
              Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868.   

Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792.  Tuin en Winkel open vanaf 9 april: za  10 – 16 uur en wo 13-16 uur. U kunt bij ons pinnen. 

 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Een nieuw seizoen met nieuwe activiteiten 

Het vriest ’s nachts nog wel maar overdag is het zonnig 

weer, een verademing na het stormachtige weer van de 

weken daarvoor. Nu staat niets meer in de weg om in de 

volle grond te zaaien, te stekken en in trays op te kweken. 

Kaasjeskruid, slaapmutsje, korenbloem en goudsbloem 

zijn net gezaaid. De kruiden zijn nu flink aan het groeien, 

ook  het vaste plantgoed. Op zaterdag 9 april gaat de tuin 

weer open en kun je weer volop plantgoed, zaden en 

andere producten vinden in Agnes kruidentuin.  

 

Dit seizoen staan er veel mooi op het programma, zoals op 

21 mei  Bonbons maken met kruiden door Bonbon Margo 

van 10.00 tot 12.30 uur, zaterdag 11 juni Schaken in ’t 

groen, schaakmiddag in de kruidentuin voor iedereen die 

het leuk vindt een middag ontspannen te schaken. Op 

zaterdag 18 juni is er een themadag ‘zomer met kruid en 

kunst’. Meer activiteiten staan op de website 

www.agneskruiden.nl bij agenda 2022. Geef u bijtijds op.  

 

Activiteiten maart en april 
 

Zaterdag 12 maart Planten- en zadenruilbeurs op 

Kraaybeekerhof in Driebergen van 12 tot 16 uur 
 

Voor wie nu al aan de slag wil in de tuin. Agnes is daar 

met haar planten, zaden, kruidenthee en meer producten 

ook te vinden. In een gezellige sfeer kun je voordat het 

seizoen echt start allerlei planten en zaden daar verwerven. 

Adres Diederichslaan 253971PA Driebergen/Rijsenburg  

Zaterdag 2 april  kruidenles: Creëer je eigen eetbare 

bloemen- en kruidentuin van 13.00-16.00 uur. 

 

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 kruidenles door Agnes Looman 

geeft je basisbeginselen en handvatten om je tuin op te 

bouwen tot een kruidig geheel, of opnieuw in te richten 

zonder die helemaal op de schop te hoeven nemen. Met 

theorie en praktijk (zoals topstekken maken en diverse 

kruiden zaaien) ben je gelijk op weg.  

Je krijgt al het lesmateriaal met plantenschema's en tips 

erbij. Pen en papier zijn handig. Maximaal 8 deelnemers  

Kosten € 40,-. Meer info of inschrijven mail of bel 

Agnes: info@agneskruiden.nl /  t. 0647608868 

 

Zaterdag 9 april Start Verkoop biologische 

kruidenplanten en zaden Van 10.00-16.00 uur. 

Kom voor (kruiden) plantgoed, zaaigoed en natuurlijk al 

het advies dat je nodig hebt om dit nieuwe seizoen goed te 

starten. Biologisch gekweekt, dus sterke planten zonder 

chemische bestanddelen en bestrijdingsmiddelen. Zoals 

rode zonnehoed, bergamotplant (monarda), salie, 

dropplant, tijm, bieslook, munt, hysop, lavendel, 

pimpernel, longkruid, wijnruit, duizendblad, sint janskruid, 

Wede, apothekersroos en klein fruit zoals Zwarte en Rode 

bes, Kruisbes, aardbei, zaden van bloemen en kruiden. 

Voor de grondverbetering zijn er zakken Bio Kultura 

tuinaarde van 40 liter verkrijgbaar. Met gratis advies. Ook 

thee en koffie verkrijgbaar die u rustig kunt opdrinken in 

een van de vele zitjes op de tuin. 

 

Zaterdag 30 april Kruidenles "Fit met 

voorjaarskruiden" van 13.00-15.30 uur. 

De eerste kruiden in het voorjaar zijn net opgekomen en 

hebben veel kracht. Ze helpen je bij de voorjaarsreiniging. 

In deze kruidenles leer je die kruiden kennen, pluk je ze 

handenvol in de kruidentuin en maak je een eigen lente-

thee-melange voor reiniging en weerstandverhoging. Daar 

heb je de hele zomer baat bij. En je maakt een geurige 

voorjaarscréme. Je krijgt al het lesmateriaal mee naar huis. 

Kosten € 40,-. Meer info of 

boekinginfo@agneskruiden.nl of bel: 0647608868mail. 

 

Heuvelrugthee  
 

Sinds september is er een nieuwe theemix bij Agnes 

Kruiden. Speciaal voor het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug stelde Agnes een nieuwe thee samen. Het 

Nationaal Park kenmerkt de thee als een ‘een verfrissende 

thee met karakter’. In deze nieuwe thee zijn de kruiden 

tijm, moerasspirea, korenbloem, frambozenblad, salie, 

rozemarijn en pepermunt uit Agnes Kruidentuin verwerkt.  

 

Steun de natuur De Heuvelrug-thee is onderdeel van een 

reeks streekproducten van het Nationaal Park. Tien procent 

van de prijs gaat naar natuurbeheer en -behoud in 

het Nationaal Park. Twee goede doelen in één klap dus: u 

geniet van uw kopje verfrissende thee met karakter èn u 

steunt de natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Verkrijgbaar 

in Agnes kruidentuin, bij boerderijwinkel Eyckenstein, of 

bij www.np-utrechtseheuvelrug.nl. 
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