Nieuwsbrief voorjaar 2014

Voorbereidingen in de kruidentuin
Het is volop winter al zou je dat niet echt zeggen. Er is nog
weinig vorst geweest en na een kleine winterstop gaat het
werk in de kruidentuin gewoon door, zij het op bescheiden
schaal. Woensdags en vrijdags is Agnes in de kruidentuin
te vinden om de kruidenbedden klaar te maken voor het
nieuwe seizoen samen met de vrijwilligers. Compost over
de planten verdelen, kweekgras weghalen, snoeien,
opruimen. Er is altijd wat te doen. Dit jaar viert Agnes
Kruiden het eerste lustrum. Dat zal zijn op 19 juli.

zaterdag 12 april Cursus Eetbare tuin van 13.00 - 16.00
uur
Agnes Looman en Luuk Schouten (moestuinder) geven je
in deze korte cursus alle informatie om zelf een eetbare
(kruiden- moes) tuin te maken. Met theorie en praktijk.
Kosten € 47,50 inclusief reader, thee en koffie met iets
lekkers. Plaats: oranjerie, kruidentuin en moestuin van
Agnes kruiden en Tuinderij Eyckenstein, Dorpsweg 264a
Maartensdijk.
Zaterdag 3 mei Workshop lentekruiden in de praktijk
14.00 – 16.00 uur
De kruiden in de lente werken krachtig en reinigend. In
deze workshop maak je een eigen theekruiden-lentekuur
van kruiden die je plukt, een tinctuur en een crème van
voorjaarskruiden.
Kosten € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 of
mail naar info@agneskruiden.nl.
Zaterdag 17 mei Open dag van 10.00 – 16.00 uur
Verkoop van de jonge kruidenplanten, eenjarige bloemen
op pot, zaaigoed in de kruidentuin. En de eerste oogst van
nieuwe kruidenthee. Om 14.00 uur start rondleiding door
de kruidentuin ‘fit met kruiden in de lente’. En nieuw dit
jaar: voetmassage met kruiden € 5,-. Kinderactiviteit: 13
uur zeepjes maken € 2,50
Er is zelfgemaakt kruidig gebak, rabarbertaart, koffie en
(kruiden)thee.

Zaterdag 19 juli ‘5 jaar Agnes kruiden’ Open dag 10.00
tot 16.00 uur
In de kruidentuin en de oranjerie, met een keur aan
demonstraties en workshops zoals bloemschikken, tinctuur
maken, kruidenazijn, natuurfotografie, cosmetica,
kruidenmassage, demonstratie imkers en natuurlijk
verkoop van alle kruidenproducten. Pluktuin en theeterras
open met heerlijk gebak.

Vrijwilligerswerk in de kruidentuin
Het seizoen is begonnen en de tuinwerkzaamheden zijn
begonnen. Lijkt het je leuk om ook vrijwilliger te worden
en kun je wekelijks daar een ochtend of dag aan besteden,
dan ben je welkom. Je hoeft geen groene vingers te
hebben. Stuur een email aan Agnes of kom gewoon even
langs op woensdag of vrijdag.
Feestje in de tuin of in de Oranjerie?
Heb je iets te vieren en wil je dat op een bijzondere plek
doen?
Het kan in Agnes kruidentuin!
Voor meer informatie mail of bel Agnes Looman e:
info@agneskruiden.nl tel. 0647608868

Vanaf half mei is de kruidentuin open voor bezoek en
verkoop van biologische zaden planten bloemen
thee kruidenproducten verse kruiden
Woensdag 13 tot 16 uur
Zaterdag 10 tot 16 uur

Activiteiten dit voorjaar
Zaterdag 15 maart workshop Ontwerp je eigen
kruidentuin door Agnes Looman 14.00 - 16.00 uur
Elke tuin is geschikt om kruiden in te kweken. Kruiden
zijn mooi, geurig, vaak eetbaar en ze hebben ook nog een
werking. In deze middag krijgt u handvatten om zelf uw
tuin of balkon tot een kruidig geheel te maken. U krijgt het
lesmateriaal mee naar huis. Kosten € 35,-. meer info of
boeking tel 0647608868 of mail naar
info@agneskruiden.nl
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