Nieuwsbrief juli/augustus 2016
Kinderactiviteit Theekruiden plukken 13 uur
Agnes leidt de kinderen door de kruidentuin en legt uit
welke kruiden lekker zijn voor thee. De kinderen kunnen
dan zelf een zak verse theekruiden plukken in de
kruidentuin. Kosten € 2,50.

De nieuwe kruidenoogst 2016
Het is wisselvallig weer geweest in juni en dat heeft
vertraging opgeleverd, want bij nat weer kunnen de
kruiden niet worden geoogst. Met de twee fantastische
droogkasten is het toch gelukt om al enkele nieuwe mixen
te maken met de vers gedroogde kruiden van dit seizoen.
Zoals de frisse luchttheemix, waar altijd veel vraag naar is
en ook de relaxmix, de 7-kruidenthee en monarda-thee zijn
weer voorradig. En er is een nieuwe mix met veel
rozenblaadjes erin verwerkt: de Zonnemix.
Op de open dag van 16 juli kunt u de diverse mixen
uitproberen tijdens de proeverij.

Zaterdag 6 augustus Workshop Bloembinden
Van 10.00-13.00 uur in de pluktuin van Agnes (max 10
deelnemers)
In deze workshop leert u hoe je een korenschoof maakt, en
nog veel meer. U gebruikt daarvoor de bloemen uit Agnes
tuin die zich er uitstekend voor lenen. Docent is Jeannet
Raimond, ervaren bloembindster bij Bloemkracht 8, die de
workshop vorig jaar ook al met veel vakbekwaamheid en
elan aanbood. Kosten inclusief materialen en koffie/thee €
40,-. opgeven bij Agnes - info@agneskruiden.nl.
Vrijdag 26 augustus workshop: kruiden gebruiken in
de praktijk Van 14.00-16.30 uur
een praktische workshop voor als je zelf actief met de
kruiden bezig wilt gaan. De verse kruiden uit de
kruidentuin zijn de basis voor je producten. Je maakt
achtereenvolgens kruidenazijn, kruidenolie, bouquet garni.
Kosten € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 of
mail naar info@agneskruiden.nl.
Zaterdag 27 augustus rondleiding en boerenlunch
11.30-13.30 uur
Een overheerlijke lunch met kruidige soep en diverse
broodsoorten met gevarieerd beleg, producten en hapjes uit
de groente- en kruidentuin.
€ 20,- alles inbegrepen. Ontvangst met koffie of thee,
daarna een inspirerende rondleiding door de beide tuinen,
gevolgd door de lunch. Agnes Looman en Luuk Schouten
zijn uw gastvrouw en gastheer. Opgeven bij Agnes
Looman 0647608868 of info@agneskruiden.nl.

De Lindebloesemoogst met op de achtergrond de twee
droogkasten
Zaterdag 16 juli Open dag in Agnes Kruidentuin
Dorpsweg 264a te Maartensdijk van 10.00 tot 16.00 uur

Wordt vrijwilliger in Agnes kruidentuin!
De kruidenbedden van onkruid ontdoen, kruiden oogsten,
de uitgebloeide bloemen wegknippen, er is altijd wat te
doen. Ook als je af en toe wilt komen ben je van harte
welkom. Agnes is er elke ochtend en bijna elke middag.
Kom eens langs in de tuin en kijk of het wat voor je is.

Deze dag staat helemaal in het teken van de kruiden met
diverse activiteiten. Er is van alles te beleven voor alle
leeftijden. Agnes en haar vrijwilligers staan u graag te
woord over alles waar u benieuwd naar bent. Verse
kruiden, plantgoed, bloemen, er is van alles. Strijk neer in
de theetuin met koffie en (kruiden)thee met kruidig gebak,
muffins. En pluk je bos bloemen op kleur in agnes
bloemen pluktuin.

Agnes zoekt ook een vrijwilliger voor de bloementuin
die elk jaar mooier wordt. Hiervoor is ervaring en kennis
van zaken wel nodig.

Programma 16 juli
11 – 15 Voetreflexmassage door Lia de Groot. Inschrijven
kan vanaf 10 uur aan de kraam.
12 uur Proeverij van kruidenthee
13 uur theekruiden plukken (kinderactiviteit)
14 uur rondleiding door Ellen Brandligt, kruidenkundige.
De rondleiding is gratis

Tot half oktober is de kruidentuin open voor al uw
kruidenproducten, verse kruiden, biologische plantenbloemen- kruidenthee – zalf – tincturen- diversen

Reguliere Openingstijden van Agnes Kruidentuin
Woensdagmiddag 13 tot 16 uur
Zaterdag 10 tot 16 uur
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