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Een prachtig lang najaar 

Het jaar 2011 nadert zijn einde en vorig jaar waren 

we al aan het schaatsen rond deze tijd. Tot in 
december was er nog veel bedrijvigheid in Agnes 

kruidentuin. Het goede weer gaf de gelegenheid om 

de niet afgemaakte klussen van vorig najaar af te 

maken. Veel kruiden die toe zijn aan verjonging zoals 

Duizendblad, Citroenmelisse, Longkruid, Agrimonie 

zijn opgenomen, gedeeld en in hun nieuwe bed 

geplaatst. Terugkijkend op afgelopen jaar is er 
ondanks de matige zomer voldoende geoogst voor 

een flinke wintervoorraad. Dit is te danken aan de 

prachtige nieuwe  buitendroogkast en aan de inzet 
van vele vrijwilligers. Hun aantal is dit jaar flink 

toegenomen en daar is Agnes erg blij mee.  

 

 
 

 

Agenda voor 2012 
Het programma van het komend jaar staat binnenkort 

op de website. De toppers van vorig jaar staan weer 

op het programma: 

  

Ontwerp uw eigen kruidentuin 

24 maart of 14 april  van 11 tot 13 uur. Hoe groot of 

klein uw tuin ook is, u kunt er heel goed kruiden in 

kweken. Kruiden zijn mooi, geurig, vaak eetbaar en 

ze hebben ook nog een werking.  En je kunt ze als het 

ware inweven in je bestaande tuin. Agnes Looman 
geeft u handvatten om zelf uw tuin tot een kruidig 

geheel te maken, zonder die helemaal op de schop te 

hoeven nemen.  Kosten € 30,- inclusief het 
lesmateriaal. 

En als u de indeling al klaar hebt, maar het 

beplantingsplan nog niet, dan kunt u ook aanschuiven 
bij de cursus. Agnes heeft ook al kruidenplanten en 

zaaigoed voorradig omstreeks die tijd. 

 

Fit met voorjaarskruiden  

20 of 21 april. Van 11 tot 13 uur. Met allerhande 

informatie en zelf  voorjaarskruiden plukken in de 
kruidentuin voor het maken van je eigen lentekuur 

voor reiniging en weerstandverhoging. Plus een 

reinigende crème maken. Kosten totaal € 30,-   
 

Eerste Open dag 

Zaterdag 12 mei is de eerste open dag met als thema: 

bijen. Vanaf die dag zijn kruidentuin en winkel weer 

open op woensdagmiddag en zaterdag. Tot die tijd 

kunt u via de website kruidenthee bestellen.  

 

 

 
 

Vrijwilligers 

Dit najaar kwamen er weer  twee vrijwilligers bij: 

Paulien en Antoinette. Heb je als voornemen voor 

2012 dat je meer buiten wilt werken, dan is 

vrijwilligerswerk in de kruidentuin misschien iets 

voor jou. Ervaring is niet vereist. Een dagdeel of hele 

dag, wat je maar uitkomt, gezellig met anderen. En je 
ziet de tuin onder je handen steeds mooier worden.  

Interesse? Bel dan Agnes 0647608868 of mail 

info@Agneskruiden.nl 

 

Nieuw verkooppunt in Hilversum  

Agnes kruidenthee is nu ook te koop bij Ecocert, de  
biologische winkel in Hilversum-Zuid in de 

Heidegalerij op de van Hogendorplaan. Er zijn 

diverse soorten kruidenthee en ook zalfjes en 

tincturen verkrijgbaar.  

De andere verkooppunten vindt u op de website 

www.Agneskruiden.nl  

 

Uw feestje in de kruidentuin/Oranjerie 

Iets te vieren in 2012? Met een activiteit in de 
kruidentuin en een lunch of high tea in de prachtige 

Oranjerie bij de kruidentuin wordt het echt feestelijk. 

Bel voor meer informatie 0647608868.   
Of stuur een mailtje voor mogelijkheden en 

prijsopgave naar info@agneskruiden.nl. 

 


