
              Agnes kruiden  Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. 

Ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868.  Agnes Kruiden is biologisch, Skalnr: 025792.  

Openingstijden op woensdag 13-16 uur en zaterdag 10 – 16 uur. U kunt  bij ons pinnen. 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2018 

 

Start op zaterdag 7 april met plantverkoop 

De kruidenplanten staan klaar als de kruidentuin op 7 

april weer open gaat.Dit jaar verkopen we bij het 

plantgoed de prachtige, biologische  tuinaarde van 

Bio Kultura, waar uw planten in zullen gedijen. 

 

 

zaterdag 7 april 2018: start kruidenplanten- 

verkoop  van 12.00-16.00 u in Agnes Kruidentuin 
Verkoop van kruidenplanten, plantgoed, zaaigoed en 

natuurlijk al het advies dat u nodig heeft om dit 

nieuwe seizoen goed te starten. Alles biologisch 

gekweekt, dus zonder chemische bestanddelen en 

bestrijdingsmiddelen, o.a. rode zonnehoed, 

bergamotplant, salie, dropplant, echte tijm, bieslook, 

munt, hysop, lavendel, kleine pimpernel en wede. 

Ook klein fruit zoals zwarte en rode bes, aardbei, enz. 

En verder dahliaknollen en zaden van bloemen en 

kruiden. Zakken met potaarde van BioKultura zolang 

de voorraad strekt. 

 

zaterdag 31 maart 2018 

Begin het tuinseizoen goed met de workshop 

‘Creëer je eigen eetbare bloemen/kruidentuin’ 
In Agnes kruidentuin Dorpsweg 264 13.00-15.30u 

Gooi je bestaande tuin helemaal om, of maak een 

hoekje vrij voor je eigen eetbare bloementuin. 

Kruiden en bloemen zijn mooi, geurig, smakelijk en 

je hebt er het hele seizoen plezier van. Deze les door 

Agnes Looman geeft je handvatten om zelf je tuin tot  

een kruidig geheel te maken, zonder die helemaal op 

de schop te hoeven nemen. Je leert topstekken maken 

en diverse kruiden zaaien, die je mee neemt naar 

huis, en zo ben je gelijk op weg. Je krijgt al het  

lesmateriaal met plantenschema’s en tips erbij. Pen 

en papier zijn handig om mee te nemen. 

Kosten € 35,-.  

 

Zaterdag 5 mei Workshop ‘Fit met  voorjaars-

kruiden’  Van 13.00-15.30 uur. 

De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en 

helpen je bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop 

pluk je kruiden in de kruidentuin en maak je een 

eigen lentekuur voor reiniging en 

weerstandverhoging. Daar heb je de hele zomer 

plezier van. En je maakt een geurige voorjaarscrème.  

Kosten € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 

of mail naar info@agneskruiden.nl. 

 

Zaterdag 12 mei Open dag samen met Boerderij 

Eyckenstein en Tuinderij Eyckenstein – De Dag 

voor Moederdag 
Met de eerste oogst van het seizoen aan verse kruiden 

en bloemen.  

Speciaal Moederdag- kinderactiviteiten: 

Mandala’s maken met Bonbon Margot, chocolatiere 

uit De Bilt en speciale Moederdagzeepjes gieten.  

Proeverij eerste pluk lentethee. Die kunt u vers 

drinken. Met heerlijk homemade kruidig gebak, 

rabarbertaart, koffie en (kruiden)thee. Om 14.00 uur 

start de rondleiding door de Kruidentuin ‘de kracht 

van voorjaarskruiden’. 

(aansluitend aan de rondleiding op Tuinderij 

Eyckenstein met info over de historische kassen en 

zeldzame groentegewassen).  
Ook Groei en Bloei afdeling De Bilt is met een 

kraam aanwezig op deze dag. 

Net voordat u de tuin betreedt kunt u 

kennismaken met de jonge stiertjes van Boerderij 

Eyckenstein.  

Meer info volgt in de nieuwsbrief van april. 
 

Nieuw bij Tuinderij Eyckenstein: 
Zelf een seizoen lang je eigen groenten oogsten die 

op eerlijke en biologische manier zijn geteeld? In 

2018 kan dat op Tuinderij Eyckenstein! Maximaal 15 

deelnemers kunnen in 2018 een oogstaandeel kopen 

Meer weten kijk op www.Landgoedgroenten.nl  

 

Vrijwilligers zijn altijd welkom 
Vrije tijd over en altijd al in een kruidentuin willen 

helpen? Ook dit seizoen is er volop vrijwilligerswerk 

mogelijk.  Bel Agnes 0647608868 of mail haar en 

maak een afspraak om kennis te maken. 

(info@agneskruiden.nl).  

 

u kunt bij ons pinnen! 
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