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Nieuwsbrief augustus/september 2021  
 

De zomer raast voort en na de wisselvallige regenperiode 

kan er nu veel geoogst en gedroogd worden in de zonne-

droogkasten.  Zo komen we hopelijk nog op de 

hoeveelheid kruid die nodig is om aan de vraag naar 

kruidenthee jaarrond te voldoen.  

De bloemenpluktuin is zelden zo mooi geweest als dit jaar. 

Met dahlia’s, phloxen, amaranten, zonnebloemen, hoge en 

lage bloemen in alle kleuren en vormen. 

Op zaterdag 21 augustus is er een speurtocht met 

verrassingen voor kinderen in de kruidentuin. Voor 

kinderen vanaf 4 jaar..  

Op zaterdag 4 september is er weer een concert in het  

Groen, achter in de historische moestuin.  

Een nazomer-concert met Aukelien Kleinpenning die vorig 

jaar ook optrad in de tuin met haar saxofoonkwartet 

Syrene. Zij treedt op met Mervyn Groot, Master Klassiek 

Slagwerk aan het Conservatorium van Amsterdam met een 

mooi programma. 

11 september is weer de jaarlijkse Pompoendag en zijn 

er rondleidingen in de moestuin en de kruidentuin 

 

 
 

Bloementuin op zijn mooist  

 
Schitterende zomerbloemen in de pluktuin in  alle tinten 

geel, oranje, rood, blauw, paars en wit. Neem een 

tienrittenkaart als u van plan bent vaak te plukken, want 

dat scheelt veel geld. Er is een tienrittenkaart van 45 euro 

(standaardbos) of 65 euro voor een grote bos.  

 

Zaterdag 21 augustus vanaf 11 uur 
Kinderactiviteiten-dag: met speurtocht en 

verrassingen 
Programma van de dag voor alle leeftijden. Net als vorig 

jaar zijn er allerlei dieren in de kruidentuin verstopt die de 

kinderen gaan opsporen. Daarna kunnen de kinderen in 

korte workshops hun creativiteit kwijt. Alles in het teken 

van dieren en planten. Kosten € 2,00 per kind. Opgeven is 

niet noodzakelijk maar wel fijn. tel 0647608868 of per 

email info@agneskruiden.nl. vermeld graag de leeftijd van 

kind(eren) erbij. 

 

Zaterdag 4 september 15.30 uur  
 
CONCERT IN HET GROEN  
 

Saxofoon & Slagwerk 

Aukelien Kleinpenning & Mervyn Groot  
 

Programma: 

 

B. Bartók – Roemeense Dansen 

I. Jocul cu Bâtà 

II. Brâul 

III. Pe Loc 

VI. Mânuntelul  
 

M. de Falla - Nana 
 

D. Shostakovich - Drehorgelwalzer I & III 
 

D. Milhaud – Scaramouche 

I. Vif 

II. Modéré 

III. Mouvement de Samba 
 

G. Gershwin – Summertime  
 

Kaarten € 15,00 inclusief 1 consumptie vooraf  te 

reserveren en te betalen via info@agneskruiden.nl.  

Of  koop vooraf uw kaart(en) op de tuin.  
 

zaterdag 11 september  
Themadag Pompoenfeest samen met 

Tuinderij Eyckenstein van 10.00-16.00 uur 
 

14.00 uur: Rondleiding in de kruidentuin met 
als thema "keukenkruiden en meer". 

De pluktuin staat nog vol geurige en kleurige bloemen om 

uw eigen bos bloemen samen te stellen en zelf te plukken. 

Theetuin open met verse kruidenthee en vers gebakken 

pompoentaart, pompoen-kruiden-hapjes . 

Verkoop van kruidenplanten, eenjarige bloemen en 

zaaigoed in de kruidentuin.. 

 

Cadeau-idee  
Cadeaubon of bloemen-tienrittenkaart 
Cadeaubonnen ze zijn er van 7,50, 15, 25 of 35 euro bij 

Agnes Kruiden,  vrij te besteden. Bijvoorbeeld aan 

kruidenproducten, biologisch plantgoed, workshops.  

Of maak iemand blij met een bloemenknipkaart, dat is 10 

keer een bos bloemen knippen naar keuze.  
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