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Nieuwsbrief mei 2011

Een zomerse lente in de kruidentuin
Het mooie weer heeft ervoor gezorgd dat er al veel kruiden
geoogst konden worden. Veel vroeger dan vorig jaar en het
jaar ervoor. De droogkast in het huisje ligt telkens van
beneden tot boven vol met kruiden. Dus er is voldoende
oogst voor de lentemix, met de eerste kruiden van het
nieuwe seizoen.
Door het uitblijven van regen komen veel planten water
tekort. Die moeten besproeid worden en dat is een klus.
Binnenkort, vanaf 21 mei kunt u weer terecht in de
kruidentuin en de moestuin op woensdagmiddag en
zaterdag voor uw biologische kruiden en bloemen en
groenten. Op 21 mei is de eerste Open dag van het
seizoen. Hierbij kunt u een kijkje nemen in de Oranjerie
net buiten de tuin, die begin dit jaar is opgeknapt.
En Luuk Schouten van Tuinderij Eyckenstein viert zijn
eerste lustrum op 21 mei.

Buitendroogkast in wording
Er wordt druk gewerkt aan een buitendroogkast waar de
kruiden via natuurlijke zonnewarmte kunnen worden
gedroogd. Het is een kast naar een ontwerp van de 12
Ambachten in Boxtel. Harry Dielemans en Thomas de
Jong hebben er hun handen vol aan. Er is veel technisch
vernuft voor nodig om deze ingenieuze kast te bouwen.
Maar hij vordert gestaag. U kunt een blik werpen op de
kast-in-wording tijdens de Open dag.

Open dag 21 mei van 11 tot 16 uur
• Agnes kruiden houdt de open dagen samen met
Tuinderij Eyckenstein dat zijn eerste lustrum viert op die
dag. U bent van harte welkom om overal rond te kijken en
vragen te stellen. Er is van alles te zien en te beleven.
• Het thema van de dag is voorjaarskruiden met om 14 uur
een rondleiding door de kruidentuin met uitleg van de
werking van veel voorjaarskruiden.
• Er is verkoop van kruidenplanten, kruidenthee en
kruidenproducten. O.a. de nieuwe lente-mix
• buffet met kruidenthee, koffie en kruidig gebak
• eerste 'pluk' verse keukenkruiden en theekruiden

Bloemenabonnement
Met een bloemenabonnement heeft u vanaf half mei
wekelijks biologisch bloemen op tafel voor een voordelige
prijs. het systeem is simpel. Als u wekelijks mooie
bloemen op tafel wilt, die lang staan en biologisch
gekweekt zijn, koop dan een strippenkaart van 10 stuks bij
Agnes. Dan bent u voordelig uit. Een bos bloemen los kost
€ 6,50. Een strippenkaart voor 10 bossen kost 55 euro.  
U kunt zelf uw bos samenstellen als u dat wenst.

Vriend van de kruidentuin
Als vriend van de kruidentuin stimuleer je het gebruik van
geneeskrachtige kruiden en maak je meer projecten in de
kruidentuin mogelijk. Voor 30 euro per jaar bent u vriend.
Als dank krijgt u korting op activiteiten en workshops. En

speciaal op 24 september a.s. is er voor alle vrienden een
speciale activiteit. Wordt nu vriend, en maak het bedrag
over op banknr 149141866 onder vermelding van ‘Vriend’

De workshops in de kruidentuin

Vrijdag 10 juni Kruiden voor de huid en een crème
maken Van 11 tot 13 uur. Met info over de voornaamste
kruiden en hun werking op de huid. En wat je verder
allemaal kunt doen om je huid in goede conditie te houden
of te brengen. Met zelf geplukte kruiden, diverse
natuurlijke materialen en etherische olie maakt u een
geurige huidcrème. Kosten € 30,- inclusief.

Vrijdag 1 juli EHBO kruiden, en een tinctuur maken
Van 11 tot 13 uur. Nog net op tijd voor de vakantie. Er zijn
veel kruiden die snel werken in noodgevallen en die u
eigenlijk in het apothekerskastje zou moeten hebben of in
de verbanddoos. In deze workshop leert u welke kruiden
zich ervoor lenen. U maakt een krachtige kruidentinctuur.
Kosten € 30,- inclusief.

Agnes geeft in de Costerustuin te Hilversum een
workshop tinctuur maken op zaterdag 18 juni van 14
tot 16 uur. Adres Zonnelaan 4z Hilversum. Kosten € 25 
U kunt u opgeven voor een van deze workshops door een
email te sturen aan Agnes via info@agneskruiden.nl of u
kunt Agnes bellen tel 0647608868

Vrijwilligers
Inmiddels zijn er enkele vrijwilligers bijgekomen. Heel
fijn, want er is veel te doen. Maar de kruidentuin heeft nog
meer vrijwilligers nodig, vooral bij mooi weer, want dan
kunnen veel kruiden geplukt worden en in de droogkast te
drogen gelegd. Ook als u af en toe wilt komen bent u
welkom. Bel Agnes 0647608868 en kom meedoen.

Vrijwilligers Jacqueline en Hanneke in actie

Op zaterdag 28 mei is er de mogelijkheid een hele dag
mee te werken in het kader van ‘Boer zoekt burger’.
U krijgt een lunch aangeboden en bent samen de hele dag
heerlijk bezig op het land. Aanmelden? bel Agnes
0647608868

Vriendinnendag of ander uitje? U kunt een workshop
met high tea boeken in de kruidentuin op de dag van uw
keuze. Bel Agnes voor meer info.


