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Hofjeskruiden 
 

Deze Haarlemse Hofjeskruidenthee zit vol bloemige kruiden zoals lavendel, lindebloesem, goudsbloem, 

jasmijn, oranjebloesem, sleutelbloem en rozenblad. Het is een theetje om vrolijk van te worden en 

bedacht, samen met de Haarlemse Hofjeskrant, als ode aan al die leuke Haarlemse hofjes.  

 

Haarlem is met 21 hofjes een echte hofjesstad. De hofjes herinneren aan lang vervlogen tijden. Rijke 

burgers stichtten ze voor arme ongetrouwde vrouwen. Zij woonden in piepkleine woningen die aan een als 

tuin ingericht binnenhof lagen. De vrouwen stonden onder toezicht en de toegangspoort, die weliswaar 

meestal fraai versierd was, ging ‘s nachts op slot. Veel hofjes zijn inmiddels gemoderniseerd of verdwenen.  

 

De hofjestuinen zijn nog altijd kleine stadsoases. Soms markeert een poort nog de plek waar ooit een hofje 

was, zoals in de Jansstraat tegenover de rechtbank. Het oudste en nieuwste hofje van Nederland liggen 

naast elkaar in het centrum van de stad.  

 

Het oudste nog bestaande hofje is het Hofje van Bakenes, dat in 1395 gesticht werd door Dirc van Bakenes. 

Het nieuwste hofje – het Johan Enschedéhofje – is gerealiseerd in 2007 en ontworpen door het duo Joost 

Swarte en Henk Döll. Dit hofje is vernoemd naar drukkerij Johan Enschedé die ooit op deze plek stond. 

 

Productcategorie 

kruiden  

 

Inhoud 

75 gram 

 

Ingrediënten 

Lavendula officinalis flores (lavendel), Tilia cordata flores (linde), Calendula officinalis flores (goudsbloem), 

Matricaria chamomilla flores (kamille), Jasminum officinalis flores (jasmijn), Citrus aurantium flores 

(bittersinasappel), Angelica archangelica radix (grote engelwortel), Mentha piperita folia (pepermunt), 

Origanum vulgare herba (oregano), Primula flores (sleutelbloem), Rosa flores (rozenblad). 

 

Gebruiksaanwijzing 

2 eetlepels kruiden op ½ liter kokend water, 5 à 15 minuten laten trekken. Drink naar behoefte een kopje. 

Tenzij arts of therapeut anders voorschrijft.  

 

Waarschuwingen  

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik.  

 

Bewaaradvies  

Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren. 
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Verpakkingsmateriaal 

Het zakje is van een duurzame papiersoort en geschikt voor recycling. Het venstertje is van bioplastic PLA 

en gemaakt van suikers uit maïszetmeel. Het is niet geschikt voor de composthoop omdat bioplastic vrij 

langzaam verteert; het mag bij het restafval. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem dan 

contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 

 

Z-index: 16635884 

Productcode: VP9786 

Barcode: 8716378062619 
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