Nieuwsbrief mei 2014

En in de bloemenpluktuin kunt u naar eigen keuze uw
bos bloemen samenstellen.
Zaterdag 31 mei: Velt-ecotuindag

Het vroege voorjaar
Dankzij het zachte weer is alles in de kruidentuin al
vroeg opgekomen. Ook het kweekgras helaas,
waardoor er veel meer te wieden valt dan gewoonlijk.
Maar gelukkig zijn er nieuwe vrijwilligers bij en gaan
we met meest vrouw en macht het onkruid te lijf.
Veel borders zijn al ingezaaid met eenjarige kruiden
zoals kaasjeskruid, goudsbloem, slaapmutsje. De
voorjaarsoogst is begonnen. De zonnedroger ligt
vanaf begin april al weer vol kruiden en binnenkort is
de nieuwe lentemix weer verkrijgbaar.
Plantgoed staat klaar en er zijn veel zaden voor
bijenbloemen en eetbare bloemen die u direct buiten
kunt zaaien.
Zaterdag 3 mei Workshop lentekruiden gebruiken
in de praktijk

Agnes Kruiden is lid van Velt en doet mee aan de
Velt -ecotuindag. Velt staat voor Vereniging
Ecologisch Leven en Tuinieren en is een van
oorsprong Belgische vereniging, met een snel
groeiende Nederlandse afdeling. Velt geeft
ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.
Op deze ecotuindag vindt u informatie over wat Velt
is en doet. www. Velt.be. Tijdstip: van 10.00 uur tot
16.00 uur
Kinderpartijtje in de kruidentuin
vanaf 10 kinderen, 15 euro per kind.
Natuuractiviteiten in de tuin, bijvoorbeeld bloemen
verzamelen, thee maken, zeepjes gieten met bloemen
Met ouders erbij, neem uw eigen lunch mee.
Voor meer informatie mail of bel Agnes Looman:
info@agneskruiden.nl tel. 0647608868

Deze workshop is van 13.30 tot 16.30 uur. De
kruiden in de lente werken krachtig en reinigend. In
deze workshop stel je een eigen thee samen van
kruiden naar keuze die je plukt in de tuin, je maakt
een tinctuur en een crème en gebruikt daarbij de
kruiden. je krijgt de recepten mee. Kosten € 35,-.
Agnes kruidentuin Dorpsweg 264a
Maartensdijk. meer info of boeking tel 0647608868
of mail naar info@agneskruiden.nl

Vanaf 17 mei is de kruidentuin open voor bezoek
en verkoop van biologische zaden plantenbloemen- thee - kruidenproducten
Woensdagmiddag 13 tot 16 uur
Zaterdag 10 tot 16 uur

Zaterdag 17 mei Open dag van 10.00 – 16.00 uur
Verkoop van de jonge kruidenplanten, eenjarige
bloemen op pot, zaaigoed in de kruidentuin. En de
eerste oogst van nieuwe kruidenthee.
14.00 uur rondleiding door de kruidentuin ‘fit met
kruiden in de lente’.
Nieuw is: voetmassage in de kruidentuin. Lia de
Groot, pedicure en voetreflextherapeute masseert uw
voeten met lavendelolie of rozemarijn € 5.
Kinderactiviteit: 13 uur zeepjes maken € 2,50
Er is kruidig gebak, en kruidige bonbons,
Er is verse muntthee op het terras achter in de tuin en
(kruiden)thee en koffie en sapjes.

Plant- en zaaigoed - biologisch
Verkrijgbaar diverse eetbare bloemen op pot,
keukenkruiden, munt, citroenverbena, rozemarijn,
tijm, peterselie, Vaste kruidenplanten, zoals Rode
zonnehoed, longkruid, lavendel, pepermunt.
Kleinfruit zoals zwarte en rode bes, framboos,
kruisbes. en nog veel meer.
Vrijwilligerswerk in de kruidentuin
Heb je zin om kennis te maken met kruiden en mee te
helpen in de kruidentuin, je bent van harte welkom.
Laat het weten op de open dag of stuur een mail.
Twijfel je nog, loop dan een keertje mee een ochtend
of middag.
Gevraagd handige vrijwilliger voor klusjes in de
tuin, o.a. timmerklussen.

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

