Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein.
Tel 0647608868. Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792. Tuin en Winkel open woensdag13-16 uur,
zaterdag 10 – 16 uur U kunt bij ons pinnen.

Een zomerse tuin
De maand juli is voorbij gevlogen in de kruidentuin.
er is veel regen gevallen in korte tijd maar inmiddels
is de droogte terug. En zitten we midden in een
hittegolf. Dat betekent dat de bloemen in de pluktuin
en de kruiden grondwater krijgen aangeleverd, zodat
de groei en de bloei aanhoudt. Want het is nu volop
zomer en veel oogst moet nog komen.
Er zijn zomerse activiteiten, op 22 augustus Kinderactiviteiten-dag met het thema ‘dieren in de
kruidentuin’. Op 29 augustus is er de Utrechtse
fietsroute met een stempelpost in onze tuin. Kijk op
www.utrechtsefietsvierdaagse.nl om u op te geven.

Zaterdag koffie of kruidenthee met verse taart en
daarna bloemen uit de pluktuin
Op het grasveld tegenover de bloemenpluktuin, onder
een van de lindebomen met hun schaduw of bij de
zandbak, je kunt overal gaan zitten met koffie/thee en
verse gebak. Want op elke vrijdag worden er muffins
en/of taart gebakken. In de comfortabele stoelen
droom je zo weg.

Zaterdag 22 augustus Kinderactiviteit
DIEREN in de kruidentuin vanaf 11 uur aan het
einde van de zomervakantie: een kinderactiviteit: een
speurtocht. Dieren zijn er heel veel in de kruidentuin,
sommige kun je zien op de aarde of in de lucht zoals
bijen en vlinders. Andere zijn er wel, maar je ziet ze
niet, ze wonen in de aarde, zoals wormen. Ben jij een
goede Speurneus? Zoek dan de speciale dieren in de
tuin die nu op bezoek zijn. Als je ze vindt krijg je een
leuke verrassing. Na de speurtocht mag je het dier dat
je leuk vindt tekenen of maken van klei. Meedoen is
€ 1,- Vooraf opgeven is niet nodig. Je kunt vanaf 11
uur aan de speurtocht beginnen. En voor de kleintjes:
in de zandbak zit nieuw zand. Tieneke en Linda zijn
net als vorig jaar de begeleiders van deze dag.
Zaterdag 29 augustus
Utrechtse fietsvierdaagse in de Historische Moestuin
bij Luuk en Agnes. Kijk op
www.utrechtsefietsvierdaagse.nl voor meer info.
Zaterdag 12 september: Themadag oogstfeest
pompoenen Van 10.00–16.00 uur samen met
Tuinderij Eyckenstein
14.00 uur: Een rondleiding in de kruidentuin met als
thema ‘keukenkruiden en meer’.
Theetuin open met verse kruidenthee en kruidig
gebak van eigen keuken.

10 oktober workshop Kruidenremedies van 13
tot 15.30 uur door Agnes Looman. kijk op de
website voor meer informatie.
(in samenwerking met VELT Gooi en Eem).
17 oktober workshop Bonbons met kruiden
door Margo van Bonbon Margo. 10 tot 12 uur
Opgeven bij Agnes info@agneskruiden.nl
Bloemen pluktuin en 10-rittenkaart
Er zijn volop bloemen in de bloementuin. U krijgt
een mandje mee en een schaar en kunt naar hartenlust
knippen. 5,50 een ‘gewone bos’. Of koop een
tienrittenkaart van 40 euro. Dat is veel voordeliger.
En elke week komen er nieuwe bloemen uit, dus elke
week een totaal andere bos.
Vraag ernaar bij de kraam. U kunt een tienrittenkaart
ook cadeau doen, het is een feestelijk ontwerp en u
geeft hem ingepakt en wel.
Meer info: kom langs of stuur een berichtje naar
info@agneskruiden.nl.

Shiso en andere kruidenplanten
U kunt nog tot en met oktober nieuwe vaste planten
in uw tuin zetten, als u ze genoeg water geeft
tenminste. Er is weer hysop, smeerwortel, kleine
pimpernel en dropplant verkrijgbaar. Ook prachtplant
Alant, met de grote bladeren en hoge gele bloemen is
klaar voor de verkoop. Dit najaar geplant geeft
vroege bloei in het voorjaar.
En natuurlijk de vaste keukenkruiden rozemarijn,
basilicum, tijm, salie. En er is weer shiso, ofwel
Aziatische basilicum, heerlijk bij het roerbakken, in
groenteschotels, ovenschotels. Met name de groene
shiso is mals en zeer aromatisch.

