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De bloementuin  

Na een maand droogte in mei, veel warmte en een 

paar stevige regenbuien is de bloementuin ontwaakt. 

Elke dag komen er nieuwe verse bloemen uit de 

knop, heel veel soorten, waar je een prachtig boeket 

mee kunt samenstellen.  

Bent u al tijden van plan om eens naar de tuin te 

komen en is het nog niet gelukt, blok gewoon 18 

juni of 16 juli in uw agenda en toets het adres in 

op uw Tomtom. Adres: Dorpsweg 264 achter 

Maartensdijk. (openbaar vervoer vanuit Zeist, De 

Bilt en Hilversum: bus 58 halte Rustenhoven) 

Of kom op een gewone zaterdag, dan zijn we er 

ook. 

 

Verkoop sterke planten in de kruidentuin  

Er zijn al veel planten verkocht, maar er is nog 

genoeg. Er is nu verveine, rozemarijn, tijm, en lavas. 

Ook de Marokkaanse munt en vele zomerbloemen 

zoals roze lavatera, oranje en lila cosmea’s, dahlia’s, 

kattesnor enzovoorts zijn als plant te koop.  

 

Zaterdag 18 juni Open dag van 10 tot 16 uur 

van 10.00 tot 16.00 uur  

Er is van alles te beleven voor alle leeftijden. 

Agnes staat u graag te woord over alles waar u 

benieuwd naar bent. Verse kruiden, aardbeien, 

plantgoed, en bloemen, er is van alles. Strijk neer 

in de theetuin met koffie en (kruiden)thee met 

kruidig gebak, muffins. Er is een proeverij van 

gezonde lekkere kruidenhapjes. 

En pluk je bos bloemen op kleur in de pluktuin. 

Rondleiding door de kruidentuin door Agnes 

Looman: 14 uur ‘Over kruiden en eetbare 

bloemen’  

 

Kinderactiviteiten  

13 uur bloemplukken en bloemschikken in de 

pluktuin 5 euro per kind 

13.30 uur in de Moestuin: Het Grote 

Groentespel, kinderen (6-10 jr.) oogsten zelf een 

mandje met groenten 5 euro per kind.  

Ook is er een wensboom in het eikenbosje waar 

je je eigen wens kunt maken en in de boom 

hangen, gratis. 
 

 

vrijdag 24 juni workshop - zelf kruidenremedies 

maken Van 14 tot 16.30 uur. Er zijn veel 

kruidenrecepten die snel werken en die je zelf kunt 

maken. In deze workshop leer je de kruiden kennen, 

oogsten en maak je een heilzame tinctuur en olie. 

Kosten 30,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.  

Meer info of boeking tel 0647608868 of mail naar  

Vrijdag 1 juli Workshop Bloembinden 

Van 10.00-13.00 uur in de pluktuin van Agnes 

In deze korte cursus leert u eindelijk wat u al zo lang 

wil leren: bloemen mooi in een vaas rangschikken, 

een korenschoof maken, enz. Zie onderstaande foto. 

Jeannet Raimond, ervaren bloembindster bij 

Bloemkracht 8, leert u de kneepjes van het vak. Bij te 

weinig deelnemers gaat de workshop niet door, dus 

neem uw vriendinnen mee. 

Kosten inclusief materialen en koffie/thee € 40,-. 

opgeven bij info@agneskruiden.nl.  

 

 

 

Wordt  vrijwilliger in Agnes kruidentuin!  
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