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Kruiden oogsten
De droogteperiode is voorbij en de kruiden groeien
als gevolg van de regenbuien van afgelopen week
heel goed. voorlopig kunnen we heel veel oogst
verwachten, want zowel de bloemen als het blad
groeien geweldig goed. Enkele nieuwe vrijwilligers
hebben het team versterkt, dus er wordt veel geoogst.
De droogkasten liggen vol.
Voordat de schoolvakanties echt beginnen is er nog
een Open Kruiden dag met mini-workshops om te
ervaren wat je met kruiden allemaal kunt doen.
Bloemen volop in Agnes pluktuin

Zaterdag 15 juli: Open kruiden dag in Agnes
kruidentuin
10.00-16.00 uur.
Adres Dorpsweg 264A
Maartensdijk 3738CN
Zaterdag 15 juli staat de Open Dag in Agnes
Kruidentuin in het teken van kruiden en wat je ermee
kunt doen. En dat is heel veel. Kruiden om te eten,
kruiden voor de voetmassage, kruidenworkshops. Er
is van alles te doen op deze dag.
o.a. proeven van heerlijke kruidentapas gemaakt
door Caroline North, voedingsdeskundige, met
receptjes erbij.
En een Voetreflexmassage door Lia de Groot.
Er zijn diverse korte workshops, o.a. kruidenazijn
maken waarin je leert wat voor kruiden daarvoor
geschikt zijn.
Er is ook een kruidenthee-workshop waar je met een
bakje en een schaar je eigen kruidentheemix naar

keuze bij elkaar knipt, onder begeleiding van een van
de kruidenvrouwen.
U vindt een kraam met tweedehands
kruiden/tuinboeken en nog veel meer. Om 14 uur
geeft Ellen Brandligt u een rondleiding langs alle
mooie hoeken van de kruidentuin met veel informatie
over de kruiden.
En natuurlijk is er in de theetuin weer heerlijk gebak,
zoals de beroemde dropplant-muffins van Thomas en
appeltaart van Iris.
En wilt u ook kruiden in uw tuin, dan krijgt u
deskundig advies hierover en gaat u met de planten
naar huis waar u echt iets aan heeft.
Tot 16 uur is de kruidentuin open.
Zaterdag 12 augustus: Workshop - kruiden
gebruiken in de praktijk
van 14.00 tot 16.30 uur
een praktische workshop voor als je zelf actief met de
kruiden bezig wilt gaan. De verse kruiden uit de
kruidentuin zijn de basis voor je producten. Je maakt
achtereenvolgens kruidenazijn, kruidenolie,
kruidenzout.
Kosten € 35,00. Meer info of boeking tel
0647608868 of mail naar info@agneskruiden.nl.
Zaterdag 26 augustus: Rondleiding en
boerenlunch
Van 11.30-13.30 uur
Een overheerlijke lunch met kruidige soep en diverse
broodsoorten met gevarieerd beleg, producten en
hapjes uit de groente- en kruidentuin.
€ 20,00, alles inbegrepen. Ontvangst met koffie of
thee, daarna een inspirerende rondleiding door de
beide tuinen, gevolgd door de lunch. Agnes Looman
en Luuk Schouten zijn uw gastvrouw en gastheer.
Opgeven bij Agnes Looman 0647608868
of info@agneskruiden.nl.
Vrijwilligers zijn altijd welkom
Als je zin en tijd heeft, bel Agnes en maak een
afspraak om een keer mee te werken om te kijken of
het iets voor je is. Ontspannen plukken tussen de
kruiden, op maandags, vrijdags of zaterdags. Bel
0647608868 of mail Agnes (info@agneskruiden.nl).

Agnes kruiden en Tuinderij Eyckenstein
adres: Dorpsweg 264 3738CN Maartensdijk
Open: Woensdags 13 tot 16 uur
Zaterdags 10 tot 16 uur

Agnes kruidentuin Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk, ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868
info@agneskruiden.nl
www.Agneskruiden.nl

