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De hittegolf 
De zomer heeft het goed met de kruidentuin voor dit 
jaar. Met de beregening kunnen we zorgen dat de 
planten goed door kunnen groeien en dankzij de hoge 
temperaturen bloeien de kruiden geweldig. Rozen, 
Sint Janskruid, goudsbloemen, slaapmutsje, lavendel 
zien er prachtig uit. 

 
 

Nu komen ook Rode zonnehoed, Lavendel en het 
blauwe Kaasjeskruid in bloei, dus de borders hebben 
alle kleuren. De pluk-bloementuin is prachtig, ook de 
dahlia’s zijn met hun veelkleurige bloei begonnen. 
En de zonnedroger en binnen-droogkast liggen 
voortdurend vol kruid. Een lust voor het oog. 
Op 18 juli is er een open dag met verfkruiden-expert 
Ria de Wolf, die u laat zien hoe en met welke kruiden 
je kunt verven. En op het spinnenwiel laat Addie u 
zien hoe je van een vacht wol kan spinnen. Ook 
imkers Monique en Kim van Imkerij de Gagel zijn er 
weer met hun bijendemonstratiekast en met honing 
uit Agnes kruidentuin. 
 

Voetmassage met kruiden 
Op de open dag is Lia de Groot, voetreflextherapeut 
i.o. weer aanwezig om uw voeten te verwennen. In 
een heerlijke stoel zorgt zij met haar voetmassage dat 
u zich weer helemaal herboren voelt. Geef u op bij de 
kraam op de open dag. vanaf half 11 tot 15 uur kunt u 
terecht. kosten 10 euro. 
 

zaterdag 18 juli van 10 tot 16 uur  
Kruidendag in Agnes kruidentuin  
Met vele activiteiten zoals een proeverij  met 
kruidenhapjes, demonstraties verven met kruiden, 
en spinnen op een spinnenwiel. Ook zijn er diverse 
korte workshops., o.a. door Yolanda de Vlugt, 
voetmassage door Lia de Groot, en is er honing uit 
agnes kruidentuin bij imkerij De Gagel. 
De Rondleiding door de kruidentuin begint om 14.00 
uur en zal gaan over de geur van kruiden. Er is van 
alles te koop, variërend van verse kruiden, 
kruidenthee, zalfjes, plantgoed, kruidenthee, tot vilten 
hoedjes en wol.   
 

De pluktuin  is op haar mooist en u kunt u helemaal 
uitleven in het zelf samenstellen van een bos 
bloemen. En in de theetuin zijn bij de koffie en 
kruidenthee heerlijke muffins verkrijgbaar.  
 

Zaterdag 25 juli  Workshop Bloem binden 
10.30 – 12.30 u in de pluktuin van Agnes 
Jeannet Raimond, ervaren bloembindster bij 
Bloemkracht 8, leert u de kneepjes van het bloem 
binden. U leert diverse boeketten maken, waaronder 
een korenschoof. Kosten inclusief materialen en 
koffie/thee € 30,-. opgeven bij info@agneskruiden.nl  
  
Zaterdag 15 augustus: Boerenlunch met kruiden 
en rondleiding door de tuinen 11.30-13.30 uur 
Een overheerlijke lunch met kruidige soep en diverse 
broodsoorten, heerlijk beleg, met producten uit de 
groente- en kruidentuin. Inclusief een rondleiding 
door Agnes Looman en Luuk Schouten in 
kruidentuin en groentetuin. € 17,50 alles inbegrepen. 
Opgeven bij Agnes Looman 0647608868 of 
www.info@agneskruiden.nl. 
 

Vrijdag 29 augustus workshop - kruiden 
gebruiken in de praktijk – in de keuken- 
Van 14.00-16.00 uur een praktische workshop voor 
als je zelf actief met de kruiden bezig wilt gaan. De 
verse kruiden uit de kruidentuin zijn de basis voor je 
producten. Je maakt achtereenvolgens kruidenazijn, 
kruidenolie, bouquet garni. Kosten € 30,-. Meer info 
of boeking tel 0647608868 of mail naar 
info@agneskruiden.nl.  
 

 
 
Af en toe helpen bij het oogsten? 
Heb je weinig tijd, maar wil je af en toe helpen bij het 
oogsten in de kruidentuin. Dat kan bij droog weer.  
Agnes werkt de hele week , behalve op dinsdag en 
zondag. Bel Agnes tel 0647608868 of kom gewoon 
een keertje langs.  

 
 


