Agnes kruiden Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk.
Ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868. Agnes Kruiden is biologisch, Skalnr: 025792.
Openingstijden op woensdag 13-16 uur en zaterdag 10 – 16 uur. U kunt bij ons pinnen.
Nieuwsbrief juni 2018
Juni een maand vol activiteiten
Het voorjaar verloopt dit jaar bijzonder wispelturig; na de
kou is er nu de droogte en de warmte. Maar het heeft veel
voordelen want alle zomerbloemen zijn er vroeg bij. We
zijn wel dagelijks bezig met sproeien maar dat hebben we
zeker over voor het resultaat, prachtige kruiden- en
bloemenborders.

Je kunt al prachtige bloemen uit de tuin plukken en er zijn
nu ook plukmandjes om de bloemen een voor een in te
leggen als je ze geknipt hebt. De maand juni is vol
activiteiten in de tuin.
Zaterdag 2 juni: Velt ecologische open dag
Van 10.00-16.00 uur. Agnes Kruidentuin doet mee met de
open dag van Velt.
14 uur rondleiding door Agnes ‘kruiden en bloemen voor
in de keuken’
Velt is dé vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de
slag wil in tuin of keuken. Bij Velt leer je hoe je op een
ecologische manier lekkere groenten kweekt, je ontdekt er
ook alles over prachtige ecotuinen, en over heerlijke
gerechten vol vers geoogste seizoengroenten. Er zijn
boeken te koop en u kunt ter plekke lid worden van Velt.
Zaterdag 9 juni Workshop Bonbons met kruiden
van 10.00 tot 12. 00 uur in de kruidentuin door Margot, de
bonbonmaker uit De Bilt en Agnes, de kruidenteler.
Bonbons van Margot zijn heerlijk, en ze worden nog
lekkerder als je er kruiden aan toevoegt.

versieren met bloemetjes, Mandala's versieren met
nootjes/kruiden. Het resultaat is prachtig en buitengewoon
lekker.
Prijs € 45,- Meer info of boeking tel 0647608868 of
info@agneskruiden.nl. geef u snel op want vol is vol.
Zaterdag 16 juni Open dag - samen met Tuinderij
Eyckenstein
Van 10.00-16.00 uur.
Kom heerlijk genieten in de kruidentuin en groentetuin vol
geurige kruiden, groenten en bloemen. De pluktuin is
alweer vol prachtige snijbloemen. Pluk je bos bloemen op
kleur. Theetuin open met verse kruidenthee kruidige
muffins of heerlijk appelgebak. Verkoop van
kruidenplanten en biologische compost en tuinaarde.
Eenjarige bloemen in de kruidentuin.
Om 13.00 uur Kinderactiviteit bloemschikken in de
pluktuin. Kosten van deze activiteit: € 5,00.
Om 14.00 uur Rondleiding door de kruidentuin ‘over
kruiden en eetbare bloemen’.
Zaterdag 30 juni: Workshop: zelf kruidenremedies
maken Van 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 € 35,00. Meer
info of boeking tel 0647608868 of mail
naar info@agneskruiden.nl.
Zelf wekelijks uw groenten oogsten bij Tuinderij
Eyckenstein, een heel seizoen: U kunt nog instappen en
een oogstaandeel kopen, want er zijn nog plaatsen vrij.
Meer weten kijk op www.Landgoedgroenten.nl of vraag
het Luuk of Jasper in de tuin. Zelfde openingstijden als
Agnes Kruiden (zie boven)
Boerderij Eyckenstein Eikensteeg 13, vlakbij ons, wordt
telkens mooier. De stiertjeshoeve met een prachtige
delicatessewinkel met eigen heerlijk vlees en
streekproducten is open op woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag en de hele zaterdag. Kijk op
www.jerseyvleesbestelling.nl
Biltsheerlijk Fietsroutes
Vanaf zaterdag 2 juni kun je een fietsroute kiezen langs
alle lokale producenten in de buurt waar ook Agnes
Kruiden bij hoort. Kijk op www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes.

Programma:
Kruiden/eetbare bloemetjes verzamelen waar we
vervolgens mee aan de slag kunnen gaan. U leert een
chocoladebakje maken, een ganache waarin een kruid
wordt meegetrokken, een chocoladedip met
nootjes/vijgjes/tijm/gekonfijte Citrus schilletjes,
energieballetjes rollen van een kokosmengsel, dit

Vrijwilligers zijn altijd welkom
Vrije tijd over en altijd al in een kruidentuin willen
helpen? Helemaal nu in het oogstseizoen is er van alles te
doen. Bel Agnes 0647608868 of mail haar en maak een
afspraak om kennis te maken. (info@agneskruiden.nl). of
kom gewoon langs.
u kunt bij ons pinnen!

