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Zomer in de kruidentuin 
Juli was een maand met veel regen maar gelukkig ook veel 
zon, goed voor een flinke kruidenoogst. En dit eerste deel 
van augustus verschilt daar niet veel van. De kruidentuin 
heeft wel baat bij al die regen, de kruiden zijn in prima 
conditie. Alleen de keukenkruiden in de kas moeten 
dagelijks begoten worden en het resultaat is dat bij het 
binnengaan de geur van basilicum je tegemoet komt. 
Ook de peterselie, kervel, thaise basilicum en ook shiso, 
een Japans kruid doen het erg goed.  
En de zonneschijn van de laatste dagen  garandeert een 
snel droogproces van de kruiden voor de thee. 
 

 
 
zaterdag 18 augustus Open dag ‘Kruiden in geuren en 
kleuren’ Van 10 tot 16 uur 
Op de open dag kunt u rondkijken in de kruidentuin en 
genieten van alles wat u daar ziet. In de theetuin kunt u 
van lekkere cakes en verse kruidenthee (koffie) genieten.  
Er is een theeproeverij van de verse kruiden uit de tuin.  
De imkers Kim en Monique zijn ook weer ter plekke.  
Om 14 uur rondleiding ‘Kruiden in geuren en kleuren’  
Diverse kinderactiviteiten o.a.   
12 uur tot 13 uur kruiden natekenen  
13 tot 15 uur  zeepjes gieten.  
De Pluktuin is de hele dag open voor het zelf samenstellen 
van je eigen bos bloemen  
 
Veel bezoek 
In Buitenleven van juli/augustus 2012 staat een artikel van 
4 pagina’s over Agnes kruidentuin en de moestuin van 
Luuk Schouten. Een mooi stuk met veel prachtige foto’s. 
En dat is te merken. Op woensdag en zaterdag is er veel 
bedrijvigheid in de tuin.  
 
De bijenkast 
Het gaat goed met het bijenvolk dat vanaf de vroege lente 
in de kruidentuin staat. Na wat perikelen 23 juni, toen de 
koningin te vroeg uitvloog en de imkers met veel moeite 
de zwerm bijen weer te pakken kregen, is het goed gegaan.  
De bijen hebben deze week hun eerste portie mierenzuur 
gekregen, wat hen moet beschermen tegen de varroamijt. 

Ze krijgen in het najaar nog een portie. Zo zal Agnes over 
niet al te lange tijd bijenwas van ‘eigen’ bijen kunnen 
gebruiken voor de smeerwortelzalf, brandnetelzalf,  
goudsbloemzalf en lippenbalsem. 
De bijen vliegen momenteel veel op de hysop, de 
guldenroede, de goudsbloem, het slaapmutsje en het 
Kaasjeskruid. Op de open dag in de middag zijn de imkers 
Kim en Monique weer aanwezig met informatie over de 
bijen. 
 
Vrijdag 24 augustus workshop kruiden gebruiken in de 
praktijk 
Van 11 tot 14 uur. een praktische workshop voor als je zelf 
actief met de kruiden bezig wilt gaan. De verse kruiden uit 
de kruidentuin zijn de basis voor je producten. Je maakt 
achtereenvolgens kruidenazijn, kruidenthee. Dan een 
kleine (middag)pauze met een hartig hapje. Vervolgens 
kruidenolie en tinctuur. Kosten € 40,-. Je krijgt de recepten 
op papier mee. 
 
Zaterdag 15 september  
Laatste open dag in het teken van het najaar. 
Programma zoals gebruikelijk op open dagen en zie verder 
de website.  
 
Zondag 16 september 
Agnes staat met haar kruiden bij Hoeve Ravestein in 
Baarn, dat het oogstfeest gelijk geeft met de officiële 
heropening van Kasteel Groeneveld. Kijk op 
www.hoeveravestein.nl voor meer informatie. 
 

vrijdag 5 oktober Relaxen met kruiden 
Tijd van 14 tot 16 uur. In deze workshop komen aan bod 
de werking van stress, het belang van ontstressen en de rol 
van de diverse kruiden daarbij. U leert hoe deze kruiden op 
het zenuwstelsel werken en maakt een ontspannende 
massageolie. Kosten € 30,-. 
 

 
 
Kom mee oogsten in de kruidentuin 
Als het mooi weer is en je wilt meedoen, kom dan langs 
bel of mail Agnes Looman 0647608868/ 
info@Agneskruiden.nl.  
 
Openingstijden Kruidentuin en pluktuin 
Op woensdagmiddag 13 tot 16 uur  en zaterdag van 10  
tot 16 uur kun je terecht voor  kruidenthee, kruidenplanten,  
keukenkruiden, bloemen.  En bij mooi weer kun je lekker 
even gaan zitten met een glas kruidenthee van 
versgeplukte kruiden. 


