
26	Juni		Workshop	Sint	Janskruid	
9:30	-13:30	

 

Het Sint Janskruid heeft zijn naam te danken aan Sint Johannes de 
Doper het kruid wordt rond de naamdag van de heilige, 24 juni, 
geoogst omdat vanaf deze tijd de meeste werkzame stoffen 
aanwezig zijn in de plant. 
 
Deze Workshop is geheel gewijd aan het St Janskruid.  
Het is één van de meest waardevolle kruiden op het 
gebied van depressie, het begeleiden van 
nieuwetijds kinderen, maar zeker ook heeft het kruid 
een waardevolle werking op de huid. 
 
Wat gaan we doen: 
– Uitleg over de geneeskracht van het St janskruid 
– De Plant bekijken in de kruidentuin 
– De bloemen oogsten om de mooie rode olie te 
maken. 
– Een rustgevende kruidenthee maken met St 
Janskruid en andere lekkere kruiden. 
– Een geneeskrachtige zalf maken op basis van St jansolie en 
bijenwas. 
 
Kosten € 40,- inclusief koffie, thee en iets lekkers 
minimale aantal deelnemers 8 – maximaal 15 
Opgeven: bel: Annet van der Tweel 0229-245921 
    annetkruidenadvies@quicknet.nl 
 

 



26	juli	Workshop	Kruidenkids		
13:00	-	15:30	(leeftijd	7-12	jaar)	

 

 
Deze workshop is voor kinderen die het leuk vinden om lekker in 
een potje zalf te roeren, die van lekkere geuren houden en het 
heerlijk vinden om in een (voeten)bad te zitten die bruist. 
 
Pluk je weleens madeliefjes en maak je daar een ketting van? Wist 
je dat deze madeliefjes een bijzondere geneeskracht hebben en dat 
ze ook een leuk kunstje kunnen? 
 

 
 
 
 
 

Wat gaan we doen: 
– Madeliefjes plukken om een zalfje te maken tegen een bult op je     
hoofd, of voor als je gevallen bent en je hebt een wondje, of tegen 
die nare muggenbulten. 
– Een fleurig en geurig kruidenzakje met Lavendel maken om 
lekker in je bed te leggen zodat je lekker kunt slapen. 
– Een bloemenbruisbal maken, lekker voor in bad of laat je lekker 
onder je voeten kriebelen door de bubbeltjes in een voetenbad. 
 
Kosten € 20,- inclusief vruchtensap en iets lekkers 
Plaats: Het Kruidencentrum,  Zuiderdracht 14 in Oosterblokker 
minimale aantal deelnemers 8 – maximaal 12 
 
Opgeven: bel: Annet van der Tweel 0229-245921 
    annetkruidenadvies@quicknet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zomerkruidenweekend		
Welkom in het rijk der kruiden. 
 
In de prachtige kruidentuin in Oosterblokker wil ik jou de geheimen van de natuur laten zien, voelen, 
proeven en beleven.  
Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar de geneeskrachtige werking van de planten om je heen 
en zou je graag iets willen maken met deze kruiden maar je weet niet zo goed hoe, dan ben je 
welkom op deze 2-daagse kruidencursus. 
 
Doelgroep 
De cursus is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in de kruidenleer en er ook praktisch mee 
wil leren omgaan. 
 
Na de cursus: 
• Ken je de werking van diverse kruiden die zich richten op de verbetering van onze gezondheid; 
• Weet je waar je op moet letten als je gaat plukken in de natuur. 
• Kun je kruidenpreparaten maken zoals zalf, tinctuur, geneeskrachtige olie. 
• Weet je hoe je kruiden het best kunt drogen. 
• Heb je een EHBO-doosje gevuld met eigengemaakte tinctuur tegen diarree, wonderzalf, olie 

tegen verbranding door de zon, thee e.d.; 
• Kun je jezelf en je gezin veilig begeleiden met kruiden bij de alledaagse kwaaltjes; 
• Kun je lekkere gerechten op tafel toveren met planten en kruiden uit de natuur; 
• Heb je diverse kruiden leren kennen en herkennen door middel van tuinwandelingen. 
 
De lessen bestaan afwisselend uit praktijk en theorie. Bij mooi én bij minder mooi weer werken we 
veel buiten. Neem dus een deken of zeiltje mee om op te zitten, en denk aan regenkleding. 

Docent: 
Annet van der Tweel - Kruidengeneeskundige en docente 
 
Plaats, datum, tijd en kosten 
Plaats: Het Kruidencentrum,  Zuiderdracht 14 in Oosterblokker 
29 en 30 juli van 9:30 tot 17:00 
Kosten € 160,- inclusief lunch, koffie, thee, sap en wat lekkers. 
Opgeven: bel: Annet van der Tweel 0229-245921 
    annetkruidenadvies@quicknet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 augustus  Workshop kruidenlikeur 
 9:30- 13:00 

  
Wat is nou mooier dan een krachtig geneesmiddel te maken die nog lekker 
smaakt ook!  
Likeuren waren van origine geneeskrachtige elixers op basis van alcohol, 
kruiden en etherische oliën. Om ze drinkbaar te maken, werden ze aangezoet 
met suiker 
Er werd bijvoorbeeld een kruidenbitter gemaakt die ingezet kon worden bij 
spijsverteringsklachten. 
In deze workshop gaat u aan de slag met geurige en smaakvolle kruiden zoals 
Rozemarijn, Venkel, Tijm en Citroenmelisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat gaan we doen: 

- U krijgt uitleg over de geneeskracht van diverse kruiden en de kwalen die 
je kunt aanpakken met uw zelfgemaakte likeur. 

- Rondleiding door de tuin om de kruiden uit te zoeken voor in de likeur. 
- U gaat twee verschillende medicinale likeuren maken op basis van 

verse en gedroogde kruiden, honing en alcohol 
- De likeur krijgt u mee in 2 sierlijke flesjes à 250 ml met een mooi etiket. 

 
Plaats, datum, tijd en kosten 
Plaats: Het Kruidencentrum,  Zuiderdracht 14 in Oosterblokker 
12 augustus 9:30 – 13:00 
Kosten € 45,- inclusief koffie, thee en iets lekkers 

Docent: 
Trudy van Diepen – Kruidengeneeskundige en docente 
Annet van der Tweel - Kruidengeneeskundige en docente 
minimale aantal deelnemers 8 – maximaal 15 
 
Opgeven: bel: Annet van der Tweel 0229-245921 
    annetkruidenadvies@quicknet.nl 
 
 
 


