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Zomer 2014 
Door de goede zomer is de kruidentuin een lust voor het 
oog. Veel kruiden zijn vroeger in bloei en dagelijks zijn 
veel vrijwilligers actief met oogsten. De droogkast draait 
op volle toeren en de voorraad kruiden groeit snel. Ook de 
lindeboom zat vol bloesem en het was een klus om die te 
oogsten. 
De belangstelling voor de pluktuin  groeit met de week, 
ook dankzij het mooie bord aan de weg.  
er zijn al heel wat boeketten gemaakt. Gewoon met een 
schaar in de hand je eigen bos bij elkaar knippen. Heel leuk 
om te doen en elke bos is weer helemaal anders.  

Zaterdag 19 juli Open Dag ‘5 jaar Agnes kruiden’ 
10.00 – 16.00 uur 
Dit jaar bestaat Agnes Kruiden 5 jaar en is er speciaal een 
open dag, alleen van de kruidentuin, om dit te vieren. In de 
kruidentuin en de oranjerie staat de hele dag alles in het 
teken van kruiden met demonstraties en activiteiten.  
Er is een demonstratie ‘Verven met kruiden’ door 
Margreth Wilmink, herborist en een proeverij met 
kruiden  door Floor Akkerman, voedingsdeskundige. 
Wegens succes is er weer voetmassage met kruiden door 
Lia de Groot, pedicure. 
 
Er is een bijendemonstratiekast en imkers Monique en Kim 
van imkerij ‘de Gagel’ geven uitleg en verkopen honing. 
Op elk hele uur van de dag is er een korte workshop 
voor een feestprijsje van € 5,-  Opgave kan ter plekke of 
van tevoren per email of telefonisch.  
 

 
 
Workshops: 
- 11 uur bloemschikken in de pluktuin 
- 12 uur kruidentinctuur maken in het huisje 
- 13 uur kruidenazijn bereiden in de kruidentuin 
- 14 uur kruiden voor de thee 
rondleiding/workshop  
- 15 uur kruidenolie maken in de kruidentuin 
 

 
In de ‘theetuin’ kunt u genieten van verse kruidenthee met 
kruidig gebak. Er is verkoop van kruidenplanten,  
kruidenthee,  lippenbalsem, brandnetelzalf, 
smeerwortelzalf en nog veel meer kruidenproducten. 
 
Vrijdag 15 augustus Zomermiddagworkshop – kruiden 
oogsten in de kruidentuin 14.00 – 16.00 uur 
Agnes legt u uit hoe u de kruiden kunt plukken en hoe u ze 
goed kunt drogen en bewaren. U gaat de tuin in, plukt de 
kruiden en legt ze in de droogkast. Met in de pauze heerlijk 
verse kruidenthee. Kosten € 15,-. Vooraf aanmelden via 
info@agneskruiden.nl. Alleen bij mooi weer, bij nat weer 
is het een week later. 
 
Vrijdag 29 augustus workshop - kruiden gebruiken in 
de keuken 14.00 – 16.00 uur 
Een praktische workshop voor als je zelf actief met de 
kruiden bezig wilt gaan. De kruiden uit de kruidentuin zijn 
de basis voor je producten. Je maakt achtereenvolgens 
kruidenazijn, kruidenolie, bouquet garni. 
Kosten € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 of 
mail naar info@agneskruiden.nl.  
 

Het hele zomerseizoen is de kruidentuin open voor 
bezoek en verkoop van biologische zaden planten- 

bloemen- thee - kruidenproducten 

Woensdagmiddag  13 tot 16 uur 
Zaterdag   10 tot 16 uur 

Theetuin open op zaterdag 
 
 
Plantgoed nog de hele zomer door en u kunt ook in 
september nog zaaien 
Veel meerjarige planten kun je al in september zaaien, om 
het volgend jaar vroege bloei te krijgen.  
Agnes heeft veel zaden die u nog kunt zaaien.  
Ze zijn winterhard, dus kunnen de winter overleven als 
jonge plant. 
 
Vrijwilligers gevraagd in de kruidentuin 
Heb je zin om kennis te maken met kruiden en mee te 
helpen in de kruidentuin, je bent van harte welkom. Laat 
het weten op de open dag of stuur een mail. Wil je eerst 
kijken hoe het gaat, loop dan eens een ochtend mee.  


