een keertje creatief bezig te zijn.

Tekst Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©

Naast het bezig zijn konden we ook nog
genoeg met elkaar in gesprek over van alles en ook tijdens de koffie en theemomenten.
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Het eindresultaat is erg mooi geworden,
zoals jullie op de foto’s kunnen zien.
We hebben genoten met elkaar en dit was
onze laatste keer studiegroep van dit jaar.
In februari gaan we weer verder.
Onze studiegroep is relatief klein, 5 tot 6
deelnemers per keer.
Er is ruimte voor meer mensen.
Dus wie ook eens wil ervaren hoe leuk,
leerzaam en nuttig een studiegroep is,
meld je aan via Anneke Bleeker en wie
weet treffen we elkaar eens in het nieuwe
jaar.

Piteke van der Meulen
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Kleur doet leven
De kleur rood
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie iets
verteld over kleur. Kleur speelt een belangrijke rol in ons leven en deze maand zal ik
jullie iets over de kleur rood vertellen.
Om te beginnen wil ik je vragen naar dit
rode vlak te kijken. Ga voelen en ervaren,
wat doet deze rode kleur met je, wat voel
je bij de kleur rood?

Als je goed kunt visualiseren kun je ook rustig gaan zitten, doe je ogen dicht en stel je
voor dat je in een kamer zit waar alles rood
is. Neem dit rode vlak maar in gedachte
mee en kleur alle muren in de kamer rood.
Kleur ook het plafond rood en de vloer van
de kamer. Laat de kleur op je inwerken.
Wat gebeurt er met je? Word je rustig van
deze kleur, of juist onrustig.
Rood is de kleur van ons bloed en bloed is
leven. Rood komt direct binnen. Rood

straalt kracht uit en levendigheid, optimisme, wilskracht en opwinding.
Elke kleur heeft een eigen trillingsveld, een
eigen golflengte. Zit je zoals in de visualisatie in een rode kamer dan zal je hart wat
sneller gaan kloppen en de bloeddruk licht
stijgen. In een rode kamer voelt de temperatuur warmer aan dan bijvoorbeeld in
een blauwe kamer, ook al is de temperatuur hetzelfde☺.
Kleur beïnvloedt ons onderbewuste in ons
dagelijks leven. We zien de hele dag kleuren om ons heen.
Denk maar eens aan rood in reclame en
verpakkingen. Rood schreeuwt om aandacht, Coca-Cola, Mc Donalds, Shell, Mediamarkt, Lego zijn zo een aantal bedrijven
die graag gebruik maken van de kleur rood.
De kleur valt op en jouw oog valt erop, of je
het nu wilt of niet.
Rood is ook een signaalkleur en wordt bewust veelvuldig gebruikt in het verkeer.
We kennen allemaal de rode stoplichten.
Rood wordt gebruikt in verkeersborden zoals ronde met een rode rand die worden
wel ‘pas op . . . borden’ genoemd en geven
bijvoorbeeld de snelheid aan of dat een
straat éénrichtingsverkeer is.
We kennen ook de driehoekige waarschuwingsborden met rode rand die bijvoorbeeld de voetgangersoversteekplaats aangeeft. En boven snelwegen wordt met rode
kruizen aangegeven dat je niet in een bepaalde baan mag rijden.
We kennen rood in de sport. Sommige beweren dat rode kleding in de sport een positieve invloed heeft op de sportprestatie.
Zou zo maar kunnen. Als je rood draagt dan
kan dat een gevoel van ambitie, passie, levenslust geven. Dat geldt dus ook als je als
heel voetbalteam rood draagt.
Met elkaar een gevoel van yes, we gaan ervoor, wij zijn vol energie en winnaars.
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We kennen ook rood in de politiek en
wordt socialisme en communisme mee
aangegeven. In Nederland zijn de ‘rode
partijen’ de PvdA en de SP. De PvdA heeft
een rode roos als logo met een vuist erin.
De SP heeft een rood logo met de letters SP
wit.
Rood vind je ook in spreekwoorden en gezegdes.
Dat werkt als een rode lap op een stier (als
je je erg kwaad maakt).
Hij ziet rood van woede.
Hij ziet rood van schaamte.
We kunnen nog wel even doorgaan met de
kleur rood, de betekenis en het bewuste
gebruik van de kleur om ons onderbewuste
te triggeren. Er is altijd nog meer over te
vertellen. Ik hoop je een beetje idee te hebben gegeven wat kleuren en dan in dit verhaal de kleur rood met ons doet.

Niet spectaculair maar
toch wel leuk om te delen . . .
Want . . . het was zooooooo lekker
Eigenlijk had ik helemaal niet de intentie
deze heerlijke drank te delen maar...
Het was zooooooo lekker
In de vriezer
stond nog een restantje sinaasappel in
stukjes gesneden in een schaaltje en er lagen nog een paar ingevroren geschilde citroenen.
Het restant sinaasappel met twee citroenen (in stukjes gesneden) samen met rijstkokosdrank en een klein beetje water in de
blender goed malen.
Daar twee theelepeltjes vanillesuiker aan
toegevoegd en vervolgens nogmaals alles
goed gemengd.
Het resultaat was heerlijk!
Er stond nog
een aangebroken pak rijst-kokosdrank en
zo verzin je weleens wat.
Vanillesuiker erbij leek me wel een goede
keus dus het potje uit de kast gepakt.
Waarom zou je het alleen heel sporadisch
aan een cake toevoegen?
Voor herhaling vatbaar.
Anneke

Voor mij is rood ook met de kerstdagen
verbonden. Bijvoorbeeld door een bos
mooie rode tulpen in de vaas, rode kaarsen, kerstster en rode ballen in een schaal.
Rood is een goede kleur als tegenhanger
van de kleur groen van de kerstboom. Rood
en groen zijn complementaire kleuren.
Vertel ik de volgende keer meer over als we
het over de kleur oranje gaan hebben.
Ik wens je mooie feestdagen en een kleurrijke maand,
Barbera Smit
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Zondag 25 November
Vandaag ben ik met mama naar de studiegroep Huijbergen Vrouwenhof geweest.
Eerst ging mama even de auto goed zetten
en toen ging ik met Cecile mee naar haar
land.

Eerst gaven Cocky en mama een uitleg wat
we gingen doen. We gingen eerst het bos
in om spullen te zoeken voor onze mandala’s zoals takjes, dennenappels en heel
veel bladeren. Ook hadden we allemaal
een tasje meegenomen om alles in te doen.
Het was superleuk!!!!

Ik was stomverbaasd over hoe hard zij
werkte. Als eerst ging ik lekker bij het
kampvuur zitten. Even later maakte Cecile
een tweede kampvuur en ik wou er ook een
maken maar er waren er toen al twee.
Gelukkig mocht ik wel ervoor zorgen dat de
vuurtjes aan bleven en dat was super tof!

Toen we terugkwamen ben ik een mooi
plekje gaan uitzoeken voor mijn mandala.
De meeste hadden samen een mandala gemaakt, maar ik ging alleen lekker in mijn eigen energie. Mama had wat foto’s gemaakt
en daar was heel goed op te zien hoeveel
goede energieën er omheen hingen.

Imar en Brend waren er ook. We hebben
lekker samen gespeeld en bijna op het
einde had ik een fakkel gemaakt. Ondertussen kwamen er steeds meer mensen tevoorschijn.

De soep vond ik niet zo lekker maar Cocky
had ook chips gemaakt van aardpeer en die
vond ik wel heel lekker.
Tot de volgende keer,
Groetjes Guusje
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Recept voor: ‘Wilde’ aardappelsalade

Inleiding:

De verhoudingen zijn naar eigen keuze, afhankelijk van het aantal
personen voor wie je de salade maakt.
Wij maakten een salade voor zes personen
De verschillende wilde groenten en tuinkruiden zorgden ervoor dat
er niet allerlei kruiden uit een potje aan toegevoegd hoefden te worden.

Ingrediënten:

10 middelgrote aardappelen (gekookt in Keltisch zeezout)
1 pastinaak
7 middelgrote uien
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2 appelen
potje augurkjes
een derde deel van een potje zilveruitjes
beetje witte peper
beetje kruidenzout of Keltisch zeezout
Vers geplukt (‘wild’):
zevenblad
kleefkruid
paardenbloemblad
Vers geplukt (‘tuin’):
blaadjes van kaasjeskruid
bonenkruid
kerrieplant
rozemarijn
blaadje salie
N.B.: Door het gebruik van allerlei verse kruiden hoefden er geen gedroogde – gekochte kruiden te worden gebruikt.
mayonaise

Werkwijze:

Kook de aardappelen en laat ze afkoelen.
Snijd alle ingrediënten in kleine stukjes/blokjes.
Bewaar enkele augurkjes als decoratie (2 à 3 stuks)
De zilveruitjes snijd je door de helft.
De appelen werden NIET geschild. Wel werden ze goed gewassen en
werden de klokhuizen verwijderd.
De pastinaak werd gewassen en geschild en rauw verwerkt.
Alle vers geplukte ingrediënten werden eerst in water met Keltisch
zeezout of natriumbicarbonaat gezet. Na ongeveer een half uur werden ze afgespoeld onder de koude kraan en droog gedept.
Daarna werden zij ragfijn gesneden en door de salade gemengd.
Van het zevenblad en het kleefkruid werden enkele takjes achtergehouden ter decoratie van de salade.
Meng nu alle fijngesneden ingrediënten goed dooreen. Schep enkele
eetlepels mayonaise door de salade om deze smeuïg te maken.
Afhankelijk van de smaak kun je ook een scheutje azijn of vocht van
de augurken of de zilveruitjes toevoegen.
Als je een mooie egale massa hebt, schep je deze op een schaal.
Indien je dit wilt, kun je (ter decoratie) op de schaal eerst een rand
botersla leggen. De salade wordt dan op de botersla geschept.
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Als je de salade mooi wilt afwerken schep je wat mayonaise op de
salade. Smeer deze egaal uit.
Snijd de augurken door de helft.
Maak met een scherp mes vanaf ongeveer een centimeter van een
punt sneden in de lengte van de augurk; onderlinge afstand is ongeveer 1,5 mm.
Maak nu een waaiertje van de halve augurk (zie foto).
Leg de waaiertjes op de salade.
Decoreer de salade verder met de blaadjes zevenblad en kleefkruid.
Serveer de salade met een toastje of een sneetje (stok)brood.

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

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

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

Tot volgende maand!
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