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Nieuwsbrief juni/juli
Pluktuin open en concert 3 juli
Na de regenperiode die achter ons ligt doet de warmte het
kruid in de tuin goed groeien. En kunnen vrijwilligers en
stagiairs het onkruid amper de baas. Er wordt weer volop
geoogst: tijm, venkelblad, agrimonie, zwarte bes, de eerste
slaapmutsjes en kamille, vlierbloesem. Het wachten is op
calendula, kaasjeskruid en kamille dan kunnen alle
theemixen weer gemaakt worden.
Ondanks het matige weer van de vorige weken wordt de
tuin goed bezocht. En wordt er elke zaterdag gesmuld van
verse kruidenthee, koffie en vers gebak, telkens weer door
een andere ‘bakker’ gemaakt.
De bloemenpluktuin is vanaf nu weer open want er zijn
genoeg prachtige bossen bloemen te plukken.
Zoals al onder voorbehoud aangekondigd in de vorige
nieuwsbrief komt er een concert in het Groen op zaterdag
3 juli in Agnes kruidentuin.

zaterdag 3 juli Concert in het Groen
15.30 uur in Agnes Kruidentuin.
een optreden van het Duo San Telmo, bestaande uit
Mirjam van der Maas, fluit en Peter Floor, gitaar
'Impressiones del Sur'
Zij spelen muziek van o.a. Gabriel Fauré, Heitor VillaLobos en Astor Piazzolla en Peter Floor.
Mirjam en Peter hebben hun duo vernoemd naar de oude
stadswijk San Telmo in Buenos Aires, de bakermat van de
Argentijnse tango. San Telmo is ook de naam van het
beroemde paleis aan de Via Roma in het Spaanse Sevilla.
In hun programma "Impressiones del Sur" zijn ZuidAmerikaanse en Zuid-Europese muzikale invloeden te
horen. Om 15 uur ‘zaal’ open en drankje verkrijgbaar.
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 17 juli
Kruidenles "een kruidenthee samenstellen"
Van 13.00-15.30 uur

De pluktuin is open
De eerste bossen zijn geplukt en vanaf nu komen er bijna
elke dag nieuwe bloemen in veel verschillende kleuren bij
die u prachtig in een vaas kunt schikken.
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 19 juni
Themadag "zomer" samen met Tuinderij
Eyckenstein Van 10.00-16.00 uur
Kom heerlijk genieten in de kruidentuin en groentetuin vol
geurige kruiden, groenten en bloemen.
De bloemenpluktuin staat vol prachtige zomerbloemen.
Pluk je bos bloemen naar keuze.
14.00 uur: Rondleiding door de kruidentuin
12.00 en 13.00 uur: Korte workshop maak je eigen
kruidenazijn met kruiden uit de tuin. Kosten: € 5,-.
Om 12 uur en 15 uur is er een rondleiding door de
groententuin bij Tuinderij Eyckenstein.

Agnes neemt je mee de tuin in en geeft je antwoord op
veel vragen: welke kruiden zijn geschikt voor thee, waar
moet je op letten bij het samenstellen van een lekkere en
evenwichtige thee, hoe oogst je een kruid en op welk deel
van de dag. Ook de medicinale werking van bepaalde
theekruiden komt aan de orde.
Door middel van een theeproeverij leer je de geur en
smaak van de theekruiden kennen.
Tot slot stel je je eigen biologische theemixen samen met
kruiden uit de tuin.
Kosten: € 35,-, inclusief alle info overzichtelijk
weergegeven in een reader.
Het is nodig je op te geven.(de workshops zijn snel vol)
Dat kan via info@agneskruiden.nl of bel Agnes
0647608868.
Agnes Kruiden- winkel is open elke zaterdag van
10 tot 16 uur. En op woensdagmiddag van 13 tot
16 uur voor planten, zaden, kruidenthee en
overige producten. Op afspraak kunt u een
andere dag langskomen t. 0647608868

Cadeau-idee
Een Cadeaubon
Ze zijn er van 7,50, 15, 25 of 35 euro bij Agnes Kruiden,
vrij te besteden in seizoen 2021/2022. Bijvoorbeeld aan
kruidenproducten, biologisch plantgoed, workshops.
Te koop in het winkeltje op wo en zaterdag of online.
De cadeaubon ziet er aantrekkelijk uit en zit in een mooie
enveloppe. Bel of mail Agnes zonodig voor meer
informatie.

