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De kruidentuin in juni.
De kruidentuin begint kleur te krijgen, veel kruiden staan
nu in bloei. Duizendschoon, Salie, Valeriaan, Ganzerik en
Kamille zijn prachtig in de vaas en worden veel geplukt.
De Kamille en Vlierbloesem zijn dit jaar heel mooi en er is
al veel voor de kruidenthee geoogst.
De nieuwe pomp doet het geweldig. De capaciteit is zo
groot dat er 4 sproeiers tegelijk aan kunnen. Daardoor staat
alles er fleurig en fris bij, ook in de nieuwe kas vol met
Basilicum.
Tuinplanten
Je kunt nog van alles zaaien en planten. Agnes heeft veel
biologische zomerbloemen die nu klaar zijn voor planten
in de tuin op een zonnige plaats, o.a. de grote Bostabak,
Siertabak in kleuren paars, rose en wit, Kattesnor, Cosmea,
Vlas, Goudsbloem en Duizendschoon. Ook zijn er de vaste
kruidenplanten zoals Rozemarijn, Pepermunt, Dropplant,
Citroenmelisse, Duizendblad, Venkel enz.
Activiteiten in en om de kruidentuin

Zaterdag 23 juni Open dag ‘eetbare kruiden’
Van 10 tot 16 uur. Ontspannen vertoeven tussen de lange
bedden met kruiden in Agnes kruidentuin. Zelf je bos
gemengde keukenkruiden oogsten of je bos bloemen
samenstellen. De imkers Kim en Monique zijn aanwezig
met een demonstratiekast waarbij goed te zien is hoe de
bijen leven.. Om 12 uur is er bij zonnig weer een
demonstratie kruiden oogsten en drogen in de
zonnedroogkast. De kinderen kunnen zelf kruiden oogsten
en deze op een droograampje in de droogkast leggen.
Om 14 uur geeft Agnes Looman een rondleiding langs
alle ‘Eetbare kruiden’.
De theetuin is open voor kruidenthee met kruidig gebak.
Vrijdag 29 juni workshop EHBO met kruiden.
Van 11 tot 13 uur. Er zijn veel kruiden die snel werken in
noodgevallen en die u handig meeneemt op reis. In deze
workshop leer je een heleboel over EHBO-kruiden en hoe
je ze maakt. en je maakt ter plekke een kruidentinctuur.
Kosten 30,-.

Vrijdag 6 juli workshop Vrouwenkruiden
Tijd 14 tot 16 uur. Veel kruiden zijn echte vrouwenkruiden. In deze workshop leer je welke dat zijn en
waarom. Aan de orde komen de diverse vrouwenongemakken en wat je er met kruiden in kunt bijsturen. Je
stelt zelf een verse kruidenmix samen met jouw eigen
‘vrouwvriendelijke’ kruiden. kosten € 30.
14 en 15 juli staat Agneskruiden op de beurs Fleurig bij
de stand van Groei en Bloei. Thema is Holland en Agnes
geeft er een kruidentheeproeverij. Adres
Park en tuinen Kasteel de Haar Kasteellaan 1, 3455 RR
Haarzuilens. Open van 11 tot 17 uur. Kijk op
http://www.kasteeldehaar.nl/activiteiten/activiteit/fleurig
Openingstijden Kruidentuin en pluktuin
Op woensdagmiddag 13 tot 16 uur en zaterdag van 10
tot 16 uur kun je terecht voor o.a. kruidenthee,
kruidenplanten, en eenjarige planten voor de siertuin
biologisch geteeld.
En bij mooi weer kun je lekker even gaan zitten met een
glas kruidenthee van versgeplukte kruiden.
Theerecept van Vlierbloesem en andere verse kruiden
Nu de Vlier in bloei staat kun je een heerlijke thee maken
van de geurige bloemschermen van de vlier in combinatie
met andere theekruiden. Als je een glazen theepot gebruikt
dan zie je hoe mooi het eruit ziet.
Pluk 3 à 4 bloemschermen van de Vlier en doe in een
theepot. Voeg Venkelblad en citroenmelisse toe en giet
water op. Na even roeren drinkt u het gelijk. Je zult
verbaasd staan over de verrukkelijke smaak. Je kunt de
theepot nog minstens een keer aanvullen met kokend water
zonder dat de thee slap wordt. Let erop dat je de kruiden
op een schone plek, weg van het verkeer plukt.

Vrijwilliger in de kruidentuin
Met weer nieuwe vrijwilligers is de tuin voor de open dag
(bijna) helemaal onkruidvrij gemaakt. De kruidentuin ziet
er fantastisch uit. Maar gelukkig bestaat het werk niet
alleen uit onkruid wieden in de perken maar is er voor elk
wat wils te doen. Rustig kruiden oogsten of planten in de
kas water geven. De kruidentuin wordt elke week kleuriger
nu de kruiden in bloei staan. En er is nu veel te oogsten.
Als je zin hebt om een keer mee te doen kom dan een keer
langs. Of bel of mail Agnes Looman 0647608868/
info@Agneskruiden.nl.
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