Nieuwsbrief december 2009
Het eerste jaar van Agnes kruidentuin is bijna ten einde.
In het huisje, de Klaver, is sinds oktober elektriciteit en water. Daarvoor werd een sleuf
gegraven van 70 cm diep om het drinkwater vanaf de waterplaats bij Luuk Schouten door te trekken
naar het huisje in de kruidentuin. In die sleuf is ook elektrische kabel gelegd naar het huisje waarmee
de ruimte gereed is. Net op tijd voor de workshops kruidencrème maken en zalf maken die in
november en december gepland waren. Er is zelfs een grondwaterleiding aangelegd om bij extreme
droogte te kunnen sproeien, zowel in de kruidentuin als in de moestuin.
Mede dankzij de mooie zomer is de kwaliteit van de kruiden geweldig. En ook de hoeveelheid valt
niet tegen. Met de hulp van vele vrijwilligers kon er vaak en veel worden geoogst en gedroogd in de
droogkasten. De meeste kruiden zijn bestemd voor kruidentheemelanges, een kleiner deel wordt als
solokruid aangeboden of verwerkt in olie, tinctuur, zalf, lippenbalsem. De kruiden behouden minimaal
een jaar hun kracht en werking, net zo lang als nodig is voor de nieuwe oogst er is.
De kruiden zijn biologisch gekweekt en dragen het eko-keurmerk.
De kruidenthee en kruidenproducten zijn inmiddels op diverse plaatsen te koop. In Landwinkel de
Tolboom te Maartensdijk www.boerderijdetolboom.nl, bij de Charlottehoeve te Soest
www.charlottehoeve.nl en in de kruidentuin zelf te Maartensdijk (wel even bellen van tevoren want
Agnes is in de winter niet dagelijks aanwezig). In Hilversum kunt u de kruiden kopen in de
Eekhoornstraat 27. U kunt ook online bestellen via www.Agneskruiden.nl.
Het was een actief najaar. Om de grond te verbeteren waren aardappelen geteeld op een deel van het
terrein en die zorgden niet alleen voor een grote oogst aan heerlijke aardappelen maar ook voor flink
veel werk daarna. Met de hulp van enkele sterke vrijwilligers is het stuk land ontdaan van kweekgras
en ander onkruid. En inmiddels staan er jonge zwarte bessen-, rode bessen- en frambozenstruiken.

Totdat de sneeuw dit belette is er nog
wekelijks in de Kruidentuin gewerkt aan het
klaarmaken van de bedden voor volgend
seizoen. Veel planten zijn verhuisd naar een
groter bed, zodat er meer oogst per plant kan
komen.
De eerste Open dagen van 2010 zijn op 15 mei
en 12 /13 juni. Deze dagen zullen in het teken
van de eerste voorjaarkruiden staan en vallen
weer samen met de open dagen van Luuk
Schouten van Tuinderij Eyckenstein.
de kruidentuin in sneeuwpracht

In maart/april als de natuur weer is ontwaakt is er voor geïnteresseerden een korte kruidencursus met
daarin veel informatie over de kruiden en hun toepassing . Prijs: € 35,- per les. Op 20 maart thema:
Voorjaarskruiden, op 10 april thema: Kruiden voor de huid. Tijd van 13 tot 16 uur. Als u
geïnteresseerd bent of meer wilt weten, stuur een berichtje naar info@agneskruiden.nl.
Agnes en Thomas wensen u een gezond en kruidig 2010 toe en zien u graag komend jaar weer in de
kruidentuin!
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