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Een nieuw kruidenjaar
Vorig seizoen eindigde plotseling eind november met het
invallen van een vorstperiode. Net toen er begonnen werd
aan de restauratiewerkzaamheden van de Oranjerie, de
ruimte net buiten de muur van de moes/kruidentuin.
Inmiddels zijn die werkzaamheden bijna klaar en wordt het
geheel steeds mooier. De entree van de tuin is nu ook
bestraat.
Het kruidenseizoen in Agnes kruidentuin gaat weer
beginnen en voorbereidingen zijn aan de gang. Wieden in
de kruidenbedden, nieuwe bedden gereed maken voor
jonge planten en eenjarige kruiden zaaien.
Ondanks de korte zomer is de oogst van vorig seizoen
meegevallen en is er nog voldoende voorraad voor de
theemixen. De droommix die vorig jaar rond deze tijd al
op was, is nu nog verkrijgbaar. Nieuw dit jaar is het
bloemenabonnement. En u kunt nu vriend worden van de
kruidentuin.

Kruiden- en bloemenbedden
Op de plaats waar vorig jaar de aardappelen werden
verbouwd, helemaal links in de tuin komen
kruidenbedden. Want er is meer oogst van Citroenmelisse,
Pepermunt, Sint Janskruid en andere kruiden nodig om aan
de groeiende vraag te kunnen voldoen. Ook de kruidige
bloemen en keukenkruiden krijgen meer ruimte
toebedeeld. Veel meerjarige kruiden staan al op hun
nieuwe plek. Vanaf eind april hoopt Agnes verse kruiden
en bloemen te kunnen leveren.
Workshops in het voorjaar
Ontwerp uw eigen kruidentuin
Zaterdag 16 april Van 11 tot 13 uur. Hoe groot of klein
uw tuin ook is, u kunt er heel goed kruiden in kweken.
Kruiden zijn mooi, geurig, vaak eetbaar en ze hebben ook
nog een werking. Agnes Looman geeft u handvatten om
zelf uw tuin tot een kruidig geheel te maken, zonder die
helemaal op de schop te hoeven nemen. Kosten € 30,Fit met voorjaarskruiden
Van begin april tot eind mei. Tijd 2 uur, te boeken op elke
weekdag van 14 tot 16 u. programma:
Voorjaarskruiden plukken in de kruidentuin, samenstellen
lentekuur voor reiniging en weerstandverhoging, een
reinigende crème maken. Kosten totaal € 30,Vrijwilligers
De kruidentuin kan zeker nog vrijwilligers gebruiken.
Voor het wieden, stekken, oogsten van de kruiden en
bloemen. Ontspannen en gezellig samen bezig zijn in de
natuur. En je ziet de tuin onder je handen steeds mooier
worden. Interesse? Bel dan Agnes 0647608868 of mail
info@Agneskruiden.nl

Biologische bloemen met het eko-keurmerk
Met een bloemenabonnement heeft u vanaf half mei
wekelijks biologisch bloemen op tafel voor een voordelige
prijs.
In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. U kunt
kiezen uit diverse soorten en kleuren. Ook een biedermeier
kunt u bestellen.
Vriend van Agnes kruidentuin
Twee van de doelstellingen van de kruidentuin zijn kennis
en gebruik van geneeskrachtige kruiden stimuleren en veel
soorten kruiden biologisch te verbouwen.
Via een netwerk van mensen die dit een goed initiatief
vinden, de ‘vrienden’, kan deze doelstelling beter worden
verwezenlijkt. Voor 30 euro per jaar of meer bent u vriend
van de kruidentuin. Als dank krijgt een vriend korting op
activiteiten en workshops. En speciaal op 24 september
a.s. is er voor alle vrienden een theeproeverij met
rondleiding in de kruidentuin.
Wilt u vriend worden stort uw bijdrage op banknr
149141866 t.n.v. A. Looman, met vermelding ‘vriend van
de kruidentuin’. Uw bewijs van vriendschap zal u dan
worden toegestuurd of gemaild. Heeft u nog vragen
hierover stel deze dan per email aan Agnes:
info@agneskruiden.nl.

Nieuwe verkooppunten van Agnes kruidenthee
De Moestuin Maarschalkerweerd Laan van
Maarschalkerweerd 2 te Utrecht. Dinsdag t/m vrijdag van
10 - 16 u. zaterdag van 10 - 17 u
Landwaart
Maertensplein 21, 3738 GM in Maartensdijk
De winkel in de Charlottehoeve is onlangs gesloten en
overgegaan naar Boerderijwinkel Ravenstein.
Vanaf half maart kunt u terecht:
Boerderijwinkel Ravenstein
Ravensteinselaan 3, 3744 ML Baarn. Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 u. Zaterdag 10 - 16 u.
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