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Mooie woorden voor grote zielen
NA HETE ZONNESCHIJN KOMEN VERKOELENDE
REGENDRUPPELS!

De zomer.. in de KruidenReus misschien wel de mooiste tijd van het jaar.
Ieder seizoen heeft iets bijzonders, maar voor ons heel fijn om te zien hoe
goed en mooi de kruiden en bloemen erbij staan. Deze feestelijke
kleurenfestijn kon niet groeien en bloeien zonder de zon, maar de regen
van vorige week omarmt de Reus met beide goudsbloemarmen!

TERUGBLIK 

Ontwikkeling van een
onderwijsprogramma voor
basisschool kinderen door
ons onderwijsteam!
Een eerste fijne schoolbezoek
met 75 blije kinderen!
Aanvragen van budgetten
voor de KruidenReus door ons
bestuur
Ontwikkelen van nieuw
producten door ons
oogstteam!
Een KruidenReus-tuintje op de
Floriade
Zaaien, wieden.. opnieuw
zaaien en oogsten i.p.v
wieden 😉
En nog veel meer!

Er is hard gewerkt door onze
vrijwilligers in de tuin en achter
de schermen door ons bestuur en
de sub-teams. Een kort
overzichtje:

 

Rondleidingen
KruidenReus producten zoals
thee en verwerkte droogbloemen
Vrijwilligers & Vrienden van de
Reus doedag:

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

Wil jij o.a. je eigen kruidenzalf en
thee leren maken op deze leuke
doedag? Wordt dan vriend van de
Reus! (zie onze website voor meer
info)

Vanaf september
REUZENTHEE

 

KRUIDEN ZI JN VAN EIGEN OOST EN
DUS BIOLOGISCH

 
€ 3 ,50 PER POTJE

VERKRI JGBAAR IN HET THEEHUIS VAN
UNIEK LEVEN

Voorwoord



KRUIDENREUS PAGINA 02

Kruideninformatie

MARJOLEIN 'ORIGANUM VULGARE'
Marjolein, Marjoraan, echte Oregano of wilde Marjolein….
We kwamen er tijdens het wieden niet uit en ook internet
geeft verwarrende informatie.
In het naslagwerk 'Groot Handboek van Geneeskrachtige
Kruiden' van Geert Verhelst staat het als volgt:
De Oregano van rond de Middelandse zee en op de pizza is
Origanum Hirtum (echte Marjolein) en is eenjarig en de
Marjolein in de Kruidenreus en langs de bermen in Nederland
is de Origanum vulgare (wilde Marjolein): een vaste plant.

Origanum komt van het Griekse woorden Oras wat Berg, en
Gamos wat vreugde betekent. In het kort gezegd: een vrolijk
verschijnen op de berg”. 

Marjolein komt oorspronkelijk uit Azië maar groeit vaak
spontaan in de tuin of langs de berm en is de Nederlandse
Oregano. Veel te vaak lopen we eraan voorbij.

Bovendien werkt Marjolein zuiverend en stimulerend op de
spijsvertering: het activeert de spijsverteringsstappen. Het
wordt dus in het eten gebruikt om de spijsvertering te
vergemakkelijken. Net zoals Bonenkruid ingezet wordt bij het
eten van bonen. 

Marjolein vergemakkelijkt hoesten en helpt ook bij
verkoudheid. Als etherische olie in een massageolie werkt
het ontspannend bij verkrampte spieren en hoofdpijn.  
Het bloeiende kruid wordt geplukt en het gebruikt. 
Marjolein is zo’n veelzijdig kruid dat het wel in elk
kruidenperk van de Kruidenreus kan staan. Maar vooral de
werking op de spijsvertering en de ademhalingsorganen is
heel krachtig, dus daarom staat het kruid bij de maag en de
longen. 

'Marjolein,
een vrolijk
verschijnen
op de berg'  

WIST J I J  DAT MARJOLEIN
DE NEDERLANDSE

OREGANO IS?



Tips & Tricks

ZAAIEN VAN JE EIGEN KRUIDEN 
Het lijkt zo eenvoudig, je stopt wat zaadjes in de grond en
de plantjes komen op… en meestal gaat het ook zo. Dit jaar
hadden we niet zo’n geluk met zaaien. Sommige zaden
kwamen snel op, maar de plantjes waren te fragiel.  
En als het lukte met opkomen van de zaden in de volle
grond, dan waren de slakken daar heel snel bij. Zo waren de
zorgvuldig geplante korenbloemen bij de ogen van de
Kruidenreus sneller opgegeten dan geplant… We krijgen nu
hulp van de loopeenden van Boerderij Uniek Leven die dol
zijn op slakken. 

Als eerste is bij het zaaien de potgrond belangrijk, er is zaai-
en stekgrond die ook wat zand bevat voor de
doorlaatbaarheid. Jonge plantjes mogen niet te veel water
krijgen want dan groeien ze te snel en worden ze slap. En
ze mogen ook niet te warm staan.  
Heb je geen succes met zaaien, probeer het dan na 2-3
weken nog eens, het kan best zijn dat de omstandigheden
dan beter zijn en de zaden opeens wel opkomen. Dat is dan
dubbel genieten 😉 

Er is een mooi boek over zaaien van JekkaMcVicar: van
Zaad tot Plant. Hierin kan je ook lezen, hoe 
lang sommige zaden er over doen om op te komen. Zo
kunnen de zaden van de Guldenroede er wel 4 tot 6
maanden over doen om te ontkiemen.

In de biologisch dynamische landbouw worden kruiden (en
planten gekweekt om hun bloemen) bij voorkeur met
wassende maan gezaaid. Dus als de maan weer vol wordt. 
 Dit is de verkorte versie van een mooie kosmische manier
van landbouw bedrijven, voor meer informatie kijk op:
https://www.odin.nl/actueel/nieuws/-41941-biodynamisch-
tuinieren-met-de-bd-garden-app/
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Recept
VROLIJKE ZOMERSALADE VAN NAS 

Of er eetbare bloemen zijn? JA!! Het is altijd belangrijk om zeker
te weten dat je iets eetbaars plukt.. daarom weer een recept om je
op weg te helpen. Altijd maar een zelfde salade? Ga voor iets
nieuws.. of iets ouds eigenlijk en pluk wilde kruiden voor een
heerlijke vrolijke zomersalade, een volle kom! 

Jong paardenbloemblad, handjevol
Veldzuring blaadjes, een paar
Citroenmelisse, paar takjes
Snijbiet, paar takjes
Vogelmuur, handjevol
Veldkers of Tuinkers.. net wat er in de tuin staat, handjevol
Wilde rucola, paar takjes
Marjolein, paar blaadjes
Rozemarijnbloemen
Komkommerkruid bloemen
Bloem en evt. blad van de oost-indische kers
Wilde mosterdknoppen/bloemen
Hondsroos bloemblaadjes
Driekleurig viooltje, bloemen

Was de blaadjes en meng alles daarna in een grote kom. Kies een
dressing naar keuze of meng wat olijfolie, citroen, peper, zout,
(kruiden)azijn en een vleugje honing. Eet smakelijk!

Schoolbezoek
EEN SLAPENDE REUS EN GIECHELENDE KINDJES

Op 8 juli kwam basisschool 'de Verwondering' met een aantal
klassen langs om wat magie op te snuiven de KruidenReus. Ons
team ontwikkelde een sprookje over onze KruidenReus, heerlijk
languit op een kleedje werd dit spannende sprookje verteld,
daarna gingen we samen zachtjes op pad IN DE REUS en voelde
hoe zacht zijn oren zijn, hoe lekker zijn handen ruiken en kietelde
hem onder zijn voeten uiteraard even wakker en daarna kruipend
door de boomgaard naar de geitjes die zo het gras uit je handen
eten met als afsluiting je eigen insectenhotel maken, als
herinnering.. en om al onze lieve insectenvriendjes te helpen. 
Wat een bijzonder mooie dag was dit! Een groot applaus voor ons
team, die dit voor het eerst bijna vlekkeloos organiseerde en
uitvoerde en een groot dankjewel naar alle blije verwonderde
kindjes, hulpouders en juffen! Ook op bezoek komen met de klas?  
Mai ons dan op: tanja.de.vrueh@gmail.com


