
 Nieuwsbrief september 2010  
 
Nazomer  
Het najaar komt eraan en dat heeft zijn uitwerking 
op de oogst.  Het blijft lang vochtig in de ochtend 
en omdat de kruiden helemaal droog moeten zijn 
als je ze plukt, kan er pas rond het middaguur 
geoogst worden. Voordeel is wel dat er nu meer tijd 
is om te wieden. En ook worden nu de rijpe zaden 
verzameld om te drogen, deels voor volgend jaar en 
een ander deel voor de verkoop.  
Goudsbloem, Venkel en Slaapmutsje staan er nog 
fris bij maar veel kruiden hebben letterlijk hun 
kruid verschoten. Kamille is aan zijn tweede bloei 
begonnen en de Koriander is weer prachtig in het 
blad. Heerlijk als keukenkruid, maar je moet ervan 
houden. In het najaar zijn er nog enkele activiteiten.  
Eerst de open dag, de laatste dit seizoen en op 22, 
23 en 24 september zijn er activiteiten in het kader 
van de Week van de Smaak. 
 

 
 
Open dag 11 september van 10 tot 16 uur in 
Agnes kruidentuin en tuinderij Eyckenstein 
thema: Kruiden en groenten van de 19e eeuw. 
Deze laatste open dag valt samen met 
Monumentendag. En dat is niet toevallig want de 
oude moestuin met zijn kassen en oude muur heeft 
de monumentenstatus.  
Programma van 10 tot 16 uur: 
-Theetuin achter in de kruidentuin waar u van 
alle soorten kruidenthee en heerlijke kruidencakes 
kunt genieten. Er is ook gewone thee en koffie 
verkrijgbaar. 
-verkoop van alles wat met kruiden te maken heeft: 
kruidenthee, plantgoed, zaaigoed, en dergelijke.  
Verkoop van verse theekruiden , keukenkruiden en 
veldboeketten zolang de voorraad strekt.  
Luuk Schouten verkoopt vergeten groenten en 
pompoenen.   
-13 uur Rondleiding ‘kruiden voor de thee’ 
Deelnemers aan deze rondleiding mogen zelf 
kruiden plukken voor de thee. De rondleiding is 
gratis. Maximaal aantal deelnemers 10, opgave 
noodzakelijk. Geef u op bij Agnes.  

 
Week van de Smaak  
Woensdag 23/9, donderdag 24/9 en vrijdag 25/9  
 
Proeverij  met pompoen en kruiden 
Op tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruidentuin 
worden in de Week van de Smaak de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
- proeverij van diverse producten van pompoen 
- proeverij van diverse soorten eigengemaakte 
kruidenthee (vers uit de kruidentuin) 
- korte rondleiding door de groentetuin en de 
kruidentuin waarin u ook van alles kunt proeven. 
Tijd: 16.00 - 18.00 uur.  Entree: € 5,- per persoon 
als u deel wilt nemen geef u op tel: 0647608868 
liefst een week van tevoren. 
 
Kruidenworkshops najaar 2010 
Agnes Looman geeft kruidenworkshops en 
kruidenlessen in de kruidentuin. In een workshop 
staat het bereiden van een product voorop en leert u 
veel over de kruiden en hun werking. Een 
workshop duurt ongeveer 2 uur 
Kosten workshop € 30,- inclusief recept en 
heerlijke kruidenthee. 
 
info en opgave: Agnes Looman 0647608868 of 
info@agneskruiden.nl. 
 
Maak uw eigen kruidendruppels (tinctuur)  
Vrijdag 15 oktober van 14 tot 16 uur 
In deze workshop leert u een tinctuur maken en ook 
wat u ermee kunt doen. Tincturen horen in uw 
apothekerskastje thuis en helpen vaak tegen diverse 
kwaaltjes. U leert van alles hierover en maakt twee 
tincturen naar keuze met kruiden uit de kruidentuin, 
bijvoorbeeld tijmtinctuur tegen verkoudheid of 
Calendulatinctuur als kruidenjodium. Een boeiende 
techniek met fantastisch resultaat. Je kunt een 
tinctuur heel lang bewaren. 

Workshop kruidenbalsem en massageolie 

vrijdag 22 oktober van 14 tot 16 uur  
In deze workshop leert u een kruidenbalsem maken 
van zuiver biologische materialen. U leert de 
toepassing van diverse kruidenoliën op de huid en 
krijgt na afloop het recept mee naar huis. Ook 
maakt u een etherische massageolie.  
Voor meer informatie bel Agnes tel. 0647608868 of 
mail uw vraag naar info@agneskruiden.nl  
U kunt ook een workshop (balsem, crème, thee 
mengen, badolie enz.) boeken op een datum die u 
uitkomt, minimum aantal deelnemers is 4.   
 
Openingstijden tuinverkoop (tot 1 oktober) 
Woensdag van 13 tot 16 uur en zaterdag van 10 tot 
16 uur. vanaf  1 oktober is de verkoop van kruiden 
alleen op woensdag van 13 tot 16 u en op afspraak. 
Tel 0647608868. 

Adres Agnes kruidentuin: Dorpsweg 264 (achter) in Maartensdijk,.   
bij Tuinderij Eyckenstein 


	Workshop kruidenbalsem en massageolie

