Nieuwsbrief maart 2013

Voorjaar 2013
Het voorjaar komt maar moeizaam op gang. De
sneeuwklokjes zijn volop in bloei gelijk met de krokussen.
Erg laat, maar fleurig in de tuin waar de jonge planten nog
niet opgekomen zijn. Hier en daar een begin als je goed
kijkt. Maar het heeft ook voordelen want er is tijd genoeg
om de bedden aan te pakken en de composthopen om te
zetten. Veel compost is opgebracht op het gedeelte waar
dit jaar de pluktuin komt, met veel biologische bloemen en
kruiden. volgende week als de vorst verdwenen is dan gaat
het voorzaaien van de eenjarige planten beginnen.

Zaterdag 27 april Workshop Fit met voorjaarskruiden
door Agnes Looman
In het voorjaar hebben de kruiden extra veel kracht en
helpen je bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop pluk
je kruiden in de kruidentuin en maak je een eigen
lentekuur voor reiniging en weerstandverhoging. Daar heb
je de hele zomer plezier van. En je maakt een geurige
reinigende crème. Van 14.00 tot 15.30 uur. Kosten € 30,-.
Meer info/ inschrijving voor bovenstaande workshops bel
agnes t.0647608868 of mail naar info@agneskruiden.nl.
Heeft u interesse in andere workshops of wilt u iets
speciaals kijk dan op www.agneskruiden.nl. Als u daar
niet vindt wat u zoekt dan kunt u Agnes bellen en met haar
bespreken wat uw wensen zijn. Er zijn veel activiteiten op
maat mogelijk in de kruidentuin. Bijvoorbeeld een
verjaardagsfeest, een jubileum, een vrijgezellenparty met
high tea. U kunt in overleg ook de Oranjerie huren voor
uw feest. Wees er op tijd bij, want er is al veel geboekt in
deze sfeervolle ruimte.
Zondag 14 april staat Agneskruiden met haar kruidenthee
en andere producten op de voorjaarsfair in Hoeve
Ravestein te Baarn. Adres Ravesteinselaan 3.
Kijk op www.hoeveravestein.nl voor het programma.
Open van 11 tot 17 uur.

Bijenplanten
Vorig jaar, in het jaar van de bij, was er veel aandacht voor
de bij omdat het daar niet goed mee gaat. Agnes verbouwt
reeds veel kruiden waar bijen op vliegen, maar dit jaar
komen er nog meer kruiden en bloemen waar bijen verzot
op zijn zoals kattenstaart, klaver, diverse soorten
korenbloemen, monarda, wouw, witte reseda, bijenbrood
enz. Er is al een bijenkast in de kruidentuin van imkers
Monique en Kim. En in het dennenbosje rechts is een
‘bijenstal’ gebouwd door imker Walter voor zijn
bijenvolken. Het wordt dit jaar vast een goed bijenjaar.
Agenda
Zaterdag 23 maart of 20 april Ontwerp je eigen
kruidentuin door Agnes Looman. (Deze workshop wordt
2 keer aangeboden.)
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 krijg je handvatten om zelf je
tuin tot een kruidig geheel te maken, zonder die helemaal
op de schop te hoeven nemen. Je krijgt het praktische
lesmateriaal mee naar huis.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 35,-.
Zaterdag 13 april praktijkochtend eetbare tuin
in de biologische kruidentuin en moestuin door Agnes
Looman en Luuk Schouten.
van 10.00 tot 13.00 uur. Een ochtend vol afwisseling
tussen theorie en praktijk aan het begin van het nieuwe
seizoen. Je leert je eigen eetbare tuin te realiseren, door
praktisch bezig te zijn en krijgt het lesmateriaal mee naar
huis. Kosten € 45,-

plantgoed in de kruidentuin

Openstelling van de kruidentuin
Zaterdag 20 april van 10 tot 13 uur ingelaste
voorjaarsverkoop van biologisch plantgoed en zaden uit
de kruidentuin.
Vanaf zaterdag 11 mei (de eerste open dag) is de
Kruidentuin weer elke week open, op woensdagmiddag en
zaterdag de hele dag. Dan kunt u weer terecht voor al uw
kruidenplanten, zaden en andere producten.
Wordt vrijwilliger in de kruidentuin
Groene vingers of ervaring zijn niet nodig!
Het seizoen is weer gestart en er is van alles te doen. Leuk
om nu te starten en te zien hoe de kruidentuin elke week
steeds mooier wordt. Gezellig met elkaar aan het werk op
een heerlijke plek. Interesse? Bel of mail Agnes Looman
0647608868/ info@Agneskruiden.nl.
Wil je een keer vrijblijvend meedoen, dat kan ook.

Agnes kruidentuin Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk, ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868 info@agneskruiden.nl
www.Agneskruiden.nl

