Nieuwsbrief mei 2018

Een prachtige lente
De zon en warmte, na de enorme regenval daarvoor,
hebben ervoor gezorgd dat alles de grond uit schiet in
de kruidentuin. Zo kunnen we al veel kruiden eerder
oogsten. Vanaf nu zijn we weer elke zaterdag open
van 10 tot 16 uur en elke woensdag van 13 tot 16 uur.
Zaterdag 12 mei Opening van het seizoen met
Agnes Kruiden en Tuinderij Eyckenstein – de dag
voor Moederdag van 10 tot 16 uur met:
de eerste oogst van het seizoen aan verse kruiden,
groenten, planten en bloemen.
Speciale Moederdag- kinderactiviteiten:
Chocolade-mandala’s versieren met Bonbon Margot
om half 12, 13.00 uur en half 3.
Moederdagzeepjes gieten om half 12 en half 2.
Lentesoep maken met Caroline 11.00 uur
Om 13.00 uur rondleiding door Luuk schouten over
de Tuinderij met info over de historische kassen en
zeldzame groentegewassen.
14.00 uur rondleiding door de Kruidentuin ‘de kracht
van voorjaarskruiden’ door Agnes Looman.
Groei en Bloei afdeling De Bilt staat bij ons met een
kraam vol informatie over groene tuinzaken.
Met de bijenvolken van Walter den Hollander
en de jonge stiertjes van Boerderij Eyckenstein aan
de ingang van de tuin.
En met heerlijk homemade gebak o.a. appeltaart en
kruidig gebak, koffie en (kruiden)thee en verse
kruiden die je zelf mag plukken.
Met volle kramen biologische groenten, kruiden,
plantgoed, zaden, theemixen, zalfjes, kruidenazijn en
nog veel meer.

en goudsbloem, zinnia, dropplant, dahlia ‘Bishops
children’, kaasjeskruid, bladvenkel, bonenkruid,
dragon, koriander enz. U kunt ook voor de BioKultura tuingrond bij ons terecht.
Nieuw: Excursie door de landerijen van
Eyckenstein zaterdag 26 mei:
Maak kennis met de Bio-boeren en de Springertuin
op landgoed Eyckenstein.
Voor het eerst dit jaar kunt u Landgoed Eyckenstein
in al zijn variaties doorkruizen.
Met rondleiding door Agnes Kruidentuim en
Tuinderij Eyckenstein, een wandeling door de
Springertuin bij landhuis Eyckenstein die speciaal
voor deze excursie toegankelijk is, en we eindigen
bij Boerderij Eyckenstein. Alle winkels zijn open op
deze dag.
13 uur Start in Agnes Kruidentuin: ontvangst met
verse kruidenthee of koffie gevolgd door een
rondleiding door Agnes Looman, de kruidenkweker.
Zij deelt met u de geheimen van de kruiden/bloementuin en de werking van de zonnedroogkast.
14 uur rondleiding in tuinderij Eyckenstein. Groenteteler Luuk Schouten vertelt u de bijzonderheden van
de historische moestuin o.a. de gerestaureerde kassen.
Om 14.30 uur gaat de excursie door de normaal niet
toegankelijke Springertuin van Landhuis Eyckenstein
De excursie komt uit bij Boerderij Eyckenstein, de
jerseystiertjes boerderij waar u wordt rondgeleid door
Linda of Jacob Beeker. In hun landgoedwinkel is een
breed assortiment biologische producten verkrijgbaar.
De excursie eindigt hier met een kop thee of koffie.
Dit programma wordt dit jaar ook aangeboden op,
woensdag 4 juli en zaterdag 8 september 2018.
Kosten inclusief consumpties en alle rondleidingen €
20,00 . Boek snel want vol is vol. Geef u op per
email: Info@agneskruiden.nl of bel Agnes Looman
0647608868.
Agnes kruiden (en Tuinderij Eyckenstein)
winkel en theetuin open: Woensdags 13 - 16 u
Zaterdags 10 tot 16 uur
U kunt bij ons pinnen

Planten voor in de tuin
De voorraad biologische planten is inmiddels
uitgebreid met (eenjarige) mooie bloemen en kruiden,
eerlijk geteeld en ijzersterk. Er is nu ook slaapmutsje

Zaterdag 2 juni: Velt ecologische open dag
Van 10.00-16.00 uur in de tuin.
Velt is een inspirerende vereniging voor een
ecologische manier van leven. Het bevordert je
bewustzijn hoe belangrijk het is om ecologisch aan
de slag te gaan in tuin en keuken. Velt Agnes
Kruidentuin doet mee met de open dag van Velt. Velt
geeft je handvatten hoe je het moet aanpakken, dieren milieuvriendelijk kippen houden, heerlijke
groenten kweken. Op de tuin zijn boeken te koop
uitgegeven door Velt en u kunt ter plekke lid worden.
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