
              Agnes kruiden  Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij 

Eyckenstein/Agnes Kruiden. Tel 0647608868.  Agnes Kruiden is biologisch, Skalnr: 025792.  Winkel open vanaf 30 mrt: za 10 – 16 uur 

en wo 13-16 uur. U kunt  bij ons pinnen. 

 
Jubileumjaar 2019 

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Agnes de 

biologische kruidentuin begon, in het achterste 

gedeelte van de Historische Moestuin van Landgoed 

Eyckenstein. En dat zal gevierd worden met extra 

activiteiten en themazaterdagen.  

Op 30 maart is de start van het seizoen met de 

eerste verkoop van biologisch kruidenplantgoed, 

zaaigoed en tuinaarde van Bio Kultura.  

11 mei is de jubileumfeestdag Zet u die alvast in uw 

agenda want er is dan van alles te doen.  

 

 
 

zaterdag 30 maart Start nieuw seizoen 

kruidenplanten 10.00-16.00 uur 

Verkoop biologische kruidenplanten, zaaigoed en al 

het advies dat u nodig heeft om dit nieuwe seizoen 

goed te starten.  

Alle planten biologisch gekweekt, dus zonder 

chemische bestanddelen en bestrijdingsmiddelen. 

Salie, tijm, citroenmelisse, sleutelbloem, vaste 

teunisbloem, rode zonnehoed, bergamotplant, 

wijnruit, bieslook, munt, hysop, lavendel, kleine 

pimpernel. Ook framboos, zwarte en rode bes, 

dahliaknollen en zaden van bloemen en kruiden. 

Biologische tuinaarde van Bio Kultura in zakken van 

40 liter zolang de voorraad strekt. 

 

Zaterdag 30 maart 2019 ‘Creëer  je eigen eetbare 

bloemen- en kruidentuin’  13- 16 uur   

Kruiden en bloemen zijn mooi, geurig, smakelijk 

en je hebt er het hele seizoen plezier van. Gooi je 

bestaande tuin helemaal om of maak een hoekje 

vrij voor je eigen eetbare bloementuin. Deze les 

door Agnes Looman geeft je handvatten om zelf 

je tuin tot een kruidig geheel te maken. Naast 

veel informatie ga je ook zelf aan de slag met 

topstekken maken en kruiden zaaien. Je krijgt al 

het lesmateriaal met plantenschema’s en tips 

erbij. Pen en papier zijn handig. Kosten € 35,-. 

Van tevoren opgeven bij info@agneskruiden.nl 
 

Zaterdag 13 april 

Tuin open van 10 tot 16 uur voor verkoop van 

plantgoed, zaaigoed, kruidenproducten. 

 

13 april Workshop Ontwerp je eigen kruidentuin 
13.00-16.00 uur georganiseerd door de volks-

universiteit door Agnes in de kruidentuin. Opgeven 

bij www.volksuniversiteithetgooi.nl.  
 

Zaterdag 27 april  

Tuin open van 10.00-16.00 uur voor verkoop van 

plantgoed, zaaigoed, kruidenproducten. 

Themamiddag natuurlijke materialen: om  

Workshop ‘Maak een libelle van wilgentenen’ 13 

uur en 14.30 u met natuurlijke materialen, u gaat 

met een prachtig duurzaam insect naar huis. Docent 

Ellen Brandligt. Kosten € 5,-. Opgeven bij de kraam 

op de dag zelf.  
 

Zaterdag 4 mei 

Tuin open van 10.00-16.00 uur voor verkoop van 

plantgoed, zaaigoed, kruidenproducten. 
 

Workshop dag ‘Fit met voorjaarskruiden’ van 

13.00 tot 15.30 uur. Van tevoren opgeven voor de 

workshop is noodzakelijk. 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 kruiden 

lentekuur voor reiniging en weerstandverhoging. 

Daar heb je de hele zomer plezier van. En je maakt 

een geurige voorjaarscrème. 

Kosten € 35,-. Leden van VELT betalen € 30,-. Meer 

info of boeking tel 0647608868 of mail 

naar info@agneskruiden.nl.  

 

Zaterdag 11 mei  Jubileumdag 10.00-16.00 uur  
 

Met feestelijkheden rondom het jubileum en  

kinderactiviteit: Mandala’s maken met Bonbon 

Margot, chocolatier uit De Bilt vanaf 14 uur. 

Theetuin open met verse kruidenthee en kruidig 

gebak van eigen keuken. speciale lentekruidenthee. 

Verkoop van kruidenplanten, eenjarige bloemen en 

zaaigoed in de kruidentuin.  

 

Meer over het feestprogramma volgt in de 

nieuwsbrief van april! 
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