
              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 mei 2022 

 

De maand mei is vol lente-activiteiten in de tuin. elke 

zaterdag is er iets bijzonders te doen. 

De kruidenkraam en tuin is nu elke zaterdag en elke 

woensdagmiddag geopend. Dat is het hele seizoen zo 

tot en met het eerste weekend van oktober. 

Vrijwilligers en stagiaires zijn druk in de weer om de 

tuin zo mooi mogelijk te maken en te houden. Op de 

plantenuitstalling staan veel soorten prachtige 

biologische kruidenplanten. Ook is er nog zaaigoed 

beschikbaar, al loopt het wel hard. Vaste vrouw 

achter de kraam Inez is er weer het hele seizoen bij. 

 

Oogsten  

 
 

Ondanks de droogte van de laatste anderhalve maand 

groeit het kruid goed en bij zonnig weer is er goed te 

oogsten. Het longkruid heeft nog nooit zo lang 

gebloeid als dit voorjaar. En ook de brandneteloogst 

is overvloedig. De droogkasten liggen vol. De 

lentemix vol frisse lentekruiden van dit voorjaar is 

binnenkort verkrijgbaar. 

 

Activiteiten  

 

Zaterdag 7 mei   Tuin open van 10-16 uur 

Kinderactiviteit zeepjes maken voor Moederdag 

van 13.00-15.30 uur 

Kruidige, geurige, kleurige zeepjes gieten in een 

vorm van je keuze. Let op: Na het maken, moeten de 

zeepjes nog een half uur in de vorm blijven voor ze 

klaar zijn. Kosten zijn € 3,00. Opgeven kan, maar 

hoeft niet. Begeleiding Madelon. 

 

Zaterdag 14 mei 10 -16 uur 

Themadag "Lente in de tuinen" 

Groei en Bloei afdeling De Bilt is weer aanwezig met 

tijdschriften, informatie en een korte workshop 

‘zaadballen maken’ In een boekenkraam vind je 

tweede gebruik tuinboeken en kookboeken naar 

keuze.  

Om 14.00 uur start de rondleiding door de 

Kruidentuin "de kracht van voorjaarskruiden" door 

Agnes of Ellen Brandligt. 

 

Zaterdag 21 mei Van 10.00 tot 12.30 uur. 

Bonbons maken met kruiden Margo van Bonbon 

Margo  

U gaat u onder leiding van Margo, de befaamde 

bonbonmaker uit De Bilt aan de slag met maken van 

overheerlijke bonbons en chocolaatjes, met als 

toevoeging eetbare gedroogde of verse kruiden en 

bloemetjes. Alles biologisch. Margo legt alles uit en 

je gaat met een doos vol heerlijks naar huis. Kosten € 

40 alles inbegrepen. Opgeven 

via info@agneskruiden.nl of bel: 0647608868. 

 

Zaterdag 28 mei 

kruidenles - zelf kruidenremedies maken 

Van 13.00-15.30 uur. 

Er zijn veel kruidenrecepten die snel werken en die je 

zelf kunt maken. In deze praktische les leer je de 

kruiden kennen, oogsten en maak je een tinctuur (een 

kruid op alcohol), een maceraat (kruid op olie) en een 

kruidenzalf. 

Kosten € 40,-. Je gaat met veel informatie en 3 

producten mee naar huis. Ook krijg je een reader 

mee. Pen en papier is handig. 

Meer info of boekinginfo@agneskruiden.nl of bel: 

0647608868mail. 

 

Nieuwe ontwikkelingen  

Vanaf mei gaat Mariët, net afgestudeerd aan de 

Warmonderhof, Agnes een dag per week vervangen 

bij het tuinwerk. De ene week op donderdag, de 

andere week op vrijdag. Agnes heeft dan meer tijd 

voor het maken van de producten zoals thee, zalfjes, 

kruidenazijn en nieuwe producten.  

 

Rondleidingen op verzoek 

Je kunt in Agnes kruidentuin een rondleiding 

bestellen. op elke gewenste dag in de week, behalve 

dinsdag. Een rondleiding duurt een uur, je hoort van 

alles over de tuin, de droogkasten, de bloemen, de 

kruiden, de geneeskracht ervan. Wat je maar wilt. 

Kosten 6,- per persoon, met een minimum van 10. 

Bel of de datum die je wenst nog vrij is met Agnes 

Tel 0647608868. Indien gewenst zetten we ook de 

kraam met kruidenproducten voor je op. 
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