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Op de drempel van het 
nieuwe jaar 
We staan letterlijk op de drempel van 
het nieuwe jaar… 
 

 
Paardenbloemblad 
 

De dagen worden langzaam weer langer, on-
danks kou, soms sneeuwvlokken en hagel, en 
heel veel regen zien we de bloembollen hier 
en daar alweer boven de grond piepen. 
 
Diverse eetbare (wilde) planten zijn nog 
steeds te vinden zoals de veldkers, bladeren 
van paardenbloemen, toppen van brandne-
tel, dovenetel; wie zijn ogen de kost geeft 
kan nog wel wat vinden. 
 
Zelfs hier en daar een eetbaar bloempje in 
de vorm van een madeliefje, viooltje, zelfs 
de paarse dovenetel konden wij kort geleden 
nog op een maaltijd als vrolijke noot mee la-
ten doen. 
 
Zodra we even verder zijn in de tijd komt er 
steeds meer en eerdaags zullen we vast al-
weer de eerste blaadjes speenkruid kunnen 
scoren. 
 
De ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen spelen als je wilt een groot deel 
van het jaar een rol in de keuken. 
In deze nieuwsbrief alvast aandacht aan de 
klit. De grote klit of kliswortel, tevens de in-
spiratie voor het klittenband. 
 
Christel, Ingeborg en Jochem hebben uiter-
aard hun bijdrage ook weer geleverd en 
mede namens hen wens ik iedereen een 
mooie jaarwisseling en een fantastisch mooi 
groen, fleurig en gezond 2018. 

Tot eind januari met de eerste nieuwsbrief 
in 2018. 
 
We gaan voorlopig gestaag verder en jij mag 
helpen als je wilt, om nog meer belangstel-
lenden met ons in contact te brengen; ver-
spreiden is dus niet verboden maar zien wij 
graag gebeuren. 
 
 
Anneke 
Gaasterland, 30 december 2017 
 

 
Viooltje 

 
Madeliefje 

 
Veldkers 
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Paarse dovenetel 
 

 
Brandnetel 
 

 
 

 
Thee van de douglasspar 
Het is de tijd van kerst, gezelligheid en 
kado’s.  
 

De een viert kerst alleen en de ander viert 
het met de familie. Er wordt speciaal 
gekookt of thuisbezorgd.  
In ieder geval is het een tijd van warmte en 
sneeuw, althans daar hoopt iedereen op. 
De winter is niet de tijd van het wildplukken.  
Veel mensen weten niet dat mensen er ook 
in de winter eetbare wilde planten te vinden 
zijn.  
Zo kan je kleine veldkers, vogelmuur en 
zevenblad vinden.  
Deze planten kunnen gebruikt worden in 
verschillende salades, soepen en pesto’s.  
 

Er zijn ook bomen te vinden die gebruikt 
kunnen in de keuken. Deze boom is de 
douglasspar. 

  
De naalden van deze spar kunnen gebruikt 
worden in de thee. Pluk ze van een douglas 
uit het bos.  
Je kunt de boom herkennen aan de geur van 
de naalden.  
De geur lijkt op die van citrus; als je de 
naalden doormidden snijdt en in een 
theezakje stopt, kun je citrusthee maken.  
 
Dit zit vol met vitamine C.  
Erg goed voor het koude weer in december. 
 
Geniet ervan en fijne dagen allemaal! 
 
Jochem 
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Heel veel wilde planten zijn verbonden 
met oude sages, legendes en sprook-
jes. Door hun geneeskracht, hun ver-
schijning, omdat ze giftig zijn of van-
wege hun naam. 
Het leuke is dat, als je eenmaal het ver-
haal kent dat een plantje je te vertellen 
heeft, je hem of haar niet makkelijk 
meer vergeet. Het is net of je elkaar 
dan beter kent en vanaf dan vriend-
schap hebt gesloten. Mijn droom is dat 
iedereen zich weer verbindt met alle 
planten en bomen om ons heen. 
Daarom laat ik elke maand een ander 
plantje aan het woord… 
 

December: Hulst 
 

Misschien weet 
je wel dat elke 
bloem of struik 
een elfje heeft 
dat haar be-
schermt en in 
haar woont. Zo 
ook de Hulst.  
Nu was het hulst-
elfje niet zo ge-
liefd door het 
elfenvolk om 
haar heen. Zij 
woonden immers 
in vriendelijk uit-
ziende struiken, 
want zelfs in de 
winter, in al hun 
kaalheid, straal-
den hun woon-

plaatsen charme en schoonheid uit.  
Niemand schonk ooit aandacht aan het hul-
stelfje, alleen de vogels, die kwamen haar 
bessen eten. De hulststruik, met haar 

scherpe bladeren nodigde nou ook niet be-
paald uit om eens gezellig op bezoek te 
gaan.  
Het hulstelfje zelf was eigenlijk van nature 
helemaal niet zo stekelig als de elfen om 
haar heen dachten, maar ze was zo verdrie-
tig om de situatie waarin ze zich bevond dat 
ze er vanzelf stekelig en prikkelbaar van 
werd.  
Haar humeur verslechterde met de dag en 
verdriet maakte plaats voor boze buien.  
 
Intussen brak de kersttijd aan en zag ze men-
sen het bos in komen om een dennenboom 
uit te zoeken die als kerstboom zou dienen. 
Ze plukten groene takken, raapten dennen-
appels en zongen intussen kerstliedjes. Het 
zag er allemaal heel gezellig en feestelijk 
uit.  
“Waarom kijk jij zo chagrijnig”, hoorde ze 
ineens naast haar. Ze keek opzij en daar 
stond de kerstkabouter, getooid in een mooi 
rood kabouterpak, afgezet met witte ran-
den. Zijn rode puntmuts die normaal recht 
op zijn hoofd stond, was nu topzwaar door 
een witte bol die aan de punt bevestigd was 
en hing naar beneden. “Ik ben boos”, zei het 
elfje, “Ik denk dat jij ook boos zou zijn als 
niemand je aardig vond”. “Niemand houdt 
van me omdat ik zo stekelig ben”. 
 
“Weet je”, zei de wijze kerstkabouter, “het 
ligt volgens mij helemaal aan jezelf dat je 
niet zo geliefd bent”. Wat geeft het nou dat 
je stekelige bla-
deren hebt? Er zijn 
zoveel bomen en 
planten met ste-
kels en die doen 
ook gewoon mee 
en horen erbij.  Ze 
zijn niet verdrietig 
en niet boos, maar 
vinden het prima 
dat ze zijn wie ze 
zijn. Als je jezelf 
niet leert accepte-
ren zoals je bent, 
zal je steeds een-
zamer worden. Zie 
de schoonheid van 
je altijd groene 
bladeren en je 
prachtige bessen 
die de winter zo opfleuren, dan zal je je 
gauw een stuk beter voelen”, zei de kerstka-
bouter. 
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Het hulstelfje voelde direct wat de kabouter 
bedoelde en maakte van haar rode bessen 
een krans voor op haar hoofd en zette er 
eentje op haar neus. Ze huppelde vrolijk 
door haar struik, lachte en nodigde iedereen 
uit om bij haar langs te komen. 
Het viel de dieren en andere elfen in het bos 
ineens op dat het hulstelfje helemaal niet zo 
prikkelbaar was als ze altijd gedacht had-
den. Integendeel, ze was lief en aardig en 
bovenal heel vrolijk. En wat een mooie bes-
sen droeg ze eigenlijk en wat glommen haar 
bladeren prachtig. Het was net of de schoon-
heid van de hulststruik hen nu pas opviel. 
Ook de mensen was niet ontgaan hoe mooi 
de hulststruik in de winter afsteekt bij de 
kale bomen. Sindsdien worden er, behalve 
dennentakken, ook hulsttakken geplukt rond 
kerstmis om de huizen te versieren en mogen 
alle boomgeesten uit het bos overwinteren 
in de hulst die lekker warm bij de mensen 
binnen hangt. 
 
(Bron: Mijn leukste elfenverhaaltjes, Christl 
Vogl)) 
 

Ingeborg Nienhuis  
(www.heelnatuurlijk.nu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het vorige artikel schreef ik over 
onze nieuwe camper en onze creaties 
voor de vogels. In dit artikel ga ik het 
hebben over… nou je, als je dat wilt 
weten, moet je het maar lezen! 

Onze verblijfplaats in Nederland  is een 
slecht geïsoleerde stacaravan en drie 
schuurtjes op een camping. Met het koude 
Novemberweer wil je daar echt niet in zit-
ten! De elektrische kacheltjes bliezen wat ze 
konden, maar tegen de kou konden ze echt 
niet op!  
We werden wakker in 5 graden Celsius en de 
hele dag bleef het rond de 14 graden. Alleen 
na het koken tikte het even de twintig aan. 
Zelfs met dubbele broeken, truien en dekens 
om hadden we het nog fris.  
Maar gelukkig hadden we nog een troef ach-
ter de hand. Niets werkte beter tegen de kou 
dan onze eigen brandnetelthee! In het voor-
jaar geplukt, gedroogd en verrukkelijk! 
Brandnetelthee verwarmt je heerlijk van 
binnenuit.  
Vaak mengden we de brandnetel met ook 
zelf geplukte kamille. Kamillethee is weer-
stand verhogend en daardoor zeer geschikt 
om te drinken tijdens de koude wintermaan-
den. Zeker als je, zoals wij, verkouden 
wordt.  
Kamillethee geneest verkoudheden en keel-
pijn en helpt bij hoesten. Verder namen we 
duindoornsiroop van Weleda. Helaas niet 
zelfgemaakt omdat ik dat nog niet gevonden 
heb. Met deze hulpmiddelen waren we ver-
bazingwekkend snel van onze verkoudheid 
af!  
Om de koude stacaravan even te ontvluchten 
zijn we naar het Airborne Museum in Arnhem 
gegaan, dat gaat over de Slag om Arnhem.  
Het is een heel indrukwekkend museum met 
in de kelder een stuk van Arnhem nagebouwd 
zoals het er toentertijd uitzag. We zagen ka-
potgeschoten huizen, soldaten die neerhurk-
ten achter puin.  
Je hoorde schoten en geschreeuw, en in een 
van de huizen gebonk van laarzen en ge-
stommel boven. Het was echt heel indruk-
wekkend.  
 

 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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Een ander uitstapje dat we maakten was 
naar een paardenspringwedstrijd, Jumping 
Achterhoek.  
 
De ruiters hadden één minuut om een par-
cours te springen met sprongen van 1.35 me-
ter hoog. Het was indrukwekkend om te zien 
en voor mij tegelijkertijd een hele uitdaging 
om de springers scherp op de foto te krij-
gen… 
 
We boffen maar! Om de een of andere reden 
hebben wij altijd geluk.  
Zo hebben we met de plaatselijke biblio-
theek een afspraak dat we onbeperkt boeken 
kunnen lenen voor de periodes dat we in 
Frankrijk zitten. En zo hebben we nu weer 
geluk!  
Met de baas van een hondenschool op fiets-
afstand hebben we een afspraak gemaakt 
dat we, wanneer er geen les gegeven word, 
gratis gebruik mogen maken van de hinder-
nisbaan!  
Zo fietsen we dus, wanneer het niet te koud 
is, er met de honden naartoe om Agility te 
beoefenen, zoals dat heet in de hondenwe-
reld.  

 
Uitgelaten rennen onze hondjes Deva en 
Shiva door tunnels, over bruggetjes, over 
hindernissen en over de wip.  
Alleen het slalommen snappen ze nog niet zo 
goed… 
 
Vorige maand schreef ik over de zoektocht 
naar een uitgever voor de kaartenset over 
kristallen die ik gemaakt heb. Tot nu toe is 
het steeds niet gelukt, maar nu eindelijk 
goed nieuws: ik heb een uitgever gevonden! 
Uitgeverij GVMedia wil graag met me verder!  
Ik ben nu bezig de teksten die het boekje van 
de kaartenset gaan vormen verder te verfij-
nen.  

Half januari stuur ik het manuscript op en 
waarschijnlijk wordt het april-mei daadwer-
kelijk uitgegeven! Ik ben super enthousiast! 
 
Op het allerlaatste moment, de dag voordat 
we weer naar Frankrijk gaan, komt daar dan 
eindelijk de oplossing voor die ijskoude sta-
caravan.  
Er wordt, in alle vroegte (de installateur was 
een uur te laat) een pellet kachel geïnstal-
leerd.  
Een pellet kachel is een kachel die op korrels 
van afvalhout werkt. Hij regelt zichzelf en 
geeft snel warmte af. We hebben er maar 
een paar uur van kunnen genieten, helaas, 
want de volgende ochtend vertrokken we 
naar Frankrijk. 

 
We hebben daar een camping gevonden in de 
buurt van Nebias (Aude, Zuid-Frankrijk) 
waar we eventueel parttime kunnen gaan 
wonen.  
De komende maand gaan we daar ‘proefzit-
ten’ in een vakantiehuisje. Onze poes Isis 
vindt het helemaal fantastisch! De hele 
nacht racet ze door de gang, achter haar fa-
voriete speelgoed aan (proppenschietballe-
tjes) en al het andere wat zich in haar buurt 
bevindt.  
Op de een of andere manier is ze aan tan-
denstokers gekomen, ze springt heel plotse-
ling op bed om dan haar nagels in Lindsay ’s 
tenen te haken en ze vermoordt steeds op-
nieuw haar knuffel.  

 
Kortom, ze heeft het helemaal naar haar zin! 
 
Tot volgende maand! 
 
Christel 
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Klit of klis 
Grote klit : Arctium lappa 
Gewone klit : Arctium minus 
Donzige klit : Arctium tomentosum 
Bosklit  : Arctium nemorosum 
 
De grote klis, of gewone klis is een tweeja-
rige plant met een distelachtige uitstraling, 
maar dat is het beslist niet.  
Klissen of klitten, beide benamingen worden 
gebruikt. 

 
Het zijn vrij imposante verschijningen die 
een halve meter tot anderhalve meter hoog 
kunnen worden. Er behoren verschillende 
soorten tot deze familie die gezamenlijk tot 
de composietenfamilie (Asteraceae) beho-
ren. 
Klitten verspreiden zich onder andere door 
de vruchtjes die als klittenband via de vacht 
van dieren of kleding van mensen wordt ‘ver-
voerd’. 
Daar ligt de oorsprong van het idee van de 
man die het klittenband heeft uitgevonden. 
De Zwitserse uitvinder Georges de Mestral 
kwam in 1941 op dit idee na zijn verbazing 
over het feit dat hij klitten zo moeilijk uit 
zijn eigen kleding en uit de vacht van zijn 
hond kon krijgen. 
Na een wandeling waren zij zo bezaaid met 
deze klitten dat dit de basis voor ons heden-
daagse klittenband is geweest. 

 
De Mestral ziet de mogelijkheden door ge-
bruik te maken van de vele kleine haakjes, 
maar het heeft wel tien jaar geduurd voor 
hij in 1951 in Zwitserland deze uitvinding 
kon patenteren.  
Daarna was de weg vrij voor meer patenten 
in andere landen, waaronder in 1955 in de 
Verenigde Staten. 
Klitten hebben als plant dus ook al een ge-
schiedenis en staan symbool voor het klitten-
band. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
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De stengels van de planten zijn zeer stevig, 
hoekig en gegroefd, gevuld met merg dat 
vaak roodachtig van kleur is. 
De bladeren op lange stevige bladstelen zijn 
hartvormig, opvallend groot, groen aan de 
bovenkant en grijs-wit aan de onderkant. 

 
De bolronde bloemhoofdjes met alleen-
staande bloemen zijn omgeven door haak-
achtige gekromde dekbladeren.  
De bloei is van juli tot september. 

 
De klit groeit graag langs wegen, op braak-
liggend terrein en in de bossen. We komen 
hem, wanneer we er op letten, vrij regelma-
tig tegen. 
 
Voor het gebruik in de keuken gaat het om 
de wortels. 
De prachtige penwortels zijn net zo te berei-
den als pastinaak en andere wortels. 

In Nederland worden deze wortels wel ver-
kocht in Chinese supermarkten onder de 
naam ‘burdock’. 

 
De wortels kunnen in het eerste groei-jaar 
vanaf de herfst tot in het volgend voorjaar 
geoogst worden, voordat de plant gaat 
bloeien. 
De plant heeft in de herfst in dat eerste jaar 
nog geen bloemstengels met bloemen ont-
wikkeld maar alleen grote leerachtige bla-
deren en de penwortel. 
De wortels zijn vorstbestendig; zij kunnen in 
de winter in de grond blijven en vlak voor 
gebruik geoogst worden. 
 
Wie de klit in het wild wil oogsten doet er 
goed aan om te kijken of er planten in de 
omgeving staan waar herkenbare klitten 
aanzitten.  

 
Door zo op onderzoek uit te gaan kun je het 
blad vergelijken, grote kans dat, waar ou-
dere klitten staan ook jongere nakomelingen 
groeien. 
 
De rode bladstelen zien een beetje als rabar-
ber, de bladeren zijn leerachtig, licht be-
haard met een witte onderkant. 
 
In het late voorjaar kun je wel genieten van 
de jonge bloemstengels voordat de bloemen 
verschijnen.  
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Zij kunnen gegeten worden en zijn qua 
smaak te vergelijken met artisjokken. 
Klitten of klissen, planten met een imposant 
overkomen, de bakermat voor klittenband 
met wortels en stengels die gegeten kunnen 
worden. 
De jonge plantjes, de kiemen die het eerst 
zichtbaar zijn in de winter als de tempera-
tuur dit toelaat zitten bomvol goede stoffen 
voor onze gezondheid. 

 
Kiemgroenten worden steeds bekender om-
dat er veel variatie aangeboden wordt in de 
beter gesorteerde groentewinkels en biolo-
gische winkels. Kiemen van onder andere ra-
dijzen zijn al redelijk ingeburgerd. 
Maar in de vrije natuur kunnen we ook kie-
men oogsten, zo ook van de klit. 
Een kiem bevat een hoge concentratie vita-
mines, mineralen en andere waardevolle 
stoffen.  

Het is het nieuwe leven van een plant en 
daar moet een enorme kracht in ontwikkeld 
worden om tot een grote gezonde plant te 
kunnen uitgroeien. 
Deze krachtige kiemen kunnen wij weer toe-
passen in salades, op gerechten of over hap-
jes bij de borrel.  
De wortels van de klit zijn bij veel gerechten 
te combineren. Wanneer je deze geschild 
hebt doe je er verstandig aan wijnazijn toe 
te voegen aan het water om snelle verkleu-
ring tegen te gaan. Dit detail is voor het oog. 
Bijkomend leuk punt is dat de kliswortelolie 
het haar goed verzorgt.  
Schoonheid komt van binnenuit dus gezonde 
voeding straalt dat uit via onze huid, haren 
en nagels. Daar kan geen smeersel tegenop. 
Je bent wat je eet! 
 
Anneke Bleeker 
 

 
 

             

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Christel van Asten 
Jochem Hagoort 
Ingeborg Nienhuis 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 

 

Tot volgende maand! 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

