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Voorwoord, de hoest-

drank van oma! 

Toen ik deze nieuwsbrief las dacht ik gelijk 
aan mijn oma.  
Deze nieuwsbrief is dan ook een ode aan 
haar met een oud ‘oma’ recept. Ja wie kent 
het niet, ze zijn 90+, fit en scherp van geest. 
Althans die van mij. Vorig jaar overleed ze.  
 
Hoewel ze haar leven vele obstakels en lit-
tekens kende liet ze onze familie achter 
met veel ouderlijke wijsheid en kennis van 
vroeger. Toen de artsen niet wisten hoe ze 
mijn zoon moesten helpen met een ver-
schrikkelijke hoest, belde ik oma.  
 
Nu deel ik haar recept met meer dan 5000 
lezers en hun kinderen! Veel leesplezier! 
 
Pozdrav Lamija Dzigal 
 
 
 
 
 

De dochter van Lamija maakt de hoest-
drank! 

 

 

 

Recept tegen hoest 

 
• neem 2 kleine uien (wit van 
kleur)  of een grote. 

• Wassen en snij ze door mid-
den, met schil en al! 

• Laat de ui minimaal 45 min tot 
een uur op zacht kokend vuur 
sudderen, giet er desnoods wat 
water bij.  

• Laat het afkoelen tot 40 gra-
den en drink het rustig op. 
 
Het is heel vies, maar heel effec-
tief! ;-)  
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Gember          
Zingiber officinale 

 
Gember is een specerij met een heel ken-
merkende smaak die veel gebruikt wordt in 
de Oosterse keuken. 
Het is afkomstig van de wortel van de gem-
berplant die uit Azië komt. 
 
De plant komt nu wereldwijd voor en gem-
ber uit de supermarkt komt bijvoorbeeld 
uit Fuji, India, Jamaica, Nigeria of China. 
De wortelstok van de plant kennen we als 
gember en lijkt soms een beetje op een 
oude houten hand. 
Verse gember heeft een warme, scherpe 
en fris-pittige smaak. 
 
De verse gemberwortel kun je schillen en 
drogen om te vermalen tot gemberpoeder. 
Gember is ook te koop in verschillende va-
rianten zoals gemberbolletjes, 
Gekonfijte gember en gem-
bercapsules. 
 
Gember bevat vitamines, 
namelijk B1, B2 B6 en vita-
mine C 
Ook zitten er mineralen in; 
natrium, kalium, calcium, 
fosfor, ijzer, magnesium, ko-
per en zink. 
 
Gember wordt al duizenden 
jaren gebruikt, niet alleen 
om de smaak maar ook om 
de gezondheidsvoordelen. 
 
Gember bevat 100 bioac-
tieve stoffen waarvan ginge-
rol en shogaol de twee be-
langrijkste zijn. 
 
 
 
 

Gember: 
• Bestrijdt misselijkheid 

• Werkt ontstekingsremmend 

• Bestrijdt chronische ziektes 

• Kan buikpijn verminderen 

• Kan het ouderdomsproces van de 
hersenen vertragen 

• Gember helpt bij afvallen 
 
Pas op! Gember werkt bloed verdunnend. 
 
Je kunt heel gemakkelijk een heerlijke kop 
gemberthee maken. 
Je snijdt een paar schijfjes gember af en 
laat het trekken in een glas heet water. 
Eventueel voeg je nog wat citroensap of 
brandnetelblad toe en je hebt een kop 
waanzinnig gezonde thee. 
 
Piteke van der Meulen 
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Een nieuw jaar,  
een nieuw avontuur 
 
Wanneer de jaarwisseling in de buurt 
komt, is het gebruikelijk voor mensen om 
eens na te denken over hun leven. Wan-
neer ze deze willen verbeteren worden er 
goede voornemens verzonnen. Toch vraag 
ik me altijd af waarom dat altijd in een 
nieuw jaar moet gebeuren. In principe is 
het elke dag oud en nieuw. Elke dag kan je 
je leven veranderen of wordt het zonder 
dat je er enig erg in hebt veranderd.  
 
Zo heb ik ook een paar dingen veranderd 
nadat ik heb nagedacht en in het nieuwe 
jaar staan te gebeuren. Vorig jaar ben ik af-
gestudeerd en ben ik een echte boswach-
ter geworden. Ik heb een baan bij de Ge-
meente Rotterdam gevonden als mede-
werker Beheer en uitvoering in het Groen.  
 

Daarmee is mijn woon- en groenomgeving  
veranderd van de Veluwe naar het Kra-
lingse Bos. Veel bekenden zijn bezorgd dat 
ik de Veluwe zal gaan missen. Dat klopt wel 
maar ik zie het als een nieuw avontuur. Een 
avontuur dat mij van student naar werkend 
persoon brengt. Ik heb er erg veel zin in en 
ga mijn uiterste best doen. 
 
Het wildplukken zal ook niet stilstaan, want 
ik ga uiteraard nog wandelingen geven. Dit 
doe ik altijd met veel plezier en kunde. Ook 
zal ik proberen te gaan vloggen (filmpjes 
maken) waarin ik zowel eetbare natuur 
pluk en ook nog ga bereiden. De voorberei-
ding daarvoor zijn al in volle gang. Wellicht 
komt er ook een eigen wildplukwebsite van 
mij in de lucht. Altijd leuk toch! 
 
Heb een goed nieuw jaar ook al is dat mor-
gen ook weer zover! 
 
Jochem de Wildpluk Boswachter 
  



 
5 

Kleefkruid   
Galium  Aparine 

 
Vorige week liep ik met Pluk door het park 
en viel mijn oog op het jonge Kleefkruid dat 
al de grond uitkomt. In het schrale zonnetje 
zag het er zo mooi uit. Prachtige frisgroene 
blaadjes en ik dacht, deze keer ga ik jullie 
vertellen over Kleefkruid. 
 
De naam Kleefkruid heeft de plant gekre-
gen omdat hij zo makkelijk overal aan 
kleeft; haha, hoe verrassend. De Latijnse 
naam van Kleefkruid is Galium Aparine.  
 
Galium van het Griekse ‘gala’ wat melk be-
tekent. Een verklaring hiervoor is dat de 
planten van het geslacht Walstro, Galium, 
vroeger werden gebruikt bij de kaasberei-
ding om melk te stremmen. Aparine komt 
van het Griekse ‘apairo’ wat vastnemen of 
beetpakken betekent. Dit slaat natuurlijk 
op het feit dat Kleefkruid door de stugge 
naar beneden gerichte haartjes op sten-
gels, blaadjes en zaden, zich overal aan 
‘vastpakt’. 
 
Kleefkruid is een éénjarige plant uit de fa-
milie van de sterbladigen – Rubiaceae, net 
zoals Lievevrouwebedstro, dat ook tot het 
geslacht Galium – Walstro behoort.  
En als je goed kijkt lijken ze ook echt wel op 
elkaar. 

Kleefkruid groeit op vochtige tot droge, 
voedselrijke, omgewerkte grond in loof-
bossen of tussen struiken en op akkers en 
dan vaak op half beschaduwde plaatsen. 
De plant vormt na het ontkiemen in het 
voorjaar een slappe vierkante stengel die 
plat op de grond ligt.  
Maar door de korte stijve haren die overal 
op het Kleefkruid zitten kleeft hij aan alles 
vast en kan zich zo ‘omhoog werken’ tot 
wel een hoogte van 1.20 meter.  
De lancetvormige blaadjes staan in kransen 
van 6 tot 8 rond de stengels en uit de blad-
oksels komen dan de steeltjes waarop van 
Juni tot Oktober de kleine witte bloemetjes 
verschijnen.  

 
Als je ze van dichtbij bekijkt zijn ze echt 
schattig. Na de bloemetjes komen de zaad-
doosjes, die jullie vast wel kennen als de 
kleine kleverige balletjes die plakken aan je 
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sokken en kleding maar vooral in je haren 
niet fijn zijn. Zo worden de zaden overigens 
wel verspreid door ons en ook door dieren, 
de balletjes blijven kleven aan de vacht en 
kunnen zo grote afstanden afleggen.  
 
In de tuin zijn we meestal niet heel blij met 
dit kruid maar als je het meeste oogst 
vóórdat het zaad maakt is het wel in de 
hand te houden. Het is heel makkelijk weg 
te wieden want het zit met een heel ielig 
klein worteltje vast in de grond. 
En als het wel al uit de hand is gelopen met 
het Kleefkruid dan kan je er hele leuke bal-
len van rollen☺. 
 
Vroeger werden zulke ballen Kleefkruid 
trouwens ook gebruikt door de boeren die 
hun koeien in het weiland molken, ze ge-
bruikten dotten of ballen Kleefkruid om de 
melk te zeven. 

Kleefkruid is een eetbare plant die ook een 
geneeskrachtige werking heeft. De harde 
korte haartjes vertellen ons al dat er veel 
mineralen in Kleefkruid zitten en dat het 
dus versterkend en opbouwend werkt voor 
ons lichaam. 
 
 Daarnaast werkt het ook vocht afdrijvend, 
ontsteking remmend het stimuleert de 
lymfedrainage en is bloed- zuiverend.  
 
 

Een kopje Kleefkruid thee werkt sterk ont-
giftend en is dus heel goed voor alle lymfe-
klieren zoals bijvoorbeeld je amandelen, en 
natuurlijk nog veel meer maar dat wordt 
wel een erg technisch verhaal. 

Kleefkruid is ook heel goed voor je huid, 
ben je bijvoorbeeld verbrand in de zon dan 
kan je er lotion van maken of het sap van 
Kleefkruid erop doen, dat werkt verzach-
tend. 
 
En deze vinden de wat oudere lezers mis-
schien leuk, Kleefkruid als anti rimpel lo-
tion☺. 

Breng een kwart liter water aan de kook, 
haal het van het vuur en doe er dan 3,5 eet-
lepel gedroogd Kleefkruid in en laat het ge-
heel 40 minuten staan.  
Zeven en je gezicht er vaak mee wassen. 
Geleidelijk resultaat volgt na een aantal 
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weken, dus wel een beetje volharding en 
geduld is vereist. 
 
Als je Kleefkruid door je eten doet voeg het 
dan op het einde toe en laat het vooral niet 
meekoken, op deze manier behoud je alle 
voordelen van het kruid. 

Groentesoep met o.a. kleefkruid 
 
Het jonge blad kleeft nog niet zozeer en kan 
je door de sla doen, de wat oudere ruwe 
toppen even onderdompelen in heet water 
en het schuurpapier effect is weg. 
 

Voorjaarssalade met jong zevenblad, kleef-
kruid en viooltjes  
 
  
 
 

 
Gebakken ei met kleefkruid 
 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker© 
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Kleur doet leven 
De kleur oranje 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie iets 
verteld over de kleur rood. De volgende 
kleur in de regenboor is oranje.  

Ik wil je vragen eerst naar dit oranje vlak te 
kijken, de kleur in je op te nemen. Ga rustig 
zitten met je ogen dicht.  
 
Stel je voor dat je in een kamer zit waar al-
les oranje is, de wanden, de vloer, het pla-
fond, de stoel of bank waar je op zit.  
Voel en ervaar wat deze kleur met je doet.  
Kun je rustig blijven zitten en genieten van 
deze kleur, word je blij van deze kleur? 
Of begin je juist te wiebelen en te draaien? 
Dan voel jij je wellicht niet prettig bij deze 
kleur. 
 
Zoals ik eerder heb uitgelegd is elke kleur 
energie en heeft een eigen trillingsveld, 
een eigen golflengte. En elke kleur beïn-
vloedt ons onderbewuste in ons dagelijks 
leven.  

De benaming oranje is afkomstig van het 
Perzische narang (in het spaanse naranja) 
dat sinaasappel betekent. Ook in het Engels 
en Duits wordt orange de benaming voor 
sinaasappel gebruikt voor de kleur oranje  
 
In Nederland koppelen we de kleur oranje 
aan het koningshuis. 
De Vader des Vaderlands Willem van 
Oranje erfde van zijn neef Rene van Chalon 
de titel Prins van Oranje, een titel die 
hoorde bij het Prinsdom Orange in Frank-
rijk. Zo is de naam oranje voor het konings-
huis naar Nederland gekomen. De Neder-
landse vlag (de prinsenvlag) bestond uit de 
kleuren oranje-wit-blauw en kreeg pas in 
1937 de kleuren rood-wit-blauw (bron: 
Wikipedia). 
 
Tijdens wereldkampioenschappen voetbal 
slaat meestal de oranjegekte toe. Ook tij-
dens de olympische spelen en op konings-
dag is het oranje wat de klok slaat. In win-
kels zijn in deze periodes talloze artikelen 
in het oranje te krijgen en het kan niet gek 
genoeg zijn. 
En ook supermarkten bedenken vaak een 
oranje presentje bij de boodschappen, zo-
als oranje sleutelhangers of in het verleden 
oranje wuppies. 
  
Oranje is een opvallende kleur. De vader 
van een goede vriendin van mij vertelde mij 
lang geleden dat als je een oranje sinaasap-
pel in een groen weiland legt en je vliegt er-
overheen dat je dan niet de koeien ziet 
staan, maar wel de oranje sinaasappel in 
het weiland ziet liggen. 
 
Oranje straalt vrolijkheid uit, enthousi-
asme, spontaniteit, avontuur, optimisme 
en is een warme kleur.  
Oranje is een helende kleur bij depressie, of 
als je pessimistisch bent. Ook na een schei-
ding is het een helende kleur. Moeders wil-
len na een scheiding hun huis nog wel eens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Oranje
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opvrolijken met oranje accessoires. Dit ge-
beurt onbewust en heeft een helende wer-
king. De kleur helpt weer zin in het leven te 
krijgen. 
 
Ook jou kan het helpen oranje in je omge-
ving te hebben als je in de meditatie aan 
het begin van mijn verhaal niet een plezie-
rig gevoel had bij deze kleur. 
 
Oranje zien we in de natuur terug in bij-
voorbeeld de goudsbloem.  
Ook bij zonsopkomst en zonsondergang 
kleurt de lucht regelmatig oranje.  
 
Oranje bevordert de saamhorigheid en ge-
zelligheid. Niets leuker dan zomers de vuur-
korf aan te steken of ’s winters de houtka-
chel en in de vlammen te staren.  

 
In de tijd dat er nog geen tv, computers en 
smartphones waren zat men bij een lekker 
warm vuur, en vuur is oranje, en vertelde 
men elkaar verhalen. 
 
Oranje is een secundaire kleur.  
Je hebt drie primaire kleuren: rood, geel en 
blauw. En drie secundaire kleuren zijn de 
mengeling van rood en geel is oranje, meng 
je geel en blauw dan krijg je groen, rood en 
blauw samen krijg je paars/violet 
 
Rood en groen liggen tegenover elkaar in 
de cirkel net als geel en violet en oranje en 
blauw en zijn complementaire kleuren. Dit 
betekent dat ze samen in balans zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een leuke oefening om dit te kunnen zien 
doe je als volgt:  
 

1. Pak een gekleurd vel papier, rood, 
oranje, groen, maakt niet uit.  

2. Laat iemand, bijvoorbeeld een van 
je (groot)ouders, dit gekleurde vel 
papier tegen een witte muur hou-
den, het beste kun je dit overdag bij 
goed daglicht doen. 

3. Kijk/ staar naar het gekleurde vel 
papier dat tegen de muur wordt ge-
houden en houd je blik gericht op 
het midden.  

4. Zie je aan de buitenkant van het vel 
papier een kleur verschijnen? Vraag 
degene die het papier vasthoudt 
deze weg te halen. 

5. Jij blijft naar de muur kijken, wat zie 
Je? Als het goed is zie je de comple-
mentaire kleur licht achterblijven 
op de witte muur. Dus bij een 
oranje vel papier zie je blauw schijn-
sel op de muur.  
 

Probeer het maar eens uit! 
 
Ik wens je veel kleurplezier de komende 
maand. 
 
Barbera Smit 
Foto kleurencirkel Wikipedia© 
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Heel eenvoudig, snel 
toegevoegd en superge-
zond! Veldkers . . . 

Veldkers, een heel klein plantje in de vrije 
natuur maar ook in veel tuinen te vinden. 
Familie van de tuinkers, waterkers, look-
zonder-look, alle koolsoorten en heel veel 
meer. 
Een gezonde krachtpatser, o.a. om zijn 
hoog gehalte aan vitamine C die lekkerder 
smaakt dan de gekochte tuinkers en bij van 
alles te combineren valt. 
Wij voegden de veldkers uit eigen tuin toe 
aan een tomaat, gekookte eitjes en avo-
cado. 
 
Keltisch zeezout fijn gemalen, zwarte peper 
en cayennepeper over het geheel gestrooid 
voordat de veldkers erop ging. 

Samen met gekookte aardappeltjes en 
broccoli hadden we weer een maaltijd be-
reid met toch nog iets eetbaars van buiten, 
ondanks dat het nog vroeg in de tijd is. 
 
Bedenk veldkers ook op belegde toastjes, 
de blaadjes staan gezellig en geven er net 
even een extra smaak aan. 
Veldkers op gevulde eitjes of op een crac-
ker kaas, legio mogelijkheden. 
Wanneer je deze plantjes eenmaal in je 
tuin hebt zul je ze blijven tegenkomen om-
dat de zaden overal heen springen. 
Wanneer veldkers gaat bloeien is het blad 
niet meer lekker, dan gaat de kracht van de 
plant in de bloemen zitten om te overleven.  
 
Overigens zijn deze ook eetbaar maar toch 
plukken we dit plantje vaker om zijn heer-
lijke blaadjes. 

Geniet ervan als je ze in je tuin hebt, bekijk 
ze eens met andere ogen. 
Anneke Bleeker  
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Fruitige winterthee met 
kleefkruid 
 
Kleefkruid is reinigend, gezond en weer te 
scoren in deze tijd van het jaar om culinair 
te gebruiken. 
Wanneer je thee zet met kleefkruid dan 
doe je dat om de goede werking van de 
plant te benutten, niet om zijn spectacu-
laire smaak.  
Sterker nog: eigenlijk is het vrij smaakloos 
dus pimpen we het geheel met enige toe-
voegingen. 
Kleefkruid moet even meegekookt worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingrediënten:  
kleefkruid 
gember (in stukjes gesneden) 
peperkorrels 
kaneelstokje (in stukjes gebroken) 
sinaasappel (in schijfjes gesneden) 
 
 

Werkwijze:  
Neem een pannetje waar het gewassen 
kleefkruid in gaat.  
Wij deden daar gember in stukjes bij, pe-
perkorrels en een kaneelstokje in stukjes. 
De inhoud van de pan aan de kook brengen 
en even een minuut of tien zachtjes laten 
sudderen. 
Een sinaasappel ging in schijfjes in de thee-
pot en daar ging even later de gezeefde 
thee bij. 
De inhoud van de theepot nog weer even 
laten trekken en het resultaat is een verras-
sende thee passend bij deze tijd van het 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gember is verwarmend en geeft samen 
met kaneel en de peperkorrels een win-
terse sfeer en de sinaasappel ondersteunt 
dat maar de fruitige smaak paste perfect. 
De thee was donker groenachtig van kleur, 
het chlorofyl van het kleefkruid was hier de 
oorzaak van. 
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Uiteraard zijn alle gekochte ingrediënten 
biologisch, daarom gingen de schillen ook 
mee in de thee. 
 
Anneke Bleeker 
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Tot volgende maand! 
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