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Niet alleen de mooie zomerse dagen hebben voor 

veel bezoek aan de kruidentuin gezorgd. Ook de 

prachtige reportage van Agnes kruidentuin in het 

augustusnummer van Seasons heeft veel mensen de 

tuin laten ontdekken. Nog een grote Open dag op 9 

september gelijk met Monumentendag, omdat onze 

tuin met de historische kassen ook tot de 

monumenten behoort. U kunt ook pinnen bij Agnes. 

Tot 21 oktober is de kruidentuin nog op woensdag en 

zaterdag open. Daarna kunt u via de website thee en 

dergelijke bestellen. Of bij Boerderij Eyckenstein en 

Nieuw Toutenburg in Maartensdijk, de Buurderij in 

de Bilt, de Moestuin in Maarschalkerweerd en 

boerderijwinkel Nieuw Slagmaat in Bunnik. Ook via 

‘de Buurderij’ Hollandse Rading kunt u online uw 

theebestelling blijven doen. 

 

Open Dag Zaterdag 9 september  

10.00–16.00 uur Pompoendag 

 

14 uur rondleiding door de kruidentuin 

Met vanaf 11 uur mogelijkheid uw voeten te laten 

verwennen met een voetreflex-behandeling door Lia 

de Groot.  

Theetuin open met verse kruidenthee en kruidige 

muffins worteltaart en appelgebak van ‘eigen’ 

keuken. Met verse muntthee, citroenverbena, 

bergamotthee en rozenthee ter plekke voor u geoogst. 

Pluktuin met prachtige najaarsbloemen. 

Verkoop van verse bossen gemengde keukenkruiden 

zoals rozemarijn, tijm, salie, basilicum, oregano, 

lavas, koriander, rozemarijn, dragon. Combinaties die 

u zelf kunt kiezen. Er is ook rood en groen shisokruid 

voor de liefhebber.  

Veel winterharde kruidenplanten staan klaar om dit 

najaar de grond in te gaan. Vraag Agnes om advies. 

En voor in de tuin bij Luuk is er pompoensoep en 

zijn er veel pompoenen te koop. 

 

Zaterdag 30 september: Workshop: zelf 

kruidenremedies maken. van 14.00-16.30 uur 

Georganiseerd door Velt afd. Gooi en Eemland. 

Er zijn veel kruidenrecepten die goed en snel werken 

en die je zelf kunt maken. In deze workshop leer je 

de kruiden kennen, oogsten en maak je 3 producten: 

een tinctuur, een maceraat (kruid op olie) en een 

kruidenzalf inclusief reader. 

Kosten € 35,00. Meer info of boeking tel 

0647608868 of mail naar info@agneskruiden.nl. 

als je lid bent van Velt krijg je 5 euro korting. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

 

Zaterdag 14 oktober: Laatste workshop van dit 

seizoen: Kruidenremedies maken 

Van 14.00-16.30 uur.  

Programma zoals op 30 september.  

Kosten 35,00. Meer info of boeking tel 0647608868 

of mail naar info@agneskruiden.nl. 

 

Bijenboom in de kruidentuin  
In dit voorjaar is er bij de bloementuin een jonge 

bijenboom geplant. de boom is anderhalf jaar oud en 

opgekweekt uit zaad door vrijwilligster Tieneke. 

Deze Tetradium ‘daniellii’ is in Nederland nog vrij 

onbekend, komt uit Azie. Nederlandse naam is 

Bijenboom. Deze naam heeft een belangrijke reden: 

de boom bloeit met grote witte bloemtrossen, die heel 

veel bijen aantrekken. In zijn 5e levensjaar komt de 

bloei. Die is vrij laat, augustus/september, na de 

linde-en andere bomen. Daarmee vormt de 

bijenboom een aansluitend voedselaanbod voor de 

bijen. De boom wordt 8 meter hoog na 10 jaar. Om 

de bijen te helpen te overleven wordt de bijenboom 

momenteel op veel plaatsen in Nederland aangeplant. 

Zoals in Agnes Kruidentuin 

De boom heeft een zonnige ruime plaats in 

voedzame, waterdoorlatende bodem nodig. In de 

winter is bij strenge vorst bescherming van de jonge 

boompjes nodig (bv. met bubbel-plastic). 

Wilt u ook zo’n Bijenboom en heeft u er een 

geschikte standplaats voor, kom dan op de open dag 

9 september. Want er is nog een aantal te koop. Meer 

info: bel Agnes 0647608868 

 

Vrijwilligers zijn altijd welkom 
Het vrijwilligerswerk gaat nog door tot half december 

dus als je erover denkt dit te gaan doen, bel Agnes en 

maak een afspraak om een keer mee te werken om te 

kijken of het iets voor je is. Oogsten en ontspannen 

wieden tussen de kruidenbedden, bel 0647608868 of 

mail Agnes (info@agneskruiden.nl).  

 

 
 

Agnes kruiden (en Tuinderij Eyckenstein)   

winkel open:    Woensdags  13 tot 16 uur 

                           Zaterdags 10 tot 16 uur 

U kunt bij Agnes pinnen  
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