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Landelijke Open dagen 12 en 13 juni
van 10 tot 16 uur
Agnes Kruidentuin doet evenals Tuinderij
Eyckenstein mee met de Landelijke Open
dagen. Het thema is ‘Lekker naar de Boer’.
Al is een kruidenbedrijf geen boerenbedrijf, de
strekking: het eerlijk verbouwen van
biologisch kruiden, daar gaat het om.
Er is veel te proeven op de Open dag, heerlijk
kruidig gebak door Thomas gemaakt en een
theeproeverij waar u de meest verse mixen
kunt uitproberen. Ook tijdens de rondleiding
die om 12 uur begint laat Agnes u allerlei
kruiden proeven.
U kunt bloemen plukken: de kruiden lenen
zich goed voor een prachtig boeket. U heeft
dan niet alleen kleur, maar ook geur in de vaas.
U kunt uw creativiteit uitleven in korte
workshops zoals een eigen kruidenazijn
maken. Verschillende kruiden uitzoeken op
smaak en in een mooie azijnfles draperen,
overgieten met natuurazijn (eko) en klaar is ie.
Ziet er prachtig uit en heel geschikt als
Vaderdagcadeautje. Met kruiden vers geplukt
uit de tuin, helemaal eko dus.
Of gietzeepjes maken van natuurlijke glycerine
waar je dan geuren en kleuren en als je wilt
glitters in mengt. Heel mooi en goudeerlijk,
ook leuk als cadeautje.
Verder kunt u rondkijken in de kruidentuin, de
moestuin en verse kruiden en groenten kopen.
Er zijn kruidenplanten en zaden te koop.

Kruidenoogst
Mei was een droge en koude maand. Veel
kruiden hadden daar last van. De eenjarige
kruiden zijn aan de late kant, ze groeien niet
als het zo koud is. En daarna kwam de
droogteperiode. Toen alle watervaten en
regentonnen leeg waren is er via de
grondwaterleiding water aangevoerd om deze
weer te vullen. De belangrijke kruidenbedden
zijn besproeid. Zo lukte het om voldoende
kruid te oogsten voor de lentemix, een
kruidenmelange met voorjaarskruiden.
Het Slaapmutsje, een belangrijk kruid voor de
Droommix, is net in bloei en de oogst is
begonnen. Vanaf eind juni is er naar
verwachting nieuwe Droommix verkrijgbaar.
De Goudsbloem zit dik in de knop en het Sint
Janskruid bloeit al bijna. Wat de warmte van
een paar dagen kan veranderen aan een tuin.
Veel rupsen ontpopten zich en vlinders en fraai
gekleurde insecten laten zich weer zien. De
kruidige zomerbloemen die zijn gezaaid zijn
allemaal opgekomen en groeien nu goed. Maar
voor de pluk lenen zij zich nog niet.
Kamille, Sint Janskruid en Salvia zijn wel al
plukbaar.
Kruidenlessen
De tuin is in de zomer op zijn mooist, echt
heerlijk om er te vertoeven en om er een
kruidenles of workshop te beleven. Voor de
vroege zomer zijn gepland:
Les Kruiden voor de huid
zaterdag 29 juni van 13 uur tot 16 uur. De
huid is een belangrijk orgaan en je moet er
goed mee om gaan. In deze les krijgt u kennis
van de voornaamste kruiden en hun werking
op de huid. Daarbij komen diverse
aandoeningen van de huid aan de orde en wat
je eraan kunt doen. U maakt een (h)eerlijke
crème met de ingrediënten van uw keuze, in
een eigen combinatie. En u krijgt het recept
mee voor thuis zelf maken.
Workshop Kruidentinctuur
zaterdag 3 juli 13 uur tot 15 uur
Ofwel zelf kruidendruppels maken. U leert hoe
dat gaat, welke kruiden zich er goed voor
lenen, percentages alcohol. U maakt twee
verschillende tincturen met de verse of
versgedroogde kruiden uit de kruidentuin. U
krijgt een recept mee.
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Les Relaxen met kruiden
zaterdag 10 juli van 13 uur tot 16 uur
In 'Relaxen met kruiden' komen aan bod de
werking van stress, het belang van ontstressen
en de ontspannende rol van diverse kruiden
daarbij. U maakt een geurige massageolie.
Kosten voor een kruidenles 40 euro inclusief,
kosten van een workshop 30 euro inclusief.
Boek uw eigen workshop
U kunt ook een workshop boeken met uw
eigen vrienden, familie of collega’s op een
datum die u schikt en in een thema van uw
keuze, in de kruidentuin of op een locatie van
uw keuze. Ook leuk om cadeau te doen. Voor
meer informatie over de mogelijkheden en de
prijzen bel Agnes tel. 0647608868 of mail naar
info@agneskruiden.nl
Vrijwilligers gezocht
De kruiden groeien nu hard en van blad en
bloem moet veel geoogst worden. Viooltjes,
Kamille, Citroenmelisse, Sint janskruid, enz.
Ook het onkruid ziet zijn kans schoon, dus
wieden is belangrijk. Heeft u zin en tijd om af
en toe te komen helpen dan bent u van harte
welkom. Laat het Agnes weten of kom gewoon
langs.

Verkoop van groenten en kruiden op de tuin
elke woensdag van 13 tot 16 uur en zaterdags
van 10 tot 16 uur. Het hele seizoen bent u van
harte welkom.
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