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 -

September 2019
Het eind van het tuinseizoen komt steeds dichterbij.
Aan de bloementuin is dat nog niet te zien, het is er
nog altijd een kleurig geheel met paarse, lila,
donkerrode en veel gele tinten.
September is de echte pompoenmaand met o.a. de
klassieke oranje Hokkaido, de Butternut en Sweet
Dumpling, verkrijgbaar bij Tuinderij Eyckenstein
Op de Pompoendag is er van alles te beleven, een
demonstratie van de compost-molen, een kombucha
proeverij en een rondleiding in het teken van de
keukenkruiden en hun toepassingen.
Van 5 tot en met 12 oktober is het de Week van de
duurzaamheid en op de laatste dag is er een workshop
chocolade bonbons met kruiden door Margo van
Bonbon Margo. Bij mooi weer in de tuin, bij regen in
de kas.
Programma 14 september grote Open dag
Keukenkruiden en pompoenen
Vanaf 12 uur kombucha proeverij door Gennaro en
Jorinde. Met informatie en proeven. (Ook informatie
hoe je het zelf kunt maken en verkoop SCOBY. )

kruidenplanten, eenjarige bloemen en zaaigoed in de
kruidentuin.
Zaterdag 5 oktober: workshop kruidenremedies
maken van 13 uur tot15.30 uur.
Er zijn veel kruidenrecepten die snel werken en die je
zelf kunt maken. In deze workshop leer je de kruiden
kennen, oogsten en maak je een tinctuur, een
maceraat en een zalf. Kosten 35,-. Meer info of
boeking tel 0647608868 of mail
naar info@agneskruiden.nl.
Zaterdag 12 oktober Van 10 tot 12 uur
workshop bonbons met kruiden door Margo van
Bonbon Margo in Agnes Kruidentuin
De workshop begint met het verzamelen van kruiden
en eetbare bloemen onder begeleiding van Agnes.
Vervolgens gaat u met Margo, de befaamde
chocolatière uit De Bilt hiermee aan de slag bij het
maken van overheerlijke bonbons en chocolaatjes.
We maken een chocoladebakje, een ganache waarin
een kruid wordt meegetrokken, een chocoladedip met
nootjes, vijgjes en citrusschilletjes en rollen
energieballetjes van een kokosmengsel. Het resultaat
neem je ingepakt mee naar huis!
Kosten € 35 alles inbegrepen.
Opgeven via info@agneskruiden.nl of bel Agnes
0647608868
Vroege lente in je tuin, planten te koop
September en oktober lenen zich heel goed voor het
voorbereiden van de tuin op de winter en het
voorjaar. Je kunt nog heel gemakkelijk nieuwe
winterharde (kruiden)planten in je tuin zetten. Die
hebben dan de tijd zich thuis te gaan voelen en geven
vroege lente in je tuin! Dropplant, Rode zonnehoed,
lavendel, tijm, salie, vlinderstruik, en nog veel meer.
Ze zijn er weer volop.

14 uur rondleiding in de kruidentuin met als thema
‘keukenkruiden en meer’.

Op vrijdag 11 oktober staat Agnes Kruiden op de
Biltse Streekmarkt in de Bilt met alle producten, o.a.
winterharde planten, thee, zalfjes. Met veel gezellige
kramen vol streekproducten en muziek.
Ook is er kombucha verkrijgbaar en geeft Gennaro u
voorlichting over kombucha. Van 15 tot 20 uur in de
Dorpsstraat.

De bloemenpluktuin staat nog vol geurige en kleurige
bloemen om uw eigen bos bloemen samen te stellen
en zelf te plukken.
Theetuin open met verse kruidenthee, kruidige
lavendelkoeken en ander vers gebak. Verkoop van

12 Oktober is de laatste zaterdag dat de winkel
open is bij Agnes Kruiden met bonbonworkshop en
extra veel versgebakken kruidige taart.
(Tuinderij Eyckenstein is nog open tot en met 28
oktober)

Vanaf 13 uur tot 15 uur demonstratie van de
spectaculaire compost-zeef waarmee je grove
compost van fijne compost scheidt.

