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Een late zomer
Alweer weken mooi weer en dat merk je aan alles in
de kruidentuin. Het kruid groeit en bloeit maar door,
de goudsbloemen zijn nog fris oranje, de
bloemenpluktuin wordt nog elke dag kleurrijker. Elke
zaterdag zie je de mooiste boeketten ontstaan in de
handen van de klanten.

Open dag Pompoenfeest: wat kan je doen met een
pompoen?
Zaterdag 10 september van 10 tot 16 uur
De gezamenlijke Open dag in september van Agnes
Kruidentuin en Tuinderij Eyckenstein en staat in het
teken van de Pompoen.
Je kunt er terecht voor alles wat met pompoen te
maken heeft.
Er is zoete pompoentaart en pompoensoep, hapjes en
er zijn verschillende soorten pompoenen te koop. In
Agnes kruidentuin is een proeverij met heerlijke
pompoenhapjes. Net als de vorige proeverij gemaakt
door Caroline North, natuurvoedingskundige.
Ook is er weer verse pesto, een bijna wekelijkse
delicatesse, dankzij de prachtige basilicum en het
Franse recept van Brigitte.

Er zijn alweer jonge kruidenplanten, winterhard, die
je nog mooi in het najaar in je tuin kunt zetten voor
het volgend voorjaar.
De bijen uit de kast van imkerij de Gagel in de
kruidentuin hebben veel honing verzameld. Er zijn 40
potjes honing! Te koop op de Open dag van 10
september. Een delicatesse!
Billy en Tikus
Sinds begin augustus hebben we twee jonge katten
erbij. Billy, een lapjeskat en Tikus, zwart met witte
streep over haar neus. De bedoeling is dat ze ons
helpen de vele muizen te verjagen, maar tot nu toe
zijn ze alleen maar bezig met achter elkaar aan te
jagen. We zijn heel blij met ze. Tommie is er ook
nog, hij is nu een mooie volwassen kater, die
vooralsnog niet veel op heeft met de kleintjes.

In de Theetuin is verse kruidenthee met vers
appelgebak en muffins van eigen keuken.
14.00 uur geeft Agnes een rondleiding met als
thema 'keukenkruiden en meer'.
De bloemenpluktuin staat nog vol geurige en
kleurige bloemen om uw eigen bos bloemen samen te
stellen en zelf te plukken.
Het is altijd een oase van rust in de moestuin en de
kruidentuin, zelfs als er veel mensen zijn, dus kom
genieten.
Zaterdag 15 oktober laatste workshop van dit
seizoen: kruidenremedies maken
Van 14.00-16.30 uur.
Deze middag gaat over EHBO-kruiden,
kruidenrecepten die snel werken en die je zelf kunt
maken. In deze workshop leer je de kruiden kennen,
oogsten en maak je 3 producten: een tinctuur, een
olie en een kruidenzalf.
prijs € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 of
mail naar info@agneskruiden.nl.
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