
              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 september/oktober 2018 

 

Najaar activiteiten in en om de kruidentuin 

De kruidentuin heeft de droogteperiode goed doorstaan 

mede dankzij het grondwater dat we van grote diepte 

kunnen oppompen.  

De pluktuin staat nog vol met kleurige bloemen, o.a. 

cosmea, dahlia, zinnia, asters, helianten, enz.  

Tot en met zaterdag 6 oktober is de kruidentuin nog elke 

week open op woensdagmiddag van 13 tot 16 uur en op 

zaterdag van 10 tot 16 uur. Tot die tijd kunt u het 

Jerseyvlees van Boerderij Eyckenstein op zaterdag bij ons 

kopen. Tuinderij Eyckenstein is nog een week langer open. 

Tot en met 13 oktober. En de landwinkel van Boerderij 

Eyckenstein, vlakbij ons, blijft open op woensdag-, 

donderdag- en vrijdagmiddag en op zaterdag. 
Foto: Alies Vos - ook als ansichtkaart verkrijgbaar 

 
 

Zaterdag 8 september Monumentendag op Landgoed 

Eyckenstein 

Op 8 september 2018 is de Springertuin van het landgoed 

vrij toegankelijk, zijn er rondleidingen, is er muziek en 

wordt er geschilderd in het park van Landgoed 

Eyckenstein, dat is bij ons aan de overkant. 

Het park, dat direct achter het landhuis ligt, is een ontwerp 

van de bekende tuinarchitect Leonard Anthony 

Springer. Het in 1881 aangelegde park is in Engelse 

landschapsstijl, met golvende lijnen, doorzichten, 

boompartijen, groepen heesters, grasvelden en 

waterpartijen. Vanuit het huis zijn er zicht-assen en 

doorzichten aangebracht. Oude elementen van het 

sterrenbos uit 1790 zijn opgenomen in het Springer- 

ontwerp. Sommige verdwenen lanen verraden hun 

vroegere bestaan alleen nog door de loop van een rij oude 

eiken. De vijver van het oude ontwerp is vergroot en heeft 

een andere vorm gekregen. Met de gebogen lopende 

paden, is het telkens weer een verrassing wat er om de 

bocht te zien is. Het park gaat geleidelijk over in het 

parkbos met een vergelijkbare stijl.  

Voor meer informatie zie ook de website van Landgoed 

Eyckenstein www.eyckenstein.nl .  

  

Zaterdag 15 september: Pompoendag 

Van 10.00–16.00 uur 

Alles staat in het teken van de pompoen.  

Zowel in de kruidentuin als in de moestuin kruidig gebak 

van pompoen en dropplant. Ook is er pompoensoep.  

14.00 uur een rondleiding in de kruidentuin met als thema 

‘keukenkruiden en meer’. De pluktuin staat nog vol 

geurige en kleurige bloemen om uw eigen bos bloemen 

samen te stellen en zelf te plukken. 

Theetuin open met verse kruidenthee en kruidig gebak van 

eigen keuken. 

Verkoop van kruidenplanten, eenjarige bloemen en 

zaaigoed in de kruidentuin. Het heeft zeker zin om nu nog 

te zaaien en te planten, want: in het najaar geplant, geeft 

vroege lente in uw tuin. 

Zaterdag 6 oktober: Kruidenremedies maken 

Van 13.00-15.30 uur. 

Er zijn veel kruidenrecepten die snel werken en die je zelf 

kunt maken. In deze workshop leer je de kruiden kennen, 

oogsten en maak je 3 producten: een zalf, een tinctuur en 

een maceraat. Kosten 35,-. 

Meer info of boeking tel 0647608868 of mail 

naar info@agneskruiden.nl.  

 

Agnes kruidentuin maakt deel uit van Landgoed 

Eyckenstein met zijn rijke geschiedenis. Kijk voor meer 

informatie op www.eyckenstein.nl en geef u op voor de 

nieuwsbrief. 

 

Openingstijden: 

Agnes Kruidentuin is nog open tot en met 

zaterdag 6 oktober op woensdagmiddag en 

zaterdag de hele dag tot 16 uur. 

U kunt de producten van Agnes via de website 

blijven bestellen via www.agneskruiden.nl. / 

te koop biologische kruiden 
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