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Zomer in de kruidentuin

stelt zelf een kruidenmix samen met vrouwenkruiden en
maakt een zalf. Kosten ! 30,- inclusief. Neem je iemand
mee dan krijg je 5 euro korting.
Verse kruidenthee in de tuin
Wilt u eens proeven hoe lekker kruidenthee smaakt die je
maakt met vers geplukt kruiden uit de kruidentuin?
Elke zaterdag kunt u kruidenthee drinken met kruidig
gebak in de kruidentuin. Heerlijk! Met uitzicht over de
kleurige bloemen.
Bloemen met het eko-keurmerk
Nu staan de bloemen op hun mooist. De wasbloem de
bonte salie, de statige berenoor, roze kattesnor, en
natuurlijk zonnebloem, cosmea, droppplant, leeuwenbek
en duizendschoon. Ook veldbloemen zoals korenbloem,
vlas, kamille, bonte ganzebloem en vele andere bloemen
kunt u plukken in de kruidentuin op woensdagmiddag en
zaterdag. Vanaf ! 3,50 per bos. En wilt u een
kruidenknipkaart? Dat kan: voor 30 euro kunt u 10 x een
bos bloemen ‘knippen’.

De kruidentuin is in zomerpracht. De extreme
weersomstandigheden hebben wel voor problemen
gezorgd, maar als je het niet weet, dan zie je het niet.
Eerst de droogte die ertoe leidde dat de bloemen maar
langzaam groeiden. En toen de slagregens die het
kaasjeskruid en andere hoge kruiden en bloemen deden
omknakken. Door de hulp van vele vrijwilligers is alles al
weer bijgewerkt. Planten zijn teruggeknipt voor hun
tweede bloei. En er is met velen geoogst elk moment dat
de zon het toeliet. De nieuwe zonnedroogkast buiten werkt
goed. Zodra de zon schijnt stijgt de temperatuur in de kast
snel en komt de luchtstroom op gang die de kruiden snel
doet drogen.
Open dag met inwijding zonne-droogkast
20 augustus van 10 tot 16 uur
Programma
11 uur speciale rondleiding door Isa van der Heyden,
rondleidster van de Botanische tuin dr. Costerus te
Hilversum.
12 uur officiële opening kruidendroogkast
13 uur zelf kruiden drogen. Activiteit voor kinderen
13.30 uur zeepjes gieten
De hele dag in de kruidentuin buffet met kruidenthee,
koffie en kruidig gebak en kruidenproducten te koop
U kunt zoals elke zaterdag groenten kopen bij Luuk
Schouten, voor in de tuin.
20 augustus 11 uur Gastrondleiding door Isa van der
Heyden, de bekende rondleidster van de Costerustuin.
In deze speciale rondleiding laat zij u kennis maken met de
vele facetten van kruiden die u nog niet kent. Kom bijtijds
want de rondleiding start precies om 11 uur. De deelname
is gratis.
Workshop Kruiden voor vrouwen
Vrijdag 16 september van 14 tot 16 uur
Veel kruiden staan bekend als vrouwenkruiden, zij helpen
de hormoonhuishouding. In deze workshop leert u welke
kruiden dat zijn. Aan de orde komen diverse vrouwelijke
ongemakken en wat je er met kruiden in kunt bijsturen. U

Lezing
U kunt een rondleiding, workshop naar keuze, een high tea
boeken in de kruidentuin. Bel Agnes voor meer info.
Kom kruiden oogsten bij zonnig weer
Kruiden willen geplukt worden bij mooi droog weer. En
dat is ook een heerlijk werkje. Tussen de perken vol
bloemen is het heerlijk geurig en ontspannend. Je bent van
harte welkom om die ervaring op te doen.
Wordt nu vriend van de kruidentuin
Zorg dat de kruidentuin zich kan ontwikkelen en maak
meer projecten in de kruidentuin mogelijk. Voor 30 euro
per jaar bent u vriend. Maak het bedrag over op banknr
149141866 onder vermelding van ‘vriend’. Dan kan er in
het najaar begonnen worden aan het aanleggen van de
moerastuin voor natte kruidenplanten, waar ook de kikkers
en padden en de libellen zich zeer thuis zullen voelen.
Openingstijden kruidentuin
Woensdag van 13 tot 16 uur
Zaterdag van 10 tot 16 uur
U kunt er kruidenthee, kruidenplanten, verse
keukenkruiden, bloemen, kruidenplanten, lipbalsem,
muggenolie, zalven en zaden en nog veel meer vinden.
Er zijn zitjes waar u met uitzicht op de bloementuin van
verse kruidenthee met cakes kunt genieten.
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