Nieuwsbrief juli 2010

Open dag 17 juli van 10 tot 16 uur van Agnes
kruidentuin in tuinderij Eyckenstein thema: Kruiden en
meer
Programma
10 tot 15 uur kruidentheeproeverij met bekende en
nieuwe kruidenthee mixen.
12.30 uur Kruidenrondleiding thema: ‘slaapverwekkende
kruiden en meer’ deelname 2,50 euro.
14 uur workshop ‘Mix uw eigen kruidenthee’.
Door proeven, ruiken, en vergelijken van diverse kruiden uit
de kruidentuin kiest u welke kruiden u het best samen vindt
gaan in een kruidenthee. Agnes legt daarbij de
eigenschappen van de kruiden uit. Aantal plaatsen beperkt,
dus opgave van tevoren is aan te raden. kosten 10 euro
inclusief uw eigen theemix. Wilt u meedoen, bel/sms of mail
Agnes tel 0647608868/e. info@agneskruiden.nl. Of geef u
op woensdag middag in de kruidentuin.
Een schaduwrijk deel van de kruidentuin is ingericht als
‘theetuin’ waar u van alle soorten kruidenthee en heerlijke
kruidencakes kunt genieten. Er is natuurlijk ook koffie
verkrijgbaar.
Verkoop van verse groenten, keukenkruiden en
veldboeketten zolang de voorraad strekt.
U vindt Agnes kruidentuin en tuinderij Eyckenstein aan de
Dorpsweg 264 achter in Maartensdijk.
De kruidenworkshops
Er zijn vanaf half juli geen workshops gepland. Wel kunt u
een workshop boeken met uw eigen vrienden, familie of
collega’s op een datum die u schikt en in een thema van uw
keuze, in de kruidentuin of op een locatie van uw keuze.
Ook leuk om cadeau te doen. Kosten 30 euro p.p. voor een
workshop en minimum aantal deelnemers 4.
Voor meer informatie bel Agnes tel. 0647608868 of mail uw
vraag naar info@agneskruiden.nl

Vrijwilligers gevraagd en gekregen
De vorige nieuwsbrief was nog niet uit of drie nieuwe
vrijwilligers hebben zich gemeld. Erg fijn, juist nu het weer
zo mooi is en er zoveel geoogst kan worden als er voldoende
mensen zijn. Dus als u zin heeft ook af en toe te oogsten, en
u aarzelt of het iets voor u is, kom gewoon een ochtendje
meedraaien. Bel Agnes op tel nr 0647608868 of kom
gewoon een keer langs.
Kruidige bloemen plukken
Soms is de kruidentuin ineens pluktuin. Dan loopt iemand
met een schaar en een mandje door de tuin en stelt samen
zijn of haar boeket samen. Agnes kan het ook voor u
samenstellen. En u kunt ook telefonisch een boeket
bestellen. In de kleuren en geurencombinatie naar uw wens.
Prijs is vanaf € 3,50.

Theemixen
Vanaf half 17 juli is er weer
Droommix, speciaal samengesteld om u te helpen beter in
en door te slapen, met Slaapmutsje en Sint janskruid.
Zomerse mix, voor dit warme weer. Maar ook heerlijk als
ontbijtthee. Met de verse citroenverbena uit de kruidentuin
en andere smakelijke en verkoelende kruiden.
Er is nu een theemix ondersteunend bij hooikoorts.
Ook vindt u de heerlijke Dropplant solokruid met zijn
zachte smaak weer in de voorraad. Lekker en goed tegen
hoest en slijm.
Zoekt u een bepaald kruid, vraag er dan naar. Veel kans dat
Agnes het alweer vers geoogst en gedroogd heeft.
Vraagt u zich of kruiden iets voor uw ongemak of
aandoening kunnen betekenen, vraag het aan Agnes.
Tijdens de winkelopening is zij altijd op het land aanwezig.
Of bel/mail haar.

Agnes geeft wel twee workshops in de dr. Costerustuin in
Hilversum in het kader van het 80 jarig jubileum.
Op vrijdag 6 augustus workshop kruidencrème maken en op
27 augustus tinctuur en kruidenolie maken. Voor info bel
Agnes of kijk op www.costerustuin.nl.

Openingstijden winkel
Woensdag van 13 tot 16 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur.
Producten: verse kruiden, gedroogde kruiden, thee en
bloemen. En de groenten van Luuk Schouten.
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