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Nieuwsbrief maart 2012 
 

Voorjaar 2012 
De zachte winter had wat venijn op het laatst. Weliswaar 
kort maar Rozemarijn en zelfs Tijm hebben 15 graden 
vorst helaas niet overleefd. De Citroenverbena daarentegen 
die dit jaar voor het eerst kon overwinteren in de oranjerie 
staat er goed bij en is al gestekt. Compost en mest zijn 
gebracht en de nieuwe kas is geplaatst.  
Kortom het nieuwe seizoen is gestart. De bedden worden 
voorbereid voor de teelt van theekruiden, keukenkruiden 
en bloemen. De kruiden waar veel vraag naar is, zoals 
Slaapmuts, Monarda en Pepermunt krijgen er een extra 
bed bij. Oude planten worden opgenomen, gedeeld en op 
een andere plek uitgezet en op hun oude plaats komt dan 
een ander kruid.  De vrijwilligers zijn al weer druk in de 
weer met het groffe werk. Dat hoort er ook bij en je wordt 
er lekker warm van.  
 

De ‘wandelkap’ 
Om in een vroeg stadium te kunnen zaaien en zo meer te 
kunnen telen is er een nieuwe kas geplaatst, een 
zogenaamde ‘wandelkap’. Het is een tunnelkas van folie 
die met grondijzers stevig staat. De kas is voor de vroege 
teelt van keukenkruiden en snijbloemen. Basilicum, 
peterselie, selderie en Goudsbloem, Bonte salie, Bostabak 
en Rode zonnehoed zijn al gezaaid. De kas is 12 meter 
lang en 6 meter breed, goed voor flink wat zaaigoed. 
Vooraan in de kas komt een werktafel om de plantjes te 
verspenen. Fijn om vroeg te kunnen oogsten. 
 
Een nieuwe pomp 
Het bevloeien van de planten in de volle grond is steeds 
vaker nodig en ging vorig jaar steeds moeizamer. De oude 
pomp heeft het zo goed als begeven en is nu vervangen. Er 
is een nieuwe bron geboord vlakbij de oude bron en een 
nieuwe pomp aangelegd. Zo kunnen we elke droogte goed 
doorkomen.  
 
Biologische bloemen 
Dit jaar komen er weer nieuwe bloemensoorten bij in het 
assortiment van Agnes o.a. Saffierbloem, Kokardebloem, 
Zinnia, Bostabak, Diverse saliesoorten. Ze worden gezaaid 
in de kas en uitgezet in de nieuwe borders bij het 
Eikenbosje waar vorig jaar de aardappelen stonden.  
 

Agenda 
Workshop Ontwerp uw eigen kruidentuin 
Zaterdag 24 maart en zaterdag 14 april 
Deze workshop wordt 2 keer aangeboden. Van 11 tot 13 
uur. Hoe groot of klein je tuin ook is, je kunt er heel goed 
kruiden in kweken. Kruiden zijn mooi, geurig, vaak 
eetbaar en ze hebben ook nog een werking. Deze cursus 
geeft je handvatten om zelf je tuin tot een kruidig geheel te 
maken, zonder die helemaal op de schop te hoeven nemen. 
Pen en papier zijn handig en je krijgt het lesmateriaal met 
plantenschema’s en tips mee naar huis. Kosten € 30,- 
inclusief. Zaden en planten zijn voorradig. 
 
Workshop Fit met voorjaarskruiden 
vrijdag 20 april en zaterdag 21 april.
Deze workshop wordt 2 keer aangeboden. Van 11 tot 13 
uur. De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en 
helpen je bij de voorjaarsschoonmaak. In deze workshop 
pluk je zelf voorjaarskruiden in de kruidentuin en maak je 
een lentekuur voor reiniging en weerstandverhoging. Daar 
heb je de hele zomer plezier van. En tot slot een heerlijke 
reinigende crème. Kosten € 30,- inclusief. 
 
Zondag 15 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. 
 
Vanaf zaterdag 12 mei de eerste Open dag gaat de 
Kruidentuin weer 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. Zoals 
onkruid wieden in de perken, zaaien, poten en overplanten.  
En later in het jaar oogsten van de kruiden. 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.   

Wasbloem 
Fotopagina op de website 
Op de website van Agneskruiden staat sinds kort enkele 
foto’s van het vorig seizoen. Van bloemen, kruiden, open 
dagen en andere leuke momenten. Het geeft een beeld van 
de bedrijvigheid en de sfeer van de tuin . Het is de 
bedoeling dat er telkens nieuwe bijkomen van het nieuwe 
seizoen. Dus kijk regelmatig op www.Agneskruiden.nl bij 
‘foto’s van de tuin’. 
 


