Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868.
Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792. Tuin en Winkel open vanaf 9 april: za 10 – 16 uur en wo 13-16 uur. U kunt bij ons pinnen.

Nieuwsbrief augustus 2022
De vele zonnige dagen zorgen voor een betoverende
bloemen-pluktuin. Dus kom plukken. Vanaf 6 euro
heb je al een mooie bos. Je kunt ook een
tienrittenkaart kopen, dat is heel voordelig als je
regelmatig op de tuin komt. Je kunt ook een bos
bloemen bestellen, dan stellen wij die voor je samen
en zetten hem klaar voor je.

Zaterdag 13 augustus
Kinderactiviteiten dag met workshops en
speurtocht Van 11.00-14.00 uur
Programma van de dag voor alle leeftijden. Net als
vorig jaar zijn er allerlei dieren in de kruidentuin
verstopt die de kinderen gaan opsporen. Daarna
kunnen de kinderen in korte workshops hun
creativiteit kwijt. Alles in het teken van dieren en
planten.
Kosten € 3,00 per kind.
Opgeven is niet noodzakelijk maar wel fijn. Tel
0647608868 of per email info@agneskruiden.nl.
Graag de leeftijd van kind(eren) erbij vermelden.
Aanmelden op de dag zelf bij de kruidenkraam.

Zaterdag 6 augustus
Schaken in het groen. Schaakmiddag in de
kruidentuin. start 13.00 uur
Op 6 augustus is er voor de tweede keer schaken in
de kruidentuin. De eerste keer in juni was een succes.
Kom gezellig schaken in de kruidentuin. Niveau is
onbelangrijk, plezier staat voorop. Het is geen
competitie, maar een gelegenheid om weer eens een
potje te schaken. Bij regenweer zitten we onder de
partytent. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon
langskomen en kijken of je zin hebt. Heb je een
schaakbord en schaakspel, breng het mee.

Zaterdag 27 augustus
kruidenles - kruidenremedies maken
Van 13.00-15.30 uur
Er zijn veel kruidenrecepten die snel werken en die je
zelf kunt maken. In deze kruidenles leer je de kruiden
kennen, oogsten en maak je 3 producten: een zalf,
een tinctuur en een maceraat.
Kosten € 40,-.
Je krijgt de informatie en je producten mee naar huis.
Pen en papier zijn handig.
Meer info of boeking info@agneskruiden.nl of bel
Agnes 0647608868.
Voordelige bijenplanten
De hele maand augustus zijn de bloeiende
bijenplanten extra voordelig geprijsd. Elke derde
plant is gratis. O.a. Siertabak (met zijn geurige
bloemen), Oranje en lila Cosmea, sierlijke
Meisjesogen, Oost-Indische Kers, Slaapmutsje,
Lavatera, Leeuwenbekje en nog veel meer.

