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Afgelopen donderdag was mijn grote kruidenvriendin Gerry

helemaal uit Hengelo gekomen om mij een middagje te helpen.

Het werd een heel vrolijke middag - zie ons lachen op de foto.

Vanwege de naderende vakantie waren er deze week wat

minder kratten, dus we hadden tijd genoeg om kruidenvragen

te beantwoorden. Er kwamen vragen voorbij over het

behandelen van de restklachten van Covid19, oorontsteking bij

een klein mannetje en een keelontsteking bij een puber.

Kruiden bieden bij deze klachten een mooie ondersteuning.

Gerry heeft ook alle potjes (30 stuks) met de vers van de pers

brandnetelzalf van een etiket voorzien. Er is al een bestelling

van 8 potjes en er zijn er afgelopen donderdag ook al een paar

verkocht. Ik heb genoeg, maar het kan hard gaan. Waar het

goed voor is? 

Hulp uit Hengelo 
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Afgelopen zaterdag stond er een artikel in de Volkskrant - https://ap.lc/YRINF - over het beperken van het plastic

afval in je eigen huis. Dit ook omdat uit recent onderzoek is gebleken dat er microplastics in bloed van deelnemers

aan dit onderzoek zijn gevonden. Volgens Heather Leslie, ecotoxicoloog en chemicus, kunnen microplastics ons

hypothetisch op verschillende manieren ziek maken. Hoe dat precies gebeurt? Daar moet nog meer onderzoek naar

worden gedaan, maar het vermoeden dat het kan leiden tot chronische ontstekingen, auto-immuunziektes en

alzheimer is er. Hoe minder plastic in ons systeem komt hoe beter het dus is. Helaas kunnen vanwege de versheid niet

alle groenten van de Duintuin in papier, maar wat mij betreft blijven we erom vragen.

Microplastics in huis en bloed 

Brandnetelzalf werkt goed als trekzalf. Dus

wanneer je een wondje met een ontsteking hebt

werkt brandnetelzalf het vuil eruit. Je kunt het

ook gebruiken bij muggenbulten, brandwonden,

jeuk, puisten, droog eczeem en bij eelt. Altijd

handig om zo'n potje in huis te hebben dus. 

Prijs per potje: 4,20 euro

HANDIGE APP
Hof van Groenklant Monique wees mij pas op de

handige app BTMB (Beat The Micro Bead). Met deze app

kun je de ingrediëntenlijst op elk product scannen. De

app checkt dan of er microplastics in het product

zitten. 

Ik heb dit bij verschillende producten (die ik in mijn

winkeltje verkoop) gedaan en die zijn allemaal schoon. 

Ben je ook nieuwsgierig of je producten vrij zijn van

microplastics? Download dan deze handige app.



Een bijzonder project
Hof van Groenklant Joost vertelde afgelopen donderdag meer over het project

waar hij al een tijd mee bezig is. Omdat het zo bijzonder is wil ik het graag met

jullie delen. 

Joost is adviseur van Praktijkhuis Inspiration, een plek in Bennebroek waar

iedereen met een eetstoornis terecht kan. Ze schrijven zelf op hun website

https://www.praktijkhuisinspiration.nl/

het volgende:

Praktijkhuis Inspiration is een plek waar je terecht kunt als jij zelf of

iemand uit je omgeving worstelt met een eetstoornis. Wij zijn een plek waar

je mag zijn wie je bent en hoe je bent. Waar je kunt werken aan jouw doelen

en jouw herstel, maar waar je ook gewoon kunt en mag ZIJN.

Het is dus geen plek waar je behandeld wordt volgens bestaande protocollen,

maar waar je zelf mag aangeven waar je behoefte aan hebt. De begeleiding is in

handen van ervaringsvrijwillgers die worden getraind in het Leontienhuis

(vernoemd naar Leontien van Moorsel, die zelf met een eetstoornis kampte).

Wil je meer weten dan kun je op de website van het Praktijkhuis Inspiration

terecht, maar lees vooral ook het interview dat onlangs in het Haarlems Dagblad

verscheen:

https://ap.lc/cBD0V

N.B. Ze zoeken nog ervaringsvrijwilligers.
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Deze week ga ik weer de keuken in en maak ik:

Brownie – koemelkvrij en anders gezoet                                                                € 2,25 per stuk

Vijgenchocoladebonbon – koemelkvrij, glutenvrij –                                                 zakjes van 2,00 en van 4,00

Biologische olijfolie uit Italië                                                                                 8,95 per fles + 1,50 statiegeld

Biologische koffie van Kovi koffiebranders                                                             6,95 per 250 gram 

Prachtige kruidenboeken en mooie cadeaukruidenkaarten van Groenvitaal  - diverse prijzen

Diverse verzorgingsproducten van Lianne. Voor meer info zie: https://ap.lc/15dR9

Zuurdesembrood van Julia

LET OP: JULIA IS DONDERDAG 28 APRIL MET VAKANTIE. ER KAN VOOR DIE DAG GEEN BROOD BESTELD

WORDEN. OP 5 MEI IS HOF VAN GROEN OPEN EN KUN JE OOK BROOD VAN JULAI BESTELLEN.

Bestellen werkt als volgt:

Wil je ook Julia’s brood bestellen? Geef dan je bestelling voor dinsdag 18 uur per mail of app aan mij door (06

40900271). Ik geef de bestellingen dan weer aan haar door. Je kunt je brood dan op donderdagmiddag bij Hof van

Groen ophalen.

Welke broden heeft Julia?

·Zuurdesem volkorentarwebrood/Driehuizer, groot (VEGAN)          €         4,50

·Zuurdesem brood met sesam, honing en tahin, groot                     €         4,50    

·Zuurdesem speltbrood (met roggestarter), groot                             €         5,00

·100% roggebrood met gedroogde pruimen, klein (VEGAN)               €         4,00

·Roggetarwebrood met pitten, klein (VEGAN)                                  €         3,50

Kom je alleen brood halen? Neem dan gepast geld mee dan kun je het geld in het groene trommeltje doen en het

brood meenemen. Op de broodzak staat je naam.

Biologische groenten

Je kunt nog tot dinsdagavond 21 uur je groenten en fruit op www.duintuin.eu bestellen. Daar vind je het

bestelformulier. 

 Deze week in mijn winkeltje 
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Zevenblad

Tuinmansverdriet, zo werd het wel genoemd en

zo zag ik het vroeger ook. Maar niet meer sinds

ik weet wat een geweldig kruid dit is. Met zijn

wat peterselie-achtige smaak is het heerlijk in

de salade of in een smoothie. Je kunt er ook een

heerlijke soep of stamppot van maken.

Je gebruikt de blaadjes. Deze bevatten veel

vitamine C en ook veel mineralen, onder andere

kalium, calcium, magnesium, zink, mangaan en

koper.

Zevenblad versterkt de nieren, drijft urine af,

werkt ontzurend en ontkrampend. 

http://www.duintuin.eu/

