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Het zonnige en droge voorjaar
Het lijkt wel of de zomer al begonnen is. Veel kruiden
zijn gaan bloeien en door de droogte is de kwaliteit van
bloem en blad heel mooi. Het gonst in de perken van de
bijen en er vliegen veel soorten vlinders. De kruidenoogst
is al groter dan vorig jaar rond deze tijd.
En nog een grote meevaller: de buitendroogkast kan al
gebruikt worden. Hierin drogen de kruiden sneller.

De eenjarige bloemen groeien langzamer en de oogst van
de goudsbloemen laat wat op zich wachten.
Met gericht water geven lukt het goed om de planten in
conditie te houden. Ook de aardappelen staan er prachtig
bij en groeien ondanks de droogte goed door.
De tuin is sinds zaterdag 21 mei weer open en in de
pluktuin is een ruime keuze aan bloemen voor een mooi
boeket.

Openingstijden kruidentuin
Woensdag van 13 tot 16 uur
Zaterdag van 10 tot 16 uur.
Er is verkoop van biologische kruidenplanten, eenjarigen,
keukenkruiden, bloemen, thee, kruidenproducten zoals
lipbalsem, Brandnetelzalf enz.
Er zijn zitjes waar u met uitzicht op de bloementuin van
verse kruidenthee met iets lekkers kunt genieten.

Activiteiten
Vrijdag 10 juni Kruiden voor de huid
Van 11 tot 13 uur. Wat je kunt doen om je huid in goede
conditie te houden of te brengen. Met eigen keus aan
kruiden, natuurlijke materialen en etherische olie maak je
een crème. Kosten € 30,- inclusief. Neem je iemand mee
dan krijg je 5 euro korting.

‘Lekker naar de Boer’ 18 en 19 juni van 10 tot 16 uur
Er is dit jaar weer een open weekend in het kader van de
landelijke open dagen. Agnes kruidentuin en Tuinderij
Eyckenstein doen daar beiden weer aan mee.
Programma
• verkoop van kruidenplanten, kruidenthee en
kruidenproducten o.a. lippenbalsem, brandnetelzalf, anti-
muggenstift, meidoorntinctuur.

• 14 uur rondleiding door Agnes Looman met als
onderwerp ‘kruiden kun je eten!’ 

• buffet met kruidenthee, koffie en kruidig gebak
• kinderactiviteiten o.a. kruiden oogsten en drogen,
zeepjes maken

Vrijdag 1 juli EHBO kruiden, en een tinctuur maken
Van 11 tot 13 uur. Er zijn veel kruiden die snel werken in
noodgevallen en die u eigenlijk in het apothekerskastje zou
moeten hebben of in de verbanddoos mee op reis. In deze
workshop leert u welke kruiden geschikt zijn. U maakt een
kruiden-tinctuur voor eigen gebruik.
Kosten € 30,- inclusief, 2e persoon 5 euro korting.

Zaterdag 2 juli Meewerkdag in de kruidentuin
Iedereen die lekker een dagje buiten wil werken is
welkom. Voor thee, koffie en lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden? bel Agnes 0647608868

Verse kruidenthee
De lentemix met de voorjaarskruiden is bijna op en er is nu
vers gedroogde kamillethee. Ook is er weer dropthee met
zijn heerlijke anijssmaak.
Deze kruiden konden drogen in de nieuwe droogkast.
Slaapmutsje en Kaasjeskruid zijn nu aan de beurt en het
prachtige sint janskruid, waarop zoveel bijen afkomen.

Biologische bloemen plukken
De kruidentuin komt steeds meer in bloei. Kruidige
bloemen om in een vaas te zetten. Duizendschoon, Sint
janskruid, Achillea, Kamille, Lavendel. En er komen er
steeds meer bij. U kunt uw eigen boeket knippen in de
kruidentuin op woensdagmiddag en zaterdag.

Bedrijfsuitje
U kunt een rondleiding, workshop naar keuze, een high tea
boeken in de kruidentuin. Prijzen vanaf € 15 p.p. Bel
Agnes voor meer info.

Vrijwilligers gezocht
Kom helpen in de kruidentuin, een ochtend, middag of
hele dag. Kennis van kruiden is niet vereist.

Vriend van de kruidentuin
Als vriend van de kruidentuin stimuleer je het gebruik van
geneeskrachtige kruiden en maak je meer projecten in de
kruidentuin mogelijk. Voor 30 euro per jaar ben je vriend.
Als dank krijgt u korting op activiteiten en workshops. En
speciaal op 24 september a.s. is er voor alle vrienden een
speciale activiteit. Word ook vriend en maak het bedrag
over op banknr 149141866 onder vermelding van ‘vriend’.


