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Mooie woorden voor grote zielen
LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!

In maart is echt de lente begonnen. Steeds warmere dagen en de

bloemen laten zich zien. Sneeuwklokjes en Sleedoorn luiden vaak

de komst van de lente. Andere vroegbloeiers volgen al snel het

voorbeeld. Zoals longkruid. In deze lente editie vertellen we je er

meer over!

TERUGBLIK 

Groei van ons enthousiaste

team

Ontstaan van de subteams

'Onderwijs' & 'Oogst &

Verkoop'

De tuin stond er ieder seizoen

prachtig bij

Aanleg van paden, contouren

van de reus en het stilte plekje

Bevestigen van de

orgaankaarten

Rondleidingen

Leuke vrijwilligersdagen en

veel meer!

2021 was een leuk en enerverend

jaar voor de KruidenReus. Wil je

weten waarom? Een een korte

opsomming van al het moois:

 

Rondleidingen iedere 1e zondag
van de maand van mei t/m sept
waarin we ook uitleg geven over
de tuin en de planten
Schoolbezoeken aan de tuin
Een KruidenReus-hand op de
Floriade!
Een bakfiets die rondrijdt door
Almere met plantjes, Reuzenthee
en meer!
Een thee-proeverij
KruidenReus producten
Workshop zalfjes maken door
Nas op de vrijwilligersdag en we
bedenken vast nog meer!

Wat staat er in 2022 op de planning?
Genoeg leuks!

Vanaf april
ZAKJES ZAAD

 

BIOLOGISCHE ZADEN UIT DE
KRUIDENTUIN ZODAT JE JE  E IGEN

THEEKRUIDEN KAN ZAAIEN!
 

€ 2 ,50 PER ZAKJE
VERKRI JGBAAR IN HET THEEHUIS VAN

UNIEK LEVEN

Voorwoord
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Kruideninformatie
LONGKRUID

Longkruid is goed te combineren in een theemengsel met

Tijm, Heemst, Kaasjeskruid en Zonnehoed (Echinacea) 

Uitwendig kan Longkruid goed werken bij rode en vermoeide

ogen. 

Het blad en de bloem worden geplukt tijdens de bloeiperiode

en kan ook gedroogd worden. 

Ook kun je de jonge zachte blaadjes in salades doen of

meekoken in de soep.

Voorjaarskruid: Gevlekt Longkruid 
Het leuke van Longkruid is dat het zo vroeg in het jaar bloeit en

meteen veel kleur geeft aan je tuin. 

Signatuurleer 

Voordat we verder gaan over Longkruid en de naam, eerst uitleg

over de signatuurleer. De signatuurleer komt uit de 16e/17e eeuw

en vanuit die leer kan je paralellen zien met hoe de plant en ook

bijvoorbeeld noten er uit zien en de werking ervan. Vaak klopt het

en anders is het fijn geheugensteuntje om te onthouden wat de

werking van een kruid of voedingsmiddel is. Een duidelijk

voorbeeld is de walnoot. Als je naar de helft van een

opengemaakte walnoot kijkt, lijkt dat op onze hersenen en het is

ook wetenschappelijk bewezen dat walnoot een positieve

werking heeft op ons brein doordat er veel omega 3 vetzuren

inzitten. 

Het kruid 
De Latijnse naam van Longkruid is Pulmonaria officinalis en dit is

afgeleid van het Latijnse woord voor longen. De bladeren

enigszins de vorm van de longen en volgens de signatuurleer

konden de vlekjes op de bladeren verwijzen naar de longblaasjes

en aangetaste longen. Ook de 2 kleuren van de bloemen,

lichtroze en paars zouden verwijzen naar het zuurstofarme bloed

(lichtroze) dat na de passage in de longen zuurstofrijk (paars)

wordt. 

De signatuurleer geeft het goed aan, want Longkruid kan veel

doen bij klachten van de longen zoals bij hardnekkig hoesten en

als ondersteuning bij chronische longklachten. (Wel onder

begeleiding van een deskundige). 

Wat kun je doen met Longkruid? 

'Longkruid is
ook fijn bij

rode en
vermoeide

ogen'  

WEL EENS LONGKRUID
GEPROEFD? 
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MUURBLOEM
De muurbloem staat in het perk van het hart en staat nu als een

van de eerste planten in bloei. Dit is de rode variant maar

muurbloem heeft vele kleurige varianten, vooral geel, roze, oranje

en wit. 

De Latijnse naam Erysimum cheiri komt van “helpen en redden”

en geeft ook meteen de medicinale werking aan. 

De werkzame stoffen van Muurbloem zijn hartglycosiden ,

vitamine C en mosterdglycosiden. Dit laatste geeft aan dat

muurbloem is verwant aan mosterd. Over de mosterdplant zullen

we een andere keer in de nieuwsbrief schrijven, want mosterd is

ook zeer krachtig kruid. 

Wat zijn nu hartglycosiden? Dit zijn stoffen die zorgen voor een

regelmatige en krachtige hartslag. De muurbloem is zeker geen

plant voor zelfmedicatie maar staat in de Kruidenreus als symbool

voor het feit dat er medicijnen gemaakt worden van

inhoudstoffen van kruiden. 

Een nog mooier voorbeeld zou Vingerhoedskruid zijn, maar die

willen we voor de veiligheid van onze jeugdige bezoekers niet in

de Kruidenreus hebben. Vingerhoedskruid bevat veel

hartglycosiden en daar wordt het hart medicijn digoxine van

gemaakt, dat door de huisarts voorgeschreven kan worden bij

hartklachten.

Recept  
MEIDOORNBLOESEM SIROOP VAN NAS 

Nog even en dan begint de meidoorn weer te bloeien! In het

najaar geeft de meidoorn mooie rode bessen en in het voorjaar

heerlijk naar bitteramandel smakende bloemen! Een goed

moment om er siroop van te maken dus. Pluk alleen wat je nodig

hebt van een gezonde boom..en vergeet het niet eerst te vragen!

1 liter water

2 handjes bloesem

vanillestokje (optioneel)

100 gram rietsuiker

Kook eerst het suikerwater, gooi daarna de bloesem en het

vanillestokje erbij, nog 10 min. meekoken en laat dit daarna een

nachtje staan. Zeef en giet af in een schone fles. Ook heerlijk in

de koffie! Ongeveer een maand houdbaar, kijk en ruik bij twijfel.
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Even voorstellen..
VRIJWILLIGER ELINE AAN HET WOORD 

Ik ben Eline, 66 jaartjes op deze aardbol en sinds oktober 2021 met

pensioen, kleuterjuf af en tijd en ruimte even niets te moeten maar

wel van alles te ondernemen en te genieten van ‘tijd’ hebben!

Naast het meer tijd hebben om te leven en te lezen ,meer te

verdiepen in mijn yogabeoefening en lesgeven, staat de

Kruidenreus ook hoog op mijn lijstje! 

In 2020 hoorde ik van Marlene over de Kruidenreus en was meteen

enthousiast. Vanwege het werk kon ik niet altijd vrijwilligen want

de ochtenden zijn vaak op vrijdag ,maar nu……. 

Het was heel leuk om zo bezig te zijn met elkaar met de planten en

het hele groei-en verwerkingsproces mee te maken …..en aan mee

te werken. 

Wat geweldig dat Annie en Wim zoveel faciliteren, zodat het

werken en ontwikkelen van de tuin mogelijk werd. 

Dat de tuin nu ook een stichting is geworden biedt nog veel meer

mogelijkhede.

Voor  mij  was  het  een  leuke  en  goede  kans  mijn  kruidenkennis  weer  eens  op  te  f r issen  en  uit  te
breiden  met  kennis  over  hoe  je  nou  eigenl i jk  zaait ,  stekt ,  scheurt ,  uitplant ,  oogst  en  verwerkt .
Wanneer  en  hoe??  

Doordat  je  bezig  bent  met  de  planten  en  met  elkaar  voel  je ,  ruik  je  en  beki jk  je  de  planten  heel
anders.  Heel  gek,  maar  je  kr i jgt  er  gewoon  een  band  mee,  evenals  respect  voor  wat  eenvoudige
plant jes  en  bloemen,  die  vaak  in  de  meest  onbarmhart ige  omstandigheden  zich  weten  te  ontplooien
en  hei lzaam  voor  onze  stemming  en  onze  gezondheid  kunnen  zi jn .  Bi jzonder  en  ook  leuk  te  delen  en
te  leren  van  elkaar  op  de  vr i jwi l l igersochtenden.

Vroeger  heb  ik  op  de  academie  voor  natuurgeneeskunde  in  Meppel ,  waar  ik  een  opleiding  deed  en
van  mijn  kruidenjuf  wij len  Mia  Leene  kennis  gemaakt  met  de  signatuurleer ,  waar  ik  nu  nog  steeds
wat  aan  heb  en  verbaasd  over  sta
.  
Het  plant je ,  of  de  bloemen  l i jken  op  het  orgaan  waar  ze  op  werken:  
Sint  Janskruid  werkt  bi jvoorbeeld  op  de  lever  en  het  zenuwstelsel .  De  bloemetjes  staan  een  beetje
‘slordig ’  door  elkaar ,  soms  is  je  zenuwstelsel  ook  wat  in  de  war.  Dan  biedt  SintJanskruid  wat  t roost .  
Sal ie  heeft  mooie  l ichtgroene  zachte  ,wat  donzige  blaadjes,  die  l i jken  op  een  tong  .  Laat  ie  nou  ook
werken  op  infect ies  en  i r r i tat ies  van  mond,  tong  en  keel  …. .Gewoon  op  een  sal ieblaadje  kauwen
helpt  al !  Zo  zi jn  er  nog  meer  voorbeelden  te  geven  van  de  signatuur  van  planten.  
Een  eeuwenoude  op  ervar ing  berustende  wijsheid,  maar  oh  zo  leuk!  

Fi jn,  dat  het  voorjaar  begonnen  is  en  wij  ook  weer  in  de  tuin  aan  de  slag  zi jn  gegaan  ,p lannen
hebben  gemaakt ,  en  weer  gastvr i j  ontvangen  zi jn  door  “boerderi j  Uniek  leven”  met  een  koff ie  op
hun  terras.  
 

Ik  hoop  ook  weer  vele  bezoekers  en  andere  geinteresseerden  te  ontmoeten  op  de  Kruidenreus!  

Groet jes,  
El ine


