Nieuwsbrief december 2016

Een mooi jaar

Het kruidenseizoen 2016 was een mooi seizoen
met goed bezochte open dagen, veel bezoekers
op de zaterdag en de woensdag, veel
belangstelling voor de workshops. Maar een
relatief lastig oogstseizoen door de vele
regenbuien. Gelukkig zijn er nu twee
zonnedroogkasten en kon er op de dagen dat het
zonnig èn droog was veel tegelijk geoogst
worden.
De kruidentuin
Tot deze week gingen de werkzaamheden op het
land door om de tuin klaar te maken voor het
volgend seizoen. Het onderhoud van de perken
in de kruidentuin is goed op schema, veel vaste
planten hebben een laagje compost en de
vorstbescherming is, net voor de vorst dus
bijtijds aangebracht. De verveine staat veilig in
de kas, bedekt met fleecedoek. Tot 9 januari is er
geen bedrijvigheid in de kruidentuin, behalve de
zorg voor de poezen Tommie, Billie en Tikus.
Die het overigens goed maken.

De aandacht gaat nu uit naar het voorbereiden
van de kerstmarkten, daarvoor moeten veel
producten nog worden klaargemaakt, zoals thee,
keukenkruiden, zalf en tincturen.
Kerstmarkt in Landgoedwinkel de Rading
17 december 11 – 16 uur
Op zaterdag 17 december staat Agnes Kruiden
met al haar producten en thee-proeverij op een
gezellige Kerstmarkt van Landgoedwinkel De
Rading, adres Rading 1B, Hilversum. Op de
markt is voor elk wat wils. De Landgoedwinkel

zelf heeft een uitgebreid assortiment van
biologische producten en een uitgebreid menu
voor de kleine en grote trek. Op de markt vindt u
‘De Imkerij’ met heerlijke honing, Agnes
Kruiden met een theeproeverij, een proeverij van
biologische Duitse wijn. Er staan overal
kraampjes met o.a. porselein beschilderen en
keramiek, brocante en originele kerstversiering.
`Natuurlijk Wijde-meren’ is aanwezig met
producten gemaakt uit de natuur. En Julien en
Tim, de gastvrouw, gastheer van de
Landgoedwinkel geven u antwoord op al uw
vragen.

Verkoop in de wintermaanden

In de winter kunt u via de website thee en
overige producten bestellen. Als u in de buurt
woont kunt u deze ook op de tuin ophalen, op
afspraak.
Zoals de diverse theemixen, Frisse luchtthee,
Droommix, Relaxmix en de populaire
Oswegothee. En een nieuwe mix, die inmiddels
Rozentheemix is gaan heten. Met heel veel
rozenblaadjes erin, dat spreekt vanzelf. Ook de
overige producten worden weer aangevuld,
slaapmutstinctuur, brandnetelzalf, oordruppels,
sint Janszalf, smeerwortelzalf, enzovoorts.
Nieuw seizoen
Vanaf maandag 9 januari begint het werken in de
kruidentuin weer. Voorlopig op de maandag,
woensdag en donderdag. Vanaf maart ook weer
op vrijdag. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom,
dus voel u vrij om een keertje mee te doen om te
kijken of het iets voor u is. Bel Agnes
0647608868 of stuur een emailbericht naar
info@agneskruiden.nl.
De Agenda 2017
Vanaf januari zal de agenda voor 2017 weer op
de website staan www.agneskruiden.nl.
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Op zaterdag 29 april is de eerste plantenverkoop
van 12 tot 15 uur. Plantgoed, zaaigoed en gratis
advies.
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