Agnes kruiden Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij
Eyckenstein/Agnes Kruiden. Tel 0647608868. Agnes Kruiden is biologisch, Skalnr: 025792. openingstijden: zaterdag 10 –
16 uur woensdag 13-16 u
- U kunt bij ons pinnen -

Zomer in de Kruidentuin
De zomer komt je tegemoet als je door de
Tuinderij loopt en de kruidentuin in. Overal
kleur en geur. Met deze weersomstandigheden
wordt volop geoogst. Goudsbloem, kaasjeskruid,
pepermunt, munt, Verveine, sint janskruid,
lavendel en nog veel meer. Ook de lindebloesem
is geoogst, met takken tegelijk uit de boom
gehaald en daarna bloem voor bloem geplukt. De
vrijwilligers hebben er letterlijk hun handen vol
aan. En alles is snel droog dankzij de

AGENDA
6 juli Jubileumconcert in de Kruidentuin
19 uur ontvangst met een glaasje
programma
Antonio Vivaldi - Sonate nr. 5
J.S. Bach - Allemande & courante uit Suites voor
solocello nr. 1 en 2
Jacob Klein - Sonate nr 1 voor 2 celli (18e eeuw)
Jean-Baptiste Barrière - Sonate voor 2 celli (18e
eeuw)
Stephen Westra - Duo voor 2 celli
Marike Tuin cello & Jan Insinger cello
Toegangskaarten € 10,- inclusief 1 consumptie
De toegangsgelden zijn geheel voor de musici.
Kaarten via info@agneskruiden.nl. of op de
avond zelf tot 19.15 uur
Zaterdag: 13 juli Open dag Kruiden 10 – 16 u
tweedehands boekenmarkt van ‘groene’ boeken,
vanaf 11 uur Proeverij van kombucha, een hippe
drank die je zelf kunt maken door Gennaro
Vanaf 12 uur: voetmassage door Lia de Groot
(opgeven kan ter plekke).
12 uur workshop kruidenazijn maken
13 uur yoga in de tuin door Inez van de Linden.
Je kunt zo meedoen
14 uur rondleiding kruidentuin over
keukenkruiden

goed werkende zonne-droogkasten.
De maand juli is er nog veel te beleven in Agnes
kruidentuin. Eerst het zomerconcert op 6 juli en
een week later 13 juli de jaarlijkse open dag
helemaal in het teken van kruiden en wat je
ermee kunt doen. dus kleine workshops,
demonstraties, rondleidingen.
Plantenvoorraad
De plantenvoorraad is onuitputtelijk. Er zijn nog
veel planten verkrijgbaar, o.a. scharlei, een
majestueuze plant, Waterkers, die je goed nat
moet houden en die ook in de vijver kan op een
ondiepe plek. En natuurlijk Munt en Verveine
om straks heerlijke thee mee te zetten.

Bloemen uit de pluktuin
In de bloemenpluktuin komen elke dag meer
planten in bloei, cosmea, helianten, zinnia’s en
dahlia’s in alle kleuren. Het zijn snijbloemen, en
je kunt er prachtige boeketten mee maken. Een
gewone bos bloemen knip je al voor 5 euro. Als
je regelmatig een bos bloemen knipt, dan loont
het om een knipkaart te kopen van 35 euro, voor
10 keer knippen. Dat is dan 3 gratis bossen
bloemen.
Vraag Agnes als je meer informatie wilt. Ze
liggen voor je klaar.

