Nieuwsbrief mei 2010

De Tuin
Het voorjaar was tot eind april warm en groeizaam en dat kun je zien in Agnes Kruidentuin
waar inmiddels de eerste kruiden worden geoogst zoals Brandnetel, Paardebloem, Hondsdraf,
Tijm, Viooltje, Duizendblad en Longkruid.
In de winter is het stuk land tussen de kruidentuin en de groentetuin van Luuk Schouten van
stobben ontdaan en geëgaliseerd, de afrastering is weggehaald en de beide tuinen grenzen nu
aan elkaar.
Er is weer een flink stuk grond van worteldoek ontdaan en ingezaaid voor het kweken van
nieuwe vaste en eenjarige kruiden. In de zomer hoopt Agnes kruidige bloemen te kunnen
oogsten voor de verkoop. De Rozemarijn en één Citroenverbena hebben de strenge winter
overleefd in de kas en kunnen weer voor voldoende oogst zorgen dit jaar. De Slaapmutsjes
komen goed op en zullen zodra er bloemen zijn in de Droommix gaan.
Groenactiviteit en Stage
In april hebben 12 leerlingen van een lagere school in Maartensdijk hun groenactiviteit in
Agnes kruidentuin gedaan. Zij hebben met verve een kruidenopdracht uitgevoerd en verse
kruiden geoogst. De verse kruidenthee met kruiden die zij zelf hadden geplukt viel letterlijk
en figuurlijk in de smaak.
Twee leerlingen van de Gooise Praktijkschool waren 4 dagen op stage in de Kruidentuin. Zij
vonden het oogsten van de Brandnetels het leukste om te doen, wel met handschoenen aan
natuurlijk.

Brandnetels plukken in de kruidentuin

15 mei Open dag
Zaterdag 15 mei is het Open dag in de kruidentuin, een mooie gelegenheid om er een kijkje te
nemen.
Er is verkoop van verse kruiden en groenten, jams, plantgoed, kruidenthee en
kruidenproducten. U kunt kennismaken met de veelzijdigheid van kruiden door middel van
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diverse activiteiten, o.a. een kruidenrondleiding, kruidige glitterzeepjes maken en
kruidenazijn maken. Ook kunt u een kruidenadvies vragen.
12 en 13 Juni zijn ook Open dagen. Naast de bovengenoemde activiteiten zal er een
kruidentheeproeverij worden georganiseerd. Bij de kruidentheeproeverij kunt u de kruiden
van uw keuze proberen en uitleg krijgen over hun werking.

Workshops en kruidenlessen
De voorjaarsworkshops en de eerste kruidenles zijn inmiddels geweest. De les ‘kruiden voor
de huid’ waarin theorie en praktijk worden gecombineerd, (u maakt een kruidenzalf voor de
huid) was overboekt en wordt op zaterdag 26 juni weer aangeboden.
Programma kruidenlessen:
29 mei ‘Relaxen met kruiden’ over de invloed van ontspannende kruiden. U maakt een
relaxende massageolie.
5 juni ‘Fit met voorjaarskruiden’ Alles over voorjaarskruiden, en wat je ermee kunt. U
mengt uw eigen kruidenthee.
26 juni Kruiden voor de huid met theorie over ‘ons grootste orgaan’, en zelf een
kruidencrème maken.
Tijd is van 13 tot 16 uur in de kruidentuin.
U kunt deze of andere workshops ook bestellen voor een feestje met uw eigen vrienden op
een datum en locatie die u wenst. Voor info bel Agnes tel 0647608868.
Verkoop wekelijks in de Kruidentuin
Vanaf 15 mei is er verkoop van kruidenthee, verse kruiden, kruidenplanten, zaden, enz. in de
kruidentuin op woensdagmiddag van 13 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur, tot in
het najaar.
De kruidenthee met het Eko-keurmerk is ook te koop bij:
Landgoedwinkel de Rading, Rading 1 in Loosdrecht
Boerderijwinkel Nieuw Bureveld in Utrecht (www.nieuwbureveld.nl )
Webwinkel de Korenmaat te Zeist (www.dekorenmaat.nl/webshop )
Landwinkel de Tolboom te Maartensdijk (www.boerderijdetolboom.nl)
Charlottehoeve te Soest (www.charlottehoeve.nl)

En natuurlijk via info@Agneskruiden.nl
Oogsten bij mooi weer
Nog even en er valt heel veel te oogsten, blad en bloemen van de kruiden die dan gedroogd
worden in de droogkast en verwerkt in de theemixen. U bent van harte welkom om een handje
mee te helpen, de tuin heeft uw hulp hard nodig. Bel Agnes (0647608868) of kom gewoon
een keer langs.
Voor meer informatie kijk op de website www.Agneskruiden.nl. Het adres van de tuin is:
Dorpsweg 264 achter in Maartensdijk (Openbaar vervoer vanuit Zeist, De Bilt of Hilversum:
bus 58 uitstappen Maartensdijk halte Rustenhoven)
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