
 
 

 
 

10 November 2009 workshop kruiden en gezondheid 
Onder leiding van Madeleine van den  Hoek 
 
De heer Piet Weyers heet ons welkom namens IVN 
Ook Madeleine heet ons van harte welkom met een  
Kennismakingrondje. Het rondje ging vooral over de 
Interesse en ervaring die de deelnemers al hadden met 
de kruidenwereld. Het bleek dat alle deelnemers al 
bezig waren met kruiden ; de een wat meer als de 
ander. 
Eerst kregen we algemene informatie over een aantal 
kruiden. De manier waarop ze gedroogd en verwerkt 
kunnen worden en de manier waarop ze ingezet 
kunnen worden voor onze gezondheid. 
En toen gingen we daadwerkelijk aan de slag. 
Er stond al de hele avond een pot kruiden au bain 
mari te trekken.(Dat gaf spannende geurtjes) 
Daar werd een zalfje van gemaakt wat voor van alles 
en nog wat gebruikt kan worden De kruiden die 
hiervoor gebruikt werden  waren, goudsbloem kamille 
en st.Janskruid. Samen met biologische 
zonnebloemolie en bijenwas werd hier een mooi 
smeerbaar zalfje van gemaakt. 
Ook hebben we een aantal theetjes gezet en geproefd 
Het is een bijzondere ervaring om blauwe thee te 
drinken. Het leek wel een heksendrankje maar het was 
toch maar gewoon thee van het kaasjeskruid, ofwel de 
malva. 



 
 

 
 

We hebben nog ieder een thee gemaakt met onze eigen  
wensen, ik koos voor een lekker slaaptheetje’. Hier koos 
ik voor de volgende kruiden, oranje bloesem lavendel 
en kamille . Inmiddels heb ik al gemerkt dat het heel 
goed werkt. Andere deelnemers kozen weer ander 
kruiden ieder naar eigen behoeften. 
Als laatste maakten we een massageolie ook bij deze 
koos iedereen weer voor zijn of haar eigen voorkeur aan 
ingrediënten. Ik koos voor een olie voor stijve spieren. 
Voor de massageolie werd gewerkt met etherische olie 
de samenstelling was als volgt: 100 ml etherische olie 
daarin ging 10 druppels jeneverbesolie, 5 druppels 
rozemarijn en 5 druppels marjolein. Inmiddels heb ik 
ook hier goede ervaring mee, je krijgt er heerlijk warme 
spieren en voeten mee. Dit is maar een summier 
verslag van de geweldige kruidenavond die we 
mochten ervaren. Voor mij smaakt het naar meer. 
 
Ik wil het I V N van harte bedanken dat ze dit voor 
ons mogelijk hebben gemaakt en ik wil Madeleine 
graag bedanken voor de geweldige manier waarop ze 
ons deelgenoot heeft gemaakt van haar 
kruidenwereld, van haar liefde voor de kruiden en 
haar grote kennis en ervaring. 
DANK JE WEL. 
 
Netty Jeuken. 


