
 

Agnes kruidentuin  Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk, ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868  

info@agneskruiden.nl                                                                                                                          www.Agneskruiden.nl  

Nieuwsbrief april 2017 

  

   
Voorjaar 2017 

 

Het is lente in Agnes kruidentuin en dat kun je goed 

zien. De kruidenbedden zien er veelbelovend uit 

dankzij de inspanningen van vrijwilligers en 

stagiairs. Er is al veel gezaaid, geplant en geoogst. De 

droogkast ligt al vol met brandnetelblad, viooltjes, 

hondsdraf, longkruid en paardenbloemblad, de eerste 

kruiden van het voorjaar. Binnenkort gaat de tuin 

weer open op woensdag en zaterdag te beginnen bij 

zaterdag 29 april voor de eerste verkoop van planten. 

Vanaf half mei dan is de tuin weer wekelijks open 

voor de verkoop van kruidenplanten, zaden, 

kruidenthee, zalfjes en van alles en nog wat. Dan kun 

je ook weer verse thee bestellen en die opdrinken in 

de bloementuin of tussen de kruiden. Overal staan 

dan weer stoeltjes voor je klaar. 

 

 

zaterdag 29 april: Voorverkoop plantgoed 

Van 12.00-15.00 uur in Agnes Kruidentuin 
 

Eerste kruidenplanten, plantgoed, zaaigoed en 

natuurlijk al het advies dat u nodig heeft om dit 

seizoen goed te starten. Rode zonnehoed, 

bergamotplant, salie, melisse, dropplant, tijm, 

bieslook, zwarte en rode bes, aardbei, munt, hysop en 

ga zo maar door. Nieuw dit jaar is dat Luuk Schouten 

van Tuinderij Eyckenstein groenteplantjes voor de 

moestuin verkoopt.  

 

Zaterdag 6 mei: Workshop 'Fit met 

voorjaarskruiden' van 14 tot 16.30 uur 

 

De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en 

helpen je bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop 

leer je alles hierover en pluk je kruiden in de tuin en 

maak je jouw eigen lentethee. Daar heb je de hele 

zomer plezier van. En je bereidt een geurige 

voorjaarscrème. 

Kosten € 35,-. Meer info of boeking tel 0647608868 

of mail naar info@agneskruiden.nl 

 

Zaterdag 13 mei: Open dag - opening van het 

seizoen samen met Tuinderij Eyckenstein  

van 10.00-16.00 uur.  

Een feestelijke dag in de kruidentuin jong en fris, vol 

geuren en kleuren. Alles biologisch gekweekt. Er is 

jong plantgoed, kruidenplanten, 1-jarige bloemen op 

pot, zwarte bessenstruiken, frambozen, enz. Ook 

verkoop van en de eerste oogst van het seizoen aan 

verse kruiden en bloemen. Ook is er de eerste pluk 

lentethee. Die kunt u vers drinken. Er is zelfgemaakt 

kruidig gebak, rabarbertaart, koffie en (kruiden)thee. 

Fijn in het voorjaar: voetmassage met kruidenolie. 

voetreflexmasseur Lia de Groot is er vanaf 11 uur om 

uw voeten te verwennen.  

Om 14.00 uur start de rondleiding door de 

kruidentuin ‘alles over voorjaarskruiden en wat je 

ermee kunt doen’. deze rondleiding is gratis. 

 

Zaterdag 27 mei: Kruidenlunch in de Oranjerie 

met rondleiding Van 11.30-13.30 uur. 

Een overheerlijke lunch met kruidige soep en diverse 

broodsoorten met gevarieerd beleg, producten en 

hapjes uit de groente- en kruidentuin. 

€ 20,00 alles inbegrepen. Ontvangst met koffie of 

thee, daarna een inspirerende rondleiding door de 

beide tuinen, gevolgd door de lunch. Na de lunch 

kunt u naar hartenlust verder kijken in de winkeltjes 

op de tuin. Agnes Looman en Luuk Schouten zijn uw 

gastvrouw en gastheer. Opgeven bij Agnes Looman 

0647608868 of info@agneskruiden.nl 

 

Maatschappelijke stage in de kruidentuin 

4 leerlingen van het Nieuw Lyceum in Bilthoven 

hebben afgelopen week hard gewerkt in de 

kruidentuin. Schoffelen van de paden, wieden, 

spitten, de dahlia’s poten, oogsten van brandnetel en 

paardenbloemblad, ze draaiden hun hand er niet voor 

om. En zelfs de composthoop in het stukje bos is 

helemaal omgezet, zodat er weer plaats is voor een 

nieuwe composthoop, mooi werk. 
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