
              Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein.  

Tel 0647608868.  Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792.  Tuin en Winkel open vanaf 11 april: zaterdag  10 – 16 uur 

U kunt  bij ons pinnen. 

 

Het begin van de zomer 

Nu het geregend heeft groeien de kruiden hard. Ook 

de bloementuin wordt steeds kleuriger met veel 

bloemen die op de punt staan uit te komen. En in de 

plantenuitstalling staan er nu ook de eenjarige 

zomerbloemen die je tuin zo fleurig maken.  

De kruidentuin ziet er ook prachtig uit, een oase van 

rust. Reden genoeg om langs te komen. 

De citroenverbena heeft inmiddels genoeg blad om 

verse thee te kunnen maken. Dat is nodig want de 

theetuin is weer open. Overal in tuin vind je zitjes, in 

zon en schaduw, op voldoende afstand van elkaar.  

 

 
 

Plantgoed  

U kunt nog de hele zomer planten in uw tuin zetten 

en ervan genieten. In de plantenuitstalling staan nog 

tijm, rozemarijn, basilicum, , salie. Ook de Aziatische 

basilicum, ofwel de shiso is er weer in de kleuren 

rood en groen. Ook vindt u weer bieslook, Dropplant, 

Marokkaanse munt en jonge citroenverbena-planten. 

En veel sterke eenjarige bloemen op pot zoals 

Lavatera roze, kaasjeskruid, goudsbloem, zinnia, 

Oost-Indische kers, dahlia Bishops’ children, 

leeuwenbekje, een lust voor het oog. En binnenkort 

weer komkommerkruid. Alles zolang de voorraad 

strekt! 

 

Theetuin weer open 

Nu de corona maatregelen zijn versoepeld kunt u van 

kruidenthee of koffie met -op zaterdag- vers gebak in 

de tuin genieten. Wel op genoeg afstand van elkaar 

natuurlijk. Ook is er verse jus van eigen appeloogst 

2019. U kunt uw eigen kruidenthee kiezen: 

citroenverbena, verse muntthee, oswegothee, 

venkelthee.  

 

 
 

Bloemen pluktuin 

Er kan vanaf nu weer volop worden geplukt in de 

bloementuin. U krijgt een mandje mee en een schaar 

en kunt naar hartenlust knippen.  

En elke week komen er nieuwe bloemen uit, dus elke 

week een totaal andere bos.  

Als u vaak bloemen plukt, neem dan een tienritten-

knipkaart dat is erg voordelig. Hij is dit hele seizoen 

bruikbaar. Vraag ernaar bij de kraam.  

Zaterdag 27 juni workshop - zelf kruidenremedies 

maken 13.00–15.30 u. 

Zaterdag 4 juli extra workshop - zelf 

kruidenremedies maken 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 

tinctuur, een maceraat (kruid op olie) en een 

kruidenzalf. Kosten 35,-.  
 
Zaterdag 11 juli  

Rondleiding ‘Lekkere kruiden voor de thee’ 

aanvang half 2. De toegang is gratis. Maximum 

aantal deelnemers is 10. Zonodig wordt de 

rondleiding herhaald om half 3. 
 

 

Agnes Kruidentuin winkel is open elke zaterdag 

van 10 tot 16 uur.  

Als je op een andere dag wilt winkelen in de tuin of 

als je langs wilt komen voor iets speciaals bel Agnes 

(t.0647608868) 

 

 


