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Hallo wijktuinders, nog even en het 

seizoen gaat weer beginnen. Het is de 

bedoeling dat de nieuwsbrief elke 

maand gaat verschijnen, met hierin de 

laatste informatie. 

Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering staat 

gepland op maandag 14 Maart om 19:30 

uur in verpleeghuis Bruggerbosch. 

Jullie worden hierbij van harte 

uitgenodigd. 

Op deze avond word de voortgang van de 

wijktuin besproken en kijken we terug op 

het jaar 2015.  

De wens van het bestuur is om niet meer 

uitvoerend te willen zijn, maar juist meer 

inhoudelijk vorm te geven. 

Daarom willen we graag commissies gaan 

vormen zodat iedereen de kans krijgt om 

betrokken te zijn bij de wijktuin. 

Nieuwe leden bestuur 

Met het vertrek van Rob uit het bestuur 

zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden 

(bij voorkeur mannen, omdat we nu al vier 

vrouwen in het kippenhok hebben ) 

Het bestuur is op zoek naar een; 

Beheerder 

De beheerder houdt toezicht op het 

onderhoud van de deeltuinen en signaleert 

gebreken aan het bestuur. 

Algemeen bestuurslid 

Meedenkend en uitvoerend 

Penningmeester ondersteunend 

Ondersteuning van de penningmeester 

Dag van de Zorg 

Zaterdag 19 maart doet het Bruggerbosch 

mee aan de dag van de zorg. Zij hebben ons 

gevraagd om op deze dag actief te zijn in de 

tuin. 

We roepen onze leden op om die dag 

lekker in de aarde te wroeten van je tuin en 

eventuele bezoekers te woord te staan! 

 

 

 

 

 
Purperen zonnehoed 

 

Oranje Fonds NL Doet en 
tuinwerkdag 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is er 
weer het jaarlijks terugkerend  
NL Doet vanuit het Oranjefonds. Vanuit 
de gemeente krijgen we een grote groep 
medewerkers die mee gaan helpen in de 
tuin op vrijdag 11 maart. We gaan in de 
tuin aan de slag met vele handen en 
daarbij kunnen we onze tuinders 
natuurlijk ook mooi bij helpen. 
Hierbij dan ook de uitnodiging om op 
vrijdag 11 maart mee te helpen met 
een grote tuinwerkdag in het kader 
van NL Doet. De tijd wordt nog 
bekend gemaakt. 
 
 
Uitdagingen in de tuin 
De afgelopen weken is het erg nat 

geweest, dit zien we ook terug in te tuin. 

Ondergelopen paden en kavels zijn 

helaas een feit. We zijn bezig met een 

eventuele oplossing, deze bespreken we 

tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 

Gemeenschappelijke activiteiten 

In het reglement staat dat je als 

wijktuinder de uitdaging hebt om twee 

keer per jaar mee te doen aan de 

gezamenlijke activiteiten. Andere 

uitdagingen wat betreft het reglement 

komt  naar voren in de 

ledenvergadering. 

 

https://www.facebook.com/935959193118876/photos/a.936502339731228.1073741828.935959193118876/1000633236651471/?type=3


  
Met deze maand de purperen Zonnehoed 
Echinacea angustifolia. 
 

Het is een prachtige bloem die ik zeker deze zomer 
op mijn landje in de kloostertuin wil hebben. 
En net als de Vlier een kruid die de weerstand 
verhoogd. Belangrijk in periodes zoals nu wanneer 
de griep hoogtij viert. 
Uit ervaring weet ik dat het echt helpt wanneer je 
een griep op voelt komen en je direct begint met 
inname. Wonderlijk hoe je voelt hoe je eigen 
lichaam sterker wordt en de virus op tijd weet te 
verslaan. Maar dan moet je dus wel meteen 
beginnen bij het eerste voorteken van griep of 
verkoudheid. Anders ben je te laat.  

 
Het is dan ook niet verkeerd om ter voorkoming 
van griep te beginnen met Echinacea wanneer je in 
contact bent geweest met iemand die de griep heeft 
of wanneer je in een ruimte bent geweest met veel 
mensen tijdens een griepepidemie.  
Zonnehoed is ook nog eens heel goed voor de huid. 
Je kunt het uitwendig gebruiken bij slecht helende 
wonden. Bij eczeem, acne, brandwonden, 
doorligwonden, gordelroos, insectenbeten, etc. De 
plant is ruw behaard wat een signatuur is voor 
geneeskrachtige werking op de huid. 
Een prachtige zonneplant die opwekkend is en 

kracht geeft. En de paarse kleur duid op werking op de psyche. Het mentale beeld van de 
Zonnehoed is dan ook; de onzelfstandige mens die veel leunt op anderen en niet voor zich zelf 
durft op te komen. De plant maakt duidelijk dat het mogelijk is om controle te nemen over ons 
functioneren. 
Helaas is Zonnehoed niet voor iedereen geschikt. Mensen met bv. een auto-immuunziekte 
mogen dit niet hebben. Auto-immuunziekte betekend dat je eigen immuunsysteem zich keert 
tegen het eigen lichaam. Waardoor er allerlei ziekten ontstaan zoals o.a. reuma. En dat willen we 
natuurlijk niet. We moeten het immuunsysteem dan maar lekker laten slapen en niet wakker 
prikkelen. 
Noord Amerikaanse indianen gebruikten de plant al eeuwen lang. Ze gebruikten het in 
kruidenaftreksels en maakten daar kompressen van. Of ze pletten de wortel tussen stenen en 
behandelden wonden en andere letsels met deze verse plantenbrei. 
Gebruik van kruiden is je eigen verantwoordelijkheid en advies daarover kun je het beste onder 
begeleiding van een fytotherapeut doen. Want bij langdurig of verkeerd gebruik kan het 
schadelijk zijn. Bovendien kunnen kruiden reguliere medicijnen beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

Van Cora! 

 
 

Ik ben Cora Lelsz en heb, net als jullie, een 

stukje grond in de Kloostertuin. 

De nieuwsbrief geeft mij de gelegenheid om 

een kruid uit te lichten. 

Kruiden is mijn grote passie, daarom heb ik 

pas geleden een 3-jarige opleiding 

fytotherapie gevolgd. 

Ik hoop dat mijn verhaaltjes over kruiden 

met plezier gelezen worden. 
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