Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein.
Tel 0647608868. Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792. Tuin en Winkel open vanaf 3 april: zaterdag 10 – 16 uur
en woensdag 13-16 uur. U kunt bij ons pinnen.

Het tuinseizoen gaat weer beginnen op 3 april 2021
Na een echte winter met sneeuw en ijspret is het voorjaar
begonnen. In de kruidentuin is inmiddels de winterrogge
omgezet met compost of verteerde stalmest en is het
zaaien begonnen van 1-jarige planten zoals goudsbloem,
slaapmuts, kaasjeskruid, korenbloem, bonenkruid. De
vorstgevoelige kruiden worden voor gezaaid in de glazen
kas. De bessenstruiken zijn in het najaar verhuisd naar een
nieuwe plek en dat geldt ook voor de mierikswortel. Het
ziet er allemaal overzichtelijk uit, heel prettig aan het
begin van een seizoen. De tuin is er klaar voor om weer
open te gaan op 3 april. Dan zijn er al veel planten te
verkrijgen. En kruidenthee en kruidenproducten. We
houden ons goed aan de coronavoorschriften.

Zaterdag 1 mei Kruidenles "Fit met voorjaarskruiden"
Van 13.00-15.30 uur
De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en helpen je
bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop pluk je
kruiden in de kruidentuin en maak je een eigen lentetheemelange voor reiniging en weerstandverhoging. Daar
heb je de hele zomer baat bij. En je maakt een geurige
voorjaarscrčme.
Kosten € 35,- Het is nodig je van tevoren op te geven.
Dat kan via info@agneskruiden.nl of bel Agnes
0647608868.
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Op zaterdag 8 mei is er een Themadag ‘Lente in de tuinen’
samen met Tuinderij Eyckenstein met meerdere
rondleidingen, stands en nog veel meer als het mee zit.
Wordt vervolgd.
De workshop op 27 maart ‘creëer je eigen
kruiden/bloementuin gaat niet door in verband met
Corona. De workshop van 10 april bonbons met kruiden
maken door Bonbon Margo is uitgesteld tot nader orde.
Let op: Zaterdag 20 maart online Lezing van Dave
Goulson: Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. van
14.30u tot 16.15u.

bieslook en longkruid in bloei
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Zaterdag 3 april
START verkoop biologische kruidenplanten
van 10.00-16.00 uur.
Kom voor plantgoed, zaaigoed en natuurlijk al het advies
dat je nodig hebt om dit nieuwe seizoen goed te starten.
Alles biologisch gekweekt, dus sterke planten zonder
chemische bestanddelen en zonder bestrijdingsmiddelen.
Rode zonnehoed, bergamotplant, salie, citroenmelisse,
dropplant, echte tijm, bieslook, Marokkaanse munt, hysop,
lavendel, kleine pimpernel. Ook klein fruit zoals zwarte en
rode bes, kruisbes, aardbei, enz. En dahliaknollen en zaden
van bloemen en kruiden.
Zakken tuinaarde van Bio Kultura 40 liter verkrijgbaar.

Zaterdag 20 maart Online Lezing van Dave Goulson:
Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. van 14.30u
tot 16.15u (Engels gesproken)
Insecten spelen een hoofdrol in ons ecosysteem en staan
door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave
Goulson neemt je in zijn lezing mee in de wereld van
insecten. Hij maakt inzichtelijk wat ze voor ons doen,
waarom ze achteruitgaan en waarom we haast moeten
maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit
wat je in je eigen leven en tuin kunt veranderen om
insecten de ruimte te geven die zij verdienen
Prof. Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit
van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een
bekende spreker waar het gaat om insecten ecologie en
bescherming. Hij heeft vier boeken voor leken geschreven
die in het Nederlands vertaald zijn: 'Een verhaal met een
angel' (2014), 'Geroezemoes in het gras' (2015), 'De vlucht
van de hommel' (2017) en 'De Tuinjungle' (2019).
De lezing is georganiseerd door Velt (Vereniging
Ecologisch Leven en Tuinieren) afd. Gooi en Eemland in
samenwerking met Velt-NL en studievereniging LaarX uit
Velp. Tijd: 14.30 (Zoombijeenkomst open om 14u)
Toegangsprijs: € 3,- voor leden van Velt en LaarX,
€ 5,- voor overige belangstellenden
Ticketverkoop online via de link
https://velt.nu/davegoulson
Volgende nieuwsbrief komt half april.

