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De zomer komt eraan
Het gaat goed in de kruidentuin, al moet er door de
droogte veel extra water worden gegeven om de
kruiden en bloemen in goede conditie te houden.
Gelukkig lukt dat goed en is er al veel citroenmelisse,
pepermunt, agrimonie, tijm, venkelblad, zwarte bes,
monarda, viooltje geoogst door alle vrijwilligers en
stagiairs.
In de bloementuin wordt het steeds kleuriger en vanaf
volgende week is de pluktuin open om uw eigen bos
bloemen samen te stellen. Er zijn veel activiteiten en
binnenkort weer een open dag. De restauratie van de
historische kassen is bijna voltooid, komt dat zien.
20 juni ‘Lekker naar de Boer’ Open dag van 10
tot 16 uur
met om 14 uur rondleiding door de kruidentuin ‘over
kruiden en eetbare bloemen’.
Theetuin open met koffie/thee en kruidig gebak van
eigen keuken. In de theetuin kun je agrimonie-, munten verveinethee bestellen, vers geoogst. Pluk je bos
bloemen op kleur. Verkoop van kruidenplanten,
eenjarige bloemen en zaaigoed.
Kinderactiviteit: bloemschikken in de pluktuin 13uur
De eerste oogst - lentemix
De voorjaarskruiden zoals brandnetel, paardenbloem,
viooltje, berkenblad, vlierblad, de bloemen van het
longkruid, zwarte bessenblad en de smaakvolle
monarda zijn geoogst en daarvan is de eerste
lentethee gemaakt, echt een aanrader. verkrijgbaar op
de kraam.
zaterdag 4 juli workshop - 14.00-16.30 uur ‘zelf
kruidenremedies maken’
Er zijn veel kruidenrecepten die snel werken en die je
zelf kunt maken. In deze workshop maak je 3
producten: een tinctuur, een olie en een kruidenthee.
En je krijgt veel info over de kruiden. Kosten € 30,met lesmateriaal erbij. Meer info bel 0647608868
Insectenhotel

Er is een prachtig insectenhotel gemaakt door Roelof,
student van Helicon groenopleiding Eco en Wild
Life- studies. En er wordt hard gewerkt aan een
zintuigenpad in de kruidentuin.
Op woensdag 17 juni wordt het nieuwe kruidenboek
‘Kruiden- kweken en koken’ van Deborah Megens
gelanceerd in Agnes Kruidentuin. Het is een prachtig
kruidenboek waar je gelijk mee aan de slag wil gaan.
Veel kruiden, bekende en ook minder bekende,
worden uitvoerig beschreven, met heerlijk bruikbare
recepten en prachtig duidelijke foto’s. Het is
verkrijgbaar bij Agnes Kruiden.
Plant- en zaaigoed - biologisch
Verkrijgbaar diverse eenjarige bloemen op pot,
keukenkruiden, munt, citroenverbena, tijm,
peterselie, Vaste kruidenplanten, zoals Rode
zonnehoed, longkruid, lavendel, pepermunt.
Kleinfruit zoals zwarte en rode bes, framboos,
kruisbes. en nog veel meer.
Vrijwilligerswerk in de kruidentuin

Vorig seizoen werd gevraagd naar een ‘handige
vrijwilliger voor klusjes in de tuin, o.a.
timmerklussen’. Inmiddels is daar Martin. hij heeft al
veel klussen gedaan, waaronder het herstel van de
zonnedroogkast zodat deze weer op volle toeren kan
draaien. Net op tijd, nu het echte oogstseizoen is
begonnen.
tuinvrijwilligers
Er is altijd behoefte aan vrijwilligers, helemaal nu het
oogstseizoen is begonnen. U heeft geen groene
vingers nodig, wel zin en tijd om een paar uur per
week te helpen. Bel Agnes tel 0647608868
Activiteit op maat in de kruidentuin plannen
Met familie een workshop doen? High Tea erbij
plannen? Of heb je iets te vieren? Doe het in Agnes
Kruidentuin. Vraag Agnes naar de mogelijkheden.
Kijk ook op www.agneskruiden.nl bij activiteiten op
maat.
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