Nieuwsbrief juni 2017

Begin van de zomer
Het is nu volop oogsttijd en al is het erg droog en
moet er veel en vaak bewaterd worden, de zon schijnt
volop en de kruiden varen er wel bij. De droogkast
ligt vol met rozenblaadjes, slaapmutsje, viooltje,
venkelblad, bergamot, pepermunt, melisse, marjolein,
frambozen- en zwarte bessenblad, Sint janskruid,
kaasjeskruid en de eerste goudsbloemen. Alles groeit
nu zo snel dat het onkruid bijna niet meer onder de
duim te houden is. Voor oogsten en wieden zoekt
Agnes vrijwilligers om het team te versterken.

Zaterdag 17 juni: Open dag – (landelijke open
dagen 'lekker naar de boer')
Kom heerlijk genieten in de kruidentuin vol geurige
kruiden en bloemen. De pluktuin is alweer vol
prachtige snijbloemen. Pluk je bos bloemen op kleur.
Theetuin open met verse kruidenthee en kruidig
gebak van eigen keuken, o.a.kruidige dropcakes van
Thomas, heerlijke appeltaart van Iris. Verkoop van
kruidenplanten, eenjarige bloemen en zaaigoed in de
kruidentuin.
Om 14.00 uur rondleiding door de kruidentuin
‘over kruiden en eetbare bloemen’, gratis.
Om 13.00 uur kinderactiviteit bloemschikken in de
pluktuin. Kosten van deze activiteit: € 5,00.
Zaterdag 1 juli: Workshop: zelf kruidenremedies
maken 14.00-16.30 uur
Er zijn veel kruidenmiddelen die snel werken en die
je zelf kunt maken. In deze workshop leer je de
kruiden kennen, oogsten en maak je 3 producten: een
tinctuur, een maceraat (kruid op olie) en een
kruidenzalf. Kosten € 35,00. Meer info of boeken tel
0647608868 of mail naar info@agneskruiden.nl.
Zaterdag 15 juli: Open kruidendag in de
kruidentuin 10.00-16.00 uur.

Met vele activiteiten o.a. proeverij met gezonde
kruidentapas door Caroline North, voetmassage door
Lia de Groot, diverse korte workshops, o.a.
kruidenthee uit je eigen tuin. markt van tweedehands
kruidenboeken en nog veel meer.
Rondleiding langs alle mooie hoeken van de
kruidentuin met veel informatie over de kruiden.
Start om 14.00 uur.
De theetuin is weer open met heerlijk gebak en er is
weer pesto naar frans recept, een delicatesse!
Vrijwilligers zijn altijd welkom
Als je zin en tijd heeft, bel Agnes en maak een
afspraak om een keer mee te werken om te kijken of
het iets voor je is. Ontspannen plukken tussen de
kruiden, op maandags, vrijdags of zaterdags. Bel
0647608868 of mail Agnes (info@agneskruiden.nl).
Boerderij Eyckenstein
Dit voorjaar is vlakbij de kruidentuin Boerderij
Eyckenstein gestart in de Eikensteeg 13, achter de
Mauritshoeve en voorbij de manege. Dit bedrijf van
Jacob en Linda Beeker, is al bekend om het heerlijke
vlees van de jerseystiertjes. De dieren lopen buiten,
hebben een mooi leven en worden na 2 jaar geslacht.
Bij de boerderij is een landwinkel waar je het vlees
kunt kopen en je kunt er ook voor van alles anders
terecht. Zaterdag 17 juni is er daar een Foodmarkt
waar ook Agnes kruiden en Tuinderij Eyckenstein
staan.

Steeds meer planten en eetbare bloemen op pot
De plantenstand wordt nog telkens aangevuld met
jonge aanwas, vooral veel bloemen die nu gaan
bloeien en zo in de border kunnen. En de
kruidenplanten gaan ook bloeien, dus voor veel kleur
in uw eigen tuin kom langs om uw voorraad aan te
vullen. Er zijn nu ook Verveine-, dropplanten,
basilicum- en shisoplanten en nog veel meer.

Agnes kruiden en Tuinderij Eyckenstein
adres: Dorpsweg 264 3738CN Maartensdijk
Open: Woensdags 13 tot 16 uur
Zaterdags 10 tot 16 uur

Agnes kruidentuin Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk, ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868
info@agneskruiden.nl
www.Agneskruiden.nl

