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LEER OVER EETBARE BLOEMEN,  HOE JE
ONZE KRUIDEN KAN TOEPASSEN IN DE

KEUKEN EN DE GENEESKRACHT VAN AL DE
WONDERBAARLI JKE PLANTEN DIE DE REUS

HERBERGT
 

 €  7 ,50 PER VOLWASSENE ,  GRAAG
AANMELDEN VIA DE WEBSITE

WWW.DEKRUIDENREUS.NL
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Mooie woorden voor grote zielen
KNUS DE WINTER IN

Voldaan kijken we terug op een fijn jaar in de KruidenReus. Wat een
beweging in de tuin qua bloemen, kruiden, maar zeker ook in bezoekers
van jong tot oud en natuurlijk onze hardwerkende vrijwilligers. De Reus
gaat tevreden zijn winterslaap in. Zijn uitgebloeide bloemen worden nu
het thuis van insecten die een warm holletje zoeken om zo knus het
najaar in te gaan..

FI JNE MOMENTEN

dankbaarheid: voor de
schoonheid van de kruiden en
alle activiteiten
het samen wieden en daarmee
samen ontdekken en leren
over alle kruiden is zó fijn
dankbaar voor de gezelligheid
en sfeer in de groep
de organisatie van het
basisschoolbezoek liep zo
vloeiend en ging zo goed!
wonderlijke gezichten van
jong en oud over al het
eetbaars wat bij ons in de tuin
groeit
nieuwe kruidenweetjes waar ik
thuis mee aan de slag kan
dankbaar voor de
samenwerking met Uniek
Leven en de heerlijke koffie's
en gebakjes van Annie

Een terugblik van bezoekers en
vrijwilligers, een herinnering aan
de KruidenReus die blijven mag:

 

Rondleidingen
Nieuwe KruidenReus producten
Vrijwilligers & Vrienden van de
Reus doe-dag:
Nieuwe website

Wat staat er in 2023 op de planning?
Genoeg leuks!

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

Vanaf december 2022
DROOGBLOEM
SCHILDERI JTJES

 

GEMAAKT VAN DE BLOEMEN UIT DE
KRUIDENREUS

 
€ 2 ,5 -  4  EURO

VERKRI JGBAAR IN HET THEEHUIS VAN
UNIEK LEVEN

 
PS .  DROOM- EN REUZENTHEE ,

KEUKENKRUIDEN EN ZADEN ZI JN OOK
TE KOOP!

Voorwoord
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Kruidenzalf

PAARDENKASTANJE CRÈME
In onze tuin staat een mooie, grote kastanje boom die zoveel
kastanjes geeft dat het uitnodigt om daar iets mee te doen. 
Ik heb het recept gebruikt van www.werfzeep.nl en dat werkt
erg goed.

Verzamel 25 paardenkastanjes, doe ze in een pannetje met
zo’n 300 ml water (zodat ze voldoende onder water staan en
niet droog koken) en breng aan de kook. Laat 30 minuutjes
sudderen.

Haal vervolgens de pan van het vuur en laat de kastanjes
uitlekken. Een flink aantal zal open gebarsten zijn wat het
pellen straks vergemakkelijkt. Laat ze afkoelen.

Pel de kastanje en blender de witte vulling met 100 ml
gekookt water. Dit is je crème. Vul het af in kleine liefst bruine
potjes. Eventueel te verrijken met rozemarijn of munt olie. 
De crème in de koelkast bewaren. Het is zeker een aantal
weken houdbaar.

Je kan de crème gebruiken op je bij vermoeide onderbenen
en als je voeten te koud zijn geworden na een lange
winterwandeling. Of als je last hebt van wintervoeten in de
winter.

PS. Je kan de kastanjes drogen, om later wat nieuwe crème
te maken.

Kruidige groet,

Marlène

Paardenkastanje  
is behulpzaam

bij wintervoeten
en vermoeide

benen.

WIST JE  DAT JE OOK
WASMIDDEL KAN MAKEN

VAN DE
PAARDENKASTANJE?

http://www.werfzeep.nl/


Tips & Tricks
COMPOSTLAAGJE 
De Kruidenreus krijgt elk najaar een laagje compost. Deels als voeding voor
de planten en deels als bescherming tegen kou in de winter. Wij gebruiken
altijd biologische compost. Die bevat veel spoorelementen en schimmels die
weer belangrijk zijn voor het bodemleven. Spoorelementen zijn mineralen
zoals Borium en Mangaan die de planten in kleine hoeveelheden nodig
hebben. Leuk om er zelf meer over te lezen of te “googlen” want elke
mineraal heeft een specifieke werking. Zo zorgt Magnesium voor mooie
groene bladeren. Ook helpt compost tegen het uitdrogen van de grond. En
het helpt tegen slakken want die zijn niet zo dol op de schimmels die in de
compost zitten. Sommige stukken grond van de Kruidenreus, bijvoorbeeld
het perk van de rechterarm is van het begin af aan al wat schrale,
voedselarme grond. En dat zie je ook terug in de veel latere bloei van de
goudsbloemen op die plek. 
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Vrijwilligers & Vrienden Doe-dag 2022
POTLUCK & KRUIDENTHEETJES VERBINDEN
Vrijdag 21 oktober was het weer zo ver, onze gezellige doe-dag! Ieder jaar
bedenken we leuke activiteiten met uiteraard een presentje als bedankje voor
de vrijwilligers én vrienden van de Reus. Een bedankje voor hun inzet en
bijzonder mooie bijdrage. Het cadeau dit jaar: een gepersonaliseerde
KruidenReus mok met daarin een eigengemaakte kruidenthee (van eigen
kruiden uiteraard) en een thee-ei. Daar kom je de winter wel lekker mee door! 

Op deze doe-dag hebben we naast heerlijk samen gegeten, ook gewerkt aan
leuke presentjes voor iedereen. Een Reuzenthee & Droomthee werden vol
passie en enthousiasme samengesteld! Heerlijke kruidentheeën, waarvan één
met een herfstig dropsmaakje en de ander een rustgevende blend met tinten
van salie en lavendel. Haha krijg je al trek in een kop kruidenthee?  

Omdat het samenkomen zo fijn is, gaan we de hele winter door met
Kruidenfreubelen! Zo maken we in november droogbloemschilderijen,
vouwen we zakjes die we vullen met geoogste zaadjes en verpakken we
lekkere keukenkruiden. En natuurlijk drinken we ook lekker veel kruidenthee,
opbeurende koffietjes en zo nu en dan worden we verwend door Annie met
een heerlijk gebakje.. warme appeltaart met slagroom.. gemaakt van maar
liefst 3 kilo appels! 

Je bent altijd welkom om mee te helpen, ook deze winter! Werk je liever met
je handen in de tuin? Vanaf volgend jaar kunnen we zeker weer een hoop
nieuwe vrijwilligers gebruiken, dus kom gerust kennismaken met ons of meld
je aan via de website: www.dekruidenreus.nl
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Recept
DENNENSIROOP VAN NAS 

Nu de herfst er is, vind ik het altijd heerlijk om weer kruidige
geuren door het huis te hebben rond dwarrelen. Een heerlijke
warme appeltaart of de geur van kaneel of vanille. Maar ook goed
om naast dat lekkers je weerstand een boost te geven en laat er
nu dat bij ons om de hoek groeien wat daarbij kan helpen!
Dennentakken. In ons landje groeien er genoeg dennen en
sparren. Twijfel je of je de juiste boom hebt? Er is een simpel
ezelsbruggetje: Den = duo, 2 naalden bij elkaar, spar = solo, ieder
naald apart.

2 reuzenhanden jonge dennentakjes van de den of een spar
1 liter water
100 gram rietsuiker
1 kaneelstokje
1 schijfje citroen
1 schone fles 
1 zeef
2 pannen
1 roerlepel

Schud de takjes goed uit en spoel deze dan even af met water.
Doe dan 1 liter water in de pan. Gooi de dennentakjes in de pan
en laat op een laag vuurtje alles lekker pruttelen voor 30 minuten.
Je water is nu zo goed als gehalveerd. Zet het vuur dan uit en giet
alles dan via een zeef in de tweede pan. De dennentakjes mogen
bij het GFT afval. Doe nu suiker, citroen en kaneel in de pan waar
het 'dennenwater' in zit. Kook dit voor ongeveer 20 minuten. Laat
het op een laag vuurtje weer pruttelen. Heb je nog niet de juiste
dikte? Voeg dan nog wat suiker toe. Als de siroop afgekoeld is,
zeef je deze nog een keer en giet dan de siroop in de schone fles.
Je kan er een dennentakje in doen om het op te leuken! Bewaar
de siroop max. 2 maanden in de koelkast.

Dennensiroop is fijn als je last hebt van keelpijn of een
vervelende hoest, maar het helpt dus ook om je weerstand een
boost te geven (net zoals de rozenbotels die je nu ook overal
vindt, zit er o.a. vitamine c in). 

Ik doe s'ochtends bijv. een scheutje in de koffie, heeeerlijk!
Je proeft het najaar. Geniet ervan!


