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Voorwoord
De kerstdagen en Oud en Nieuw staan voor
de deur als jullie deze nieuwsbrief in de
mail ontvangen.

Weer een gevarieerde nieuwsbrief met genoeg leesplezier denk ik.
Dit plaatje kwam ik tegen op facebook en
spreekt mij erg aan.

Feestdagen om nooit te vergeten denk ik,
in deze coronatijd. Maar 2 of 3 mensen op
bezoek, sowieso het advies om met niet te
veel mensen bij elkaar te zitten als ze niet
tot je eigen gezin horen, winkels die gesloten zijn, dus nog even cadeautjes kopen,
tsja, waar doen we dat nu.
Je kunt heel veel via internet bestellen,
maar even lekker ‘sneupen’ en impuls aankopen zijn er dan niet bij.
De maatregelen zijn de afgelopen maand
alleen nog maar strenger geworden. De
scholen dicht.
Ik hoop dat jullie toch in het nieuwe jaar
weer snel naar school mogen. Ik denk niet
dat ik kan zeggen ik hoop dat de wereld
weer snel normaal wordt, corona blijft nog
wel even bij ons.
Belangrijk wel te blijven genieten, buiten te
spelen en om leuke dingen te blijven doen.
We geven wat ideetjes in deze nieuwsbrief
zoals een vogelhuisje schilderen, van dennenappels vetbollen maken of maak ook
van die leuke stammenwezens. Lees de natuurverhalen van Els Baars, zo leuk!
En ga buiten op zoek naar de weegbree zodat je weet hoe die eruit ziet, prik je je aan
brandnetels weet je wat je moet zoeken
om van dat brandende gevoel af te komen.
Marja schrijft erover en Anneke heeft een
hele serie foto’s aangeleverd zodat je goed
kunt zien welke plant we bedoelen.
Ook deelt Anneke een paar recepten met
Weegbree.
Geertje vertelt over kruidenkracht en loslaten en Gina heeft een leuk verhaal over
longkruid.

Laten we met elkaar liefde verspreiden, de
echo verspreidt en brengt de liefde in veelvoud terug! Past goed in deze tijd.
Fijne feestdagen en een vooral gezondheid,
vrede, liefde en licht voor 2021.
groet,
Barbera
Reageren op deze nieuwsbrief?
barbera@project7-blad.nl
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Kennen jullie deze
prachtige stammenwezens nog?

De eerste twee foto's zijn van 9 september
2020.
Deze stammenwezens maakten al eerder kennis met jullie.
Vorige week ben ik weer eens even gestopt bij
ze omdat het nog gezelliger was geworden met
hen aan de weg waar we regelmatig langsrijden.
Sneeuwpoppen, rechtop en op hun kop, de
houtenwezens waren in decembersfeer gehuld, kortom het was het bekijken weer waard.
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Leuk he? Wellicht kan het jou of anderen inspireren om zelf iets te knutselen.
Anneke
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…
Het ‘wilde’genieten – Najaar is uit!
Via deze boeken steun je ook meteen Project7-blad…
Wie deze boeken bestelt via Barbera ondersteunt hiermee Project7-blad.
Project7-blad wil zichzelf graag draaiende
houden, maar ook mooie projecten helpen
ondersteunen. Zolang we met de anderhalve meter maatschappij te maken hebben ziet het bestuur geen mogelijkheden
om lezingen te organiseren of om de studiegroepen te laten draaien. Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroepen
vloeide er altijd een heel klein gedeelte van
de bijdragen naar Project7-blad maar het
moge duidelijk zijn dat dit nu 100% stil ligt.
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten € 24,95 per deel.
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar en Het
‘wilde’ genieten – Zomer zijn uit.

Zoek je een passend cadeau?
Wij verzenden de boeken inclusief verzendkosten ook naar een opgegeven adres als je een
boek cadeau wilt geven.
Leuk idee als je iemand een cadeau wilt geven
of iemand met een verjaardag wilt verrassen.
Je kunt een korte tekst opgeven zodat deze op
een briefje of kaart erbij gedaan kan worden zodat de ontvanger weet waar de gift vandaan
komt.
Mail naar : barbera@project7-blad.nl

Het ‘wilde’ genieten – Najaar ook, is net
verschenen en te bestellen en Het ‘wilde’
genieten – Winter komt er zo snel mogelijk
achteraan.
De inhoud van deze boeken is een complete ‘cursus’ wildplukken en wildkoken.
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke
foto’s van hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien.
Ze bevatten heel veel recepten die gemakkelijk uit te voeren, of wellicht nog uitgebreider te presenteren zijn; ze zijn alleen
maar aangereikt om te inspireren, zodat iedereen zich ermee kan uitleven.
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot een aardappelpannetje, van
een water met een smaakje tot… veel.
Mail Barbera en geef in het onderwerp aan:
Boek bestellen.
barbera@project7-blad.nl
Via Barbera krijg je het rekeningnummer
van Stichting Project7-blad.
Zodra de penningmeester heeft geconstateerd dat het bedrag bijgeschreven is zal
Barbera het boek per post toezenden.
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Kruidenkracht en loslaten
We zitten momenteel in een bijzondere periode die veel te maken heeft met loslaten.
Loslaten van het oude normaal en vormen
van het nieuwe normaal (en nee, niet zoals
Rutte en De Jong het naar buiten brengen).
Een collega van mij vertelde het zo mooi
deze week.
We zitten midden in de geboorteweeën
van een nieuwe wereld. Een wereld waar
liefde de hoofdtoon voert en aandacht is
voor milieu en de aarde. Ik word er heel blij
van… maar dan moeten we wel loslaten
wat ons niet meer helpt en nuttig voor ons
is.
Op 21 december is er wat bijzonders aan de
hand. Dan is er de bijzondere conjunctie
van de planeten Jupiter en Saturnus waardoor een flinke energie-boost op ons wordt
afgevuurd. Ons lichaam is altijd al licht geweest en onze cellen leven van licht, de
biophotonen.
Door de shift in energie krijgen we nu nog
meer licht in ons lichaam en gaat onze trilling omhoog.
21 December een prachtig moment om het
begin van het nieuwe Waterman Tijdperk
te vieren en in te luiden. Het hoogtepunt
van de conjunctie (het ontmoeten van de
planeten) is om 19.22 uur.
Je kunt bijvoorbeeld dan meedoen met een
meditatie van 19.00 – 20.00 uur met heel
veel mensen onder leiding van Tijn Touber
(de schrijver van het boek Time Bender en
echt een aanrader voor nieuwetijdskinderen).
Klik hier voor informatie over de meditatie.
Noot van de redactie
Excuus, de junior komt te laat uit om mee
te doen aan deze meditatie, je kunt de meditatie wel terugzien.

Even verder over het onderwerp loslaten…
Deze keer ga ik je onder andere vertellen
van de Lindeboom, want die staat voor je
armen open om te knuffelen en om vrij te
zijn. Dat is iets wat we nu allemaal wel kunnen gebruiken!
We hebben huidhonger zoals dat ook wel
genoemd wordt. De bladeren van de Lindeboom hebben een hartvorm, is dat je wel
eens opgevallen? Eind mei/begin juni dan
bloeien deze bomen en hangt er een heerlijke zoete geur rondom.
Voor geneeskracht gebruik je de bloesems
en de bessen van de Linde.
De kracht helpt je om uit je hoofd te komen
als je alsmaar aan het denken bent.
Als je het koud hebt, kunt je aan de Linde
denken om het weer warm te krijgen.
Pure gedachtenkracht en energie-uitwisseling (we kunnen veel meer dan we denken
).
En bij griep, spierpijn of stijve handen door
de kou zet je een grote pot lindebloesemthee en giet dat in de badkuip.
Ga in bad zitten om de kou eruit te zweten.
Bij kou krimp je in elkaar en de warmte van
lindebloesem ontkrampt en je laat alle
spanning los.
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Welke plant heeft nog meer met loslaten te maken?
Nou… dan kom je bij de Walnotenboom. De
walnoot staat voor onafhankelijkheid en
zijn wie je bent zonder invloed van anderen.
Dat is een grote boom met zilvergroene
bast. In september vallen de walnoten van
de boom in hun prikkerige groene bolster.
Wist je dat de bolsters gebruik worden als
kleurstof voor wol en katoen? En als je nu
naar het plaatje kijkt, vind je ook niet dat
de noot op onze hersenen lijkt?
De vetten in een walnoot zijn dan ook heel
erg goed voor onze hersenen.
Walnoot is daarnaast breed inzetbaar: bij
huidklachten, bij oogklachten, bij candida
(schimmels) en werkt goed op de darmen.
Ook bij de ziekte van Pfeiffer kan walnoot
heel goed ondersteunend zijn, want het
reinigt het lymfesysteem.
Deze ziekte heeft vaak te maken met niet
aan eisen kunnen voldoen. Als er weinig
ruimte is om anders te zijn, te doen en je te
gedragen. Dat kan te maken hebben met
de manier waarop je je kleedt, welke
hobby’s je hebt en met wie je graag optrekt
of juist niet.
Misschien omdat je graag alleen wilt zijn.
Helemaal niet zo raar hoor bij gevoelige
mensen
.
In ieder geval loslaten van ideeën hoe anderen denken dat het hoort. Lekker je eigen ding doen!

Ziekzijn is ook loslaten.
Een lekkere opruimactie van je lijf. Dan komen we bij de Vlierstruik die staat voor
‘raadgever’.
Als we ziek zijn dan kruipen we op de bank
met een dekentje en laten we ons verwennen. We hoeven even helemaal niks. Dat is
een kans om te kijken wat er niet meer
klopt, wat er niet meer bij je past.
Ziek zijn zet je even helemaal stil. Vlier
heeft van die prachtige grote witte bloemschermen en in het najaar worden dat besjes. Je vindt ze lekker ruiken of niet. Soms
kan wat je niet lekker vindt ruiken juist heel
goed voor je zijn.
Je kunt limonade maken van de bloemen.
Ik heb ze zelfs wel gegeten, door een beslagje gehaald en dan gefrituurd. Lekker
hoor!
Goed checken of je de goede vlier hebt die
je kunt eten, want de kleur doet ertoe. Als
je de bessen tussen duim en wijsvinger
knijpt dan heb je rood paarse vingers.
Dan zit je goed. Er zijn er ook met rode bessen en die moet je niet eten.
De bloemschermen pluk je als ze vol geel
stuifmeel zitten. Niet alle bloemetjes zijn
open, maar de meeste wel. Van de bessen
kun je sap maken en samen met appels is
het lekker als jam.
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Vlier stimuleert het afweersysteem in jouw
lichaam (het immuunsysteem). Er komen
antigriepproteïnes in voor. Deze remmen
de eiwitten af die voor diverse griepvirussen een voedingsbodem zijn. Deze eiwitten
hechten zich aan het griepvirus, zodat het
virus niet gemakkelijk de cellen binnen kan
komen.
Daarom kun je Vlier inzetten bij verkoudheid, amandelontsteking, hoest, bronchitis, hooikoorts (ook preventief), koorts, bijholteontsteking, chronische verkoudheid,
griep enzovoort.
Preventief als de R in de maand is, een
theelepel vlierbessensap innemen iedere
dag of 1x per week af en toe een lepel opgelost in een glas water.
Deze tips komen onder andere uit het boek
“Kruidenkracht voor tieners” en daarin
staat ook hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop
maakt.
Ook beschrijft het hoe je zelf deodorant of
parfum maakt. Het boek is te verkrijgen in
de boekhandel en via de link onderaan.

Eikenboom draagt dennenappels...

De wereld is toch al van de rel, de eikenboom bij ons doet mee.
Deze draagt 'opeens' dennenappels.
Moet kunnen!
Dennenappels eerst van een oogje en van
touwtjes of raffia voorzien. Daarna goed in
gesmolten biologisch ossewit gedompeld.
Het vogelvoer zit los in een grote bak.
Vervolgens door het voer gerold en het
voer er met de handen ook goed in geduwd.

Voor nu wens ik je een lichtvol 2021 en blijf
positief ondanks alle dingen die spelen.
Het komt goed!
Visualiseer je eigen mooie, liefdevolle en
milieuvriendelijke wereld en het zal werkelijkheid worden (en zeker als we het met
heel veel mensen tegelijkertijd doen).
Mijn eindejaarsboodschap
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Bron: Kruidenkracht voor tieners ISBN
9789491557415
Fotobron: pixabay.com
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Weegbree – Plantago
Major (grote) en Plantago Lanceolata (smalle)
Ik heb wel even moeten denken hoor welke
plant ik deze maand zou belichten. Ik kwam
op de Weegbree.

Zo vulden de openingen zich met voer.
Even laten stollen en klaar.
Eet smakelijk vogels.
Anneke

Weegbree, zowel de grote als de smalle, is
een plant die altijd maar doorgroeit. Ook
wanneer wij veelvuldig over haar heen lopen of rijden. Het maakt niets uit

Weegbree blijft doorzetten en groeien. En
dat vind ik wel een mooie en passende eigenschap in deze vreemde tijden.
Waarin wij mensen naar mijn gevoel, afgeschoffeld lijken te worden. Doe als de
Weegbree, geef nooit op en blijf groeien!
De naam Plantago komt van het Latijnse
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‘planta pedis’- voetzool en ‘ago’ wat ‘gelijkend’ betekend. Weegbree is van ‘wegbreda’ het oud Saksische woord voor
‘groeiend langs de weg’.
Major betekend groot en Lanceolata, lansvormig.
Er zijn heel veel soorten Weegbree, maar
deze twee de smalle en brede worden gebruikt voor hun geneeskracht.

De bladeren van de Major hebben 7 lange
nerven en de bloeistengels zijn langer dan
de bladeren. Ze bloeien van beneden naar
boven en tegelijkertijd groeit de bloeistengel door.

Qua werking zit er niet heel veel verschil in.
De smalle werkt wat meer op de luchtwegen en de grote wat meer op het zenuwstelsel. Kijk dus goed welke soort er in jouw
buurt of in je tuin groeit. Planten hebben
vaak de gewoonte naar je toe te komen
wanneer je ze nodig hebt. Ineens groeien
ze dan bij je in de buurt.
Hoe zien ze eruit? Ik denk dat de meesten
van jullie Weegbree wel kennen. Zowel de
grote Weegbree als de smalle Weegbree
zijn vaste planten, groeien in een rozet en
kunnen 10 tot 45 cm hoog worden.
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De Lanceolata heeft ook lange nerven in
het blad en maakt bloeistengels die wel 50
cm hoog kunnen worden. Zij maken meer
een bloemknopje dat, wanneer het nog
niet bloeit maar stevig en ‘dicht’ is, lekker
is om te eten. Het smaakt naar champignons.
Als het bloemetje gaat bloeien verschijnen
er gele meeldraden die lijken te zweven
rondom het hoofdje. Ik vind het net engeltjes, prachtig! Weegbree geeft enorm veel
zaden.

Psyllium of vlozaad komt ook van een
Weegbree soort maar net even een andere
dan die om ons heen groeit, het is de Plantago Ovata je vindt hem in warmere streken. In Pakistan en India wordt deze plant
speciaal gekweekt voor de vlozaad productie. Vlozaad werkt laxerend omdat het veel
slijmstoffen bevat en het verbetert de
darmflora.

Weegbree wordt een ‘tredplant’ genoemd,
dat wil zeggen dat ze niet doodgaan of verdwijnen wanneer je over ze heen loopt.
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Laat jij makkelijk ‘over je heen lopen’, gebruik eens een tijdje Weegbree en kijk wat
er gebeurt.
Weegbree helpt bij ontstekingen, het ruimt
afvalstoffen op en de smalle Weegbree is
een goede hulp bij middenoorontsteking.
Weegbree werkt desinfecterend en bloedstelpend bij wonden/snijwonden. Het gekneusde blad kan je direct op de wond
doen, als een soort pleister.
Ben je gestoken door een insect of geprikt
door een brandnetel, kneus dan een
blaadje en wrijf het sap over de aangedane
plek. Vaak groeit Weegbree bij brandnetels
in de buurt.
Grote Weegbree versterkt en kalmeert het
zenuwstelsel, goed te gebruiken bij stress
dus.
De Smalle Weegbree heeft zijn specialiteit
wat meer op de luchtwegen, het is slijmoplossend, desinfecterend en weefsel versterkend.
Weegbree is op vele manieren te gebruiken, je neemt dan het volwassen blad. Je
kan er thee van zetten, er zit alleen niet
veel smaak aan.
Maar als basis voor een thee mengsel kan
ook prima.
Er wordt tinctuur gemaakt van het blad,
maar je kan ook een hoestsiroop van het
blad maken.
Het verse blad kan gebruikt worden als
kompres of zoals ik net al schreef als pleister.
Je oogst het blad aan het begin van de bloei
wanneer het al wat steviger wordt. In de sla
zijn wel de jongere blaadjes lekkerder, en
zelf doe ik vaak wat blaadjes door mijn
smoothie.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Weegbree in de schijnwerper

bramen en jonge blaadjes en aren van de
weegbree.
Vitamientjes zo uit de natuur.

Jong weegbreeblad door een salade...

Weegbree drogen

Jonge bladeren zijn goed te gebruiken in salades.
Oudere wat stuggere bladeren zijn geschikt
om in warme gerechten te verwerken maar
mooi jong mals blad kan uitstekend fijn gesneden worden en door salades verwerkt
worden.

Weegbree en bramen onderweg op
een broodje...

Weegbree kun je heel goed drogen. De zaden zijn gezond om te gebruiken.

Al wandelend in de vrije natuur is het heerlijk om een meegenomen broodje even extra op te pimpen met lekkernijen die zo
voor het grijpen zijn.
Dit croissantje met kaas leende zich uitstekend om aangevuld te worden met rijpe
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Wanneer je de aren op zijn kop hangt kun
je daar losjes een schoon papieren zakje
omheen hangen zodat de zaden niet verloren gaan.
Bovendien geeft het een rommel als je een
bosje op zijn kop in huis hangt.
Met een plakbandje het zakje even vastgezet direct naast de stelen zodat alles op zijn
plaats blijft.
Anneke

____________________
Vogelhuisjes versieren...

Bij de stammenwezens hangen ook diverse
vogelhuisjes. Deze viel echt op, vrolijk, lokkend, zou ik best in de tuin willen hebben.
Dit bracht mij op het idee deze foto met jullie te delen want je kunt natuurlijk elk willekeurig vogelhuisje leuk schilderen.
Zelfgemaakte vogelhuisjes, gekochte vogelhuisjes, wie wil kan al snel aan de slag.
Wel lijkt het mij handig om gifvrije verf te
gebruiken voor de vogeltjes.
Lijkt dit je niet een leuk werkje in deze tijd
van vakantie en het feit dat de scholen langer gesloten blijven?
Je kunt ook met een stel in een straat een
project ontketenen. Allemaal een vogelhuisje versieren, moet je eens kijken hoeveel leuke voorbeelden daaruit voort kunnen komen.
Vogelhuisjes op een poot kunnen ook meedoen.

We moeten het onszelf gezellig maken dus
laten we eens bedenken wat er ondernomen kan worden waar je anders wellicht
niet over nadenkt.
Opa's en oma's mogen ook hun inspiratie
de vrije loop laten, heel leuk om met kleinkinderen dit te ondernemen.
Anneke

____________________
Wie niet sterk is moet
slim zijn, de winterkoning

Het is verbazingwekkend dat zo’n klein
pluizenbolletje als een winterkoning zo
hard kan zingen. Kent u zijn liedje, dan
hoort u hem overal, het hele jaar door
schetteren. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom hij “koning” heet en naar
de winter is genoemd? Luister naar dit populaire sprookje:
Lang, lang geleden kwamen alle vogels bij
elkaar om een koning te kiezen. Net zoals
de landdieren ooit de leeuw als koning hadden gekozen, wilden ook de vogels een koning waar ze trots op konden zijn.
Wil je weten hoe het verder gaat? Klik op
deze link van natuurverhalen.nl van Els
Baars
https://natuurverhalen.nl/2003/01/12/wie-niet-sterk-ismoet-slim-zijn-de-winterkoning/
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Longkruid

Op facebook kwamen we dit leuke verhaal tegen en mogen we met jullie delen!
Vandaag aandacht voor het longkruid. De
bloeitijd is zo rond maart tot en met april, nog
eventjes geduld dus
Het helpt o.a. goed bij hoest. Lezen jullie mee
wat bloembeertje er over vertelt? Leuk!
Bij dit bericht zit ook een kleurplaat. Klik op de
afbeelding, kopieer de afbeelding en plak het in
het programma Word met de afdrukstand op
liggend. Daarna kun je het uitprinten.

Longkruid zal in elke tuin mooi staan.
Het bloempje zie je langzaam van roze naar
blauw gaan.
In de soep en in de sla is het goed, als je er wat
jong blad bij doet.
Pluk ze vers in het voorjaar, niet te veel hoor,
een beetje maar.
Valt het hoesten niet mee?
Doe dan wat longkruid in je thee.
Longkruid, de naam zegt het al, is goed voor je
longen bovenal

Veel plezier ermee!
Groetjes, Gina

https://www.eigenheidje.nl/
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De ware hoogte van het longkruid op deze afbeelding is 17,8 cm.
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Lesmateriaal Red de
Krommies
We hebben vaker iets gedeeld
over de krommies, er is nu lesmateriaal verschenen, delen we
graag met jullie.
Met ‘Red de Krommies’ leren
kinderen van groep 5 en 6 op
een speelse manier waarom
kromme groenten en fruit niet
altijd in de supermarkt liggen,
terwijl ze wel vers, veilig en lekker zijn.
Benieuwd? Check de trailer onderaan deze
pagina voor een sneak peek of meld je aan
op reddekrommies.nl!

https://www.kromkommer.com/producten/red-de-krommies/

Op onderzoek met de Krommies
Waarom groeit een Kromkommer krom?
En hoe komt een wortel aan twee benen?
En willen mensen eigenlijk wel kromme
groente en fruit kopen?
Deze en andere vragen staan centraal in
het lespakket dat we samen met het
Wetenschapsknooppunt van Universiteit
Utrecht hebben ontwikkeld.
In een spannende race gaan de leerlingen
in groepjes samenwerken om Meneer
Tweebeenpeen, Karel Appel, Keesje Krom
en Thea Tomatenhart te redden van de afvalbak.
In twee uur tijd leren de kids met behulp
van een video, lesmateriaal en een digitale
tool over de oorzaak van het probleem en
bedenken ze oplossingen om de verspilling
van kromme groente en fruit tegen te gaan.
Vraag je juf of meester of jullie ook met dit
lesmateriaal aan de slag gaan!

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Geertje
Swart, Barbera Smit en Gina,
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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