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Zonneroosje en muis — door Jan Jaap Boehlé

wordt de theeschenkerij gerund
door

We hebben een mooi stinsenseizoen achter ons. Winterakonieten en sneeuwklokjes bloeiden lange tijd. Dit
kwam door het milde weer.
De twee plaagstootjes met
vorst zetten even een rem
op de groei van de planten
maar de groei zette daarna
sterk door. Ons assortiment
stinsenplanten is uitgebreid
met weidegeelster en maarts
viooltje.
De meeste stinsenplanten
zijn nu uitgebloeid. Dus op
naar de volgende bloeiperiode in de tuin. Altijd spannend hoe die zich manifesteert en hoeveel tegenwerking je krijgt van de slakken.
Ook zien we dat op sommige
delen van de nieuw aangeplante borders de planten
even tijd nodig hebben om
mooi uit te groeien.
Tijdens de NL-doet-dag heeft
een flink aantal vrijwilligers
de schelpenpaden naast de
mergelvallei en de noordzijde van de vijver weer aangevuld met schelpen. We
zijn hier erg blij mee.

weidegeelster

maarts viooltje

Inez en Nicolaas
Geenen.
U kunt er elke dag
terecht voor een
uitstekend kopje
koffie of thee en er
zijn elke dag vier
soorten vers gebak.
Ook schenken ze
Zonneroosje Helianthemum nummelarium
Plant van de maand
Zonneroosje
Helianthemum nummelarium
In de mergelvallei bloeit het
zonneroosje. Het is een plant
van de vrij droge, kalrijke
gronden. De bloemen bestaan uit vijf kroonbladeren
en zijn geel met, als je goed
kijkt, soms een rode ring op
de onderste helft van het
kroonblad. De plantenstengels bij de basis verhouten.
Na de bloei sterven de bloeistengels af. In het voorjaar
knip je ze dan tot de verhoute delen af. Het is een lange
bloeier, van mei tot september. Dit betekent niet dat de
plant die hele periode door
bloeit, maar hij produceert
met grote regelmaat bloei.
Je kunt deze bloei stimuleren
door uitgebloeide stengels
weg te knippen. Hierdoor
voorkom je zaadzetting. Een
plant zal en moet zaad produceren, wordt hij daarin
gedwarsboomd dan maakt
hij dikwijls nieuwe bloemen.

Het zonneroosje is in het wild
een zeer zeldzame soort. Het
zonneroosje wordt echter ook
als sierplant gekweekt en er
zijn vele cultivars van met
verschillende kleuren en soms
met gevulde bloemen.

een mooi glas wijn,
vruchtensappen van
Oudenbosch of een
fris glas bier. Een
kop hete soep of
een punt quiche

Smeer

Lorraine staat ook

Van tijd tot tijd observeer ik
in de tuin nachtvlinders. Dat
kan met een lamp maar ook
met `smeer`. Smeer is een
mengsel van bijvoorbeeld
stroop, rottend fruit, wijn en
wat rum. Als het goed is komen daar de nachtvlinders op
af. De laatste keer zagen we
zo goed als geen nachtvlinders, maar we vonden wel
iets anders, een muis die het
zich goed liet smaken.

op het menu.
In de zomer is er
biologisch ijs.
Op zondagmiddag
serveren ze een
high tea en op
reservering kunt u
die met een groepje nuttigen in het
prieel.
06-28409808
info@domiestoen.nl

10 Juni Rodion Trio
Het Rodion Trio trekt door Nederland met het programma Muziek als Medicijn. Op 10 juni speelt het trio in Domies Toen.
Maar liefst twaalf kwalen zullen een muzikale behandeling krijgen.
Voor– of achteraf kunt u een rondleiding krijgen langs medicinale planten.
Het programma voor 10 juni:
12.00 uur eerste rondleiding
14.00 uur Concert in de Petruskerk
Ca 15.30 uur tweede rondleiding
Entree: €12,50, donateurs €10,00
Aanmelden via www.domiestoen.nl/muziekalsmedicijn of
via de QR-code.

12 x Plant en Muziek als medicijn
Fenegriek
Trigonella foenum-graecum
Foenum-graecum is Grieks voor hooi,
en dat is geen vreemde naam voor
fenegriek, want vee lust het plantje
graag.
Fenegriek kan gewichtstoename bevorderen, het wordt gebruikt door
mensen die te licht zijn en door gezond eten niet aankomen. Het is in
capsules te verkrijgen. Om fenegriekwater zelf te
maken
wordt 35 g
zaad gedurende 15
minuten
zachtjes
getrokken in
600 ml water in een
afgesloten
pan. Na
koeling
drinkt u een
klein glas
per keer van
deze vloeistof.
www.tuinkrant.com
De ouverture Herkules van
G.F Händel is trouwens net zo
groeibevorderend

Groene thee Camellia sinensis

Bacopa monnieri

Groene thee stamt van dezelfde plant als
zwarte thee, het heeft alleen niet allerlei
bewerkingen ondergaan. Uit onderzoek
bij muizen blijkt dat groene thee ervoor
zorgt dat de muizen minder vet opnemen
en dus zou groene thee een manier zijn
om gewichtstoename tegen te gaan.

Dit plantje wordt vooral gebruikt in de
Ayurvedische geneeskunde. In Ayurvedische teksten wordt Bacopa “Brahmi”
genoemd, het betekent ‘Bewustzijn en
wijsheid’. Het wordt al eeuwenlang gebruikt om mensen te helpen om nieuwe
informatie te leren en te onthouden.

Een paar kopjes groene thee per dag zou
al werkzaam zijn.

Als u groene thee zet, laat het water dan
niet koken en laat groene thee niet te
lang trekken omdat de meeste antioxidanten vrij komen tijdens de eerste vijf
minuten.
Drink de thee bij voorkeur zonder suiker.
www.gezondheidsnet.nl
Overtollig vet kunt u ook afbreken
met W.A. Mozart’s Divertimento in D

Bacopa zorgt voor een verbeterd cognitief functioneren door de zenuwimpulsen beter op elkaar af te stemmen. Dat
zorgt ervoor dat kinderen maar ook
volwassenen met ADHD zich beter kunnen concentreren en beter kunnen studeren. Het is te koop in de betere natuurwinkels.
Www.ayu.nl
‘Kinderstück’ van A. Webern werkt
ook prima tegen ADHD

Citroenmelisse Melissa officinalis
Citroenmelisse is al sinds de oudheid populair vanwege zijn heilzame werking, die vergelijkbaar is met die van honing. Niet voor niets betekent 'melissa' honingbij in het Grieks. Citroenmelisse is een kruid dat bij diverse kwaaltjes hulp kan bieden. Het ontspant en verdrijft spanning en daarmee bevordert het het humeur. Van citroenmelisse is het eenvoudig thee te
zetten, maar u kunt er ook een heerlijk verfrissende limonade van maken.
Www.mens-en-gezondheid.nl
En als niets u opkikkert, probeert u toch ‘La Poule’ van J.P Rameau

Goudpapaver of slaapmutsje
Eschscholtzia californica
In de signatuurleer hebben planten een
geneeskrachtige werking die verwijst
naar de vorm van de plant. Het slaapmutsje is daar een voorbeeld van. De
plant lijkt op een slaapmutsje en heeft
ook een slaapverwekkende werking. In
de naam goudpapaver leest u de verwantschap met de papaver waarvan
het verdovende middel opium wordt
gemaakt.

Ginkgo biloba Japanse notenboom

Aloë vera

De Ginkgo zou een wondermiddel zijn
tegen heel veel kwalen, vooral die te
maken hebben met de bloeddoorstroming. Omdat Ginkgo de doorbloeding in
de kleinste vaatjes zou stimuleren kan
het effectief werken bij aandoeningen
als wintertenen, witte koude vingers,
etalagebenen, spataders, aambeien of
couperose.

De naam aloë komt waarschijnlijk van
het Arabische woord ´alloeh´ wat
´schitterende, bittere substantie´ betekent. Vera betekent ´waar´ en dat
duidt op het feit dat deze soort de ware
soort is die je moet gebruiken omdat
het de meeste medicinale eigenschappen heeft.

De plant wordt gebruikt bij stress en
nervositeit, slapeloosheid, ADHD en bij
angst, vooral bij kinderen met nachtmerries.

Daarnaast helpt een Ginkgo-blaadje als
boekenlegger heel goed tegen zilvervisjes en boekenluis. U zult daar in elk
geval geen bijwerkingen van ondervinden.

Www.nmlhealth.com

Www,goedetengezondleven.nl

Aloë wordt gebruikt tegen allerlei huidkwalen: eczeem,
acne, schaafwonden, zonnebrand etc. Het
werkt verzachtend, hydraterend, wondherstelbevorderend,
ontstekingsremmend, pijnstillend, doorbloedingstimulerend
en infectiewerend.
Aloë is als gel verkrijgbaar bij de drogist.
Www.mens-en-gezondheid.infonu.nl

Tegen wintertenen helpt ook
‘Januari, bij de haard’ van
P.I. Tsjaikovski

Ook verzachtend werkt
‘Consolation’ van F. Liszt

Ginseng Panax ginseng

Tijm Thymus

Damiana Turnera diffusa

Panax betekent 'allesgenezer', denk
aan het woord panacee.

Thymus is waarschijnlijk afkomstig van
het Griekse woord voor ontsmetten.

Ginseng zou invloed hebben op de
bloeddruk, de stofwisseling en het immuunsysteem. Gebruikers van ginsengpreparaten zouden een verminderd
risico hebben op kanker van de maag,
longen, lever, pancreas, baarmoeder,
colon en mond. Volgens de Aziatische
cultuur zou het eten van de wortel je
vitaal en energiek maken. Van dit alles
is niets bewezen. Wel bewezen is de
oppeppende werking bij proefdieren,
dus wie weet heeft het die werking ook
bij mensen.

Thymol wordt dan ook vaak als ontsmettingsmiddel gebruikt in ziekenhuizen en voor mondspoelingen.

In Mexico wordt dit kruid
‘hemduittrekker’ genoemd. Het zou
namelijk seksueel stimulerend werken,
maar dat is niet bewezen. Het drinken
van damiana-thee zou een intensere
doorbloeding van het onderlichaam
geven. Bij vrouwen zou damiana een
ontspannen en verlichtende werking
geven bij menstruatiekrampen.

Net zo rustgevend is
‘Morgen’ van R. Strauss

Het roken van dit kruid geeft een lichte
euforie, die ongeveer 60 minuten aanhoudt. De plant is dan ook te koop in
smartshops.

Tijm is ook versterkend en energieopwekkend. Wie ‘s morgens in plaats
van koffie een kopje tijmthee drinkt,
zal spoedig een opgewekte stemming,
een weldadig gevoel in de maag en een
behaaglijk gevoel over heel het lichaam
krijgen. Ja, ook als u de avond ervoor
teveel gedronken heeft.
Www.ziezozon.com

Www.gezondheidsnet.nl
‘De Walkurenrit’ van R. Wagner
werkt zeker prestatiebevorderend

Tegen een kater helpt ook
‘Des pas sur la neige’ van
C. Debussy

Www.jellinek.nl
Wilt u zeker weten dat uw lust
wordt opgewekt? Luister dan naar
‘Liebesbode’ van A. Berg
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Cees Schelling
overleden

Domies toen heeft een ver-

Op 17 maart jongstleden is in Pieterburen Cees Schelling
overleden. Hij is altijd
zeer actief geweest
in het dorp. Zo was
hij in de beginjaren
van de botanische
tuin, tot 1995, voorzitter van de stichting
Domies Toen. Ook
was hij vele jaren

nieuwde website. De site is
nu zo aangepast dat u hem
ook via tablet of smartphone
goed kunt lezen. Verder
vindt u er veel achtergrondinformatie over de tuin en
over het plantensortiment.
De belangrijkste informatie
staat overzichtelijk vermeld
op de home-pagina.
Aan de invulling wordt nog
wel gewerkt.

voorzitter van de
vereniging Dorpsbelangen Pieterburen, voetbalclub PWC en een
van de initiatiefnemers van het Dorpshuis.

Nieuwe
penningmeester
Met ingang van 1
maart heeft Hermke
Rijpkema het penningmeesterschap van
de stichting Domies
Toen overgedragen
aan het kersverse
bestuurslid Jan
Dresmé. Hermke
heeft acht jaar lang
de financiën van de
stichting op zeer
vakkundige wijze beheerd. Jan zal de
koers die door Hermke is uitgezet blijven

Nog 2 medicinale planten
Echte Valeriaan Valeriana officinalis

Sint Janskruid Hypericum perforatum

Echte valeriaan is rustgevend, effectief tegen slapeloosheid, angsten, hoofdpijn, nerveuze spanningen en bij hartklachten na
spanning. Het werkt ontspannend zonder
de concentratie te verminderen. Kortom,
echt een kruid voor de mens van de 21e
eeuw.

De naam zegt het al een beetje: hypericum,
hyper. Aan het Sint Janskruid worden antidepressieve effecten toegeschreven, en onderzoek ondersteunt dat.

Als u valeriaan in
de tuin wilt uitroeien kunt u de
wortels oogsten in
voor- en najaar.
De thee van de
gedroogde wortel
laat u 20 minuten
trekken. Voor de
smaak wel combineren met een
ander kruid, zoals
Goudsbloem, St.
Janskruid, Passiflora of een muntsoort.

In de oudheid werd Sint Janskruid gebruikt
bij brandwonden en andere wonden. Sint
Janskruid heeft als bijnaam ook wel "jaag
den duvel" en die geeft aan dat de plant volgens overleveringen vroeger als afweerkruid
werd gebruikt om zich te beschermen tegen
hekserij, magie of andere mogelijke gevaren.
Wij houden het bij een antidepressivum.

Www.plantaardigheden.nl

volgen.

Www.nl.m.wikipedia.org
Voor optimale kalmering luistert u natuurlijk naar de Goldberg Variaties van
J.S. Bach

Helpt het Sint Janskruid niet, luister dan
naar Rossini’s ouverture La Gazza Ladra

