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- U kunt  bij ons pinnen - 

 
10 jaar Agnes Kruiden 

Het is al 10 jaar geleden dat Agnes Looman begon 

met de teelt van biologische kruiden en planten 

achterin de Historische Moestuin van Landgoed 

Eyckenstein aan de Dorpsweg 264A. In het voorste 

gedeelte was Luuk Schouten al drie jaar eerder 

begonnen met de teelt van biologische groenten. Van 

begin af aan was er veel belangstelling voor de 

kruiden die Agnes teelde en al snel was er een 

buitendroogkast nodig om al het kruid te kunnen 

drogen. Steeds meer vrijwilligers kwamen Agnes 

helpen om de tuin te onderhouden en het kruid 

voor de thee te oogsten. Er kwam een 

bloemenpluktuin bij en zitjes waar je verse 

kruidenthee kunt drinken. Er wordt van alles 

georganiseerd, mensen trouwen in de tuin, vieren er 

hun feestje, volgen er workshops en genieten er.  

Genoeg reden voor een feestje! 

Vier dit mee op 11 mei met een feestelijk 

programma en veel verrassingen!  
 

 
 

AGENDA 

 

Zaterdag 4 mei Workshop ‘Fit met 

voorjaarskruiden’ van 13.00 tot 15.30 uur.  

De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en 

helpen je bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop 

pluk je kruiden in de kruidentuin en maak je een 

eigen kruiden lente-thee voor reiniging en 

weerstandverhoging. Daar heb je de hele zomer 

plezier van. En je maakt een geurige voorjaarscrème.  

Kosten € 35,-. Leden van VELT betalen € 30,-. Meer 

info of boeking tel 0647608868 of mail 

naar info@agneskruiden.nl.  

 

 

 

Zaterdag 11 mei Feest op de Kruidentuin 
10.00-16.00 uur  

Er is veel te zien, te doen en te genieten.   

Dat begint zodra u door de poort de tuin binnengaat. 

Daar staat de groentekraam van Luuk en Jasper met 

weer volop prachtige biologische groente. (En u kunt 

daar ook nog steeds intekenen voor een zelfoogst-

groenten-abonnement).  

En dan ziet u rechts in het verlengde van de 

Orchideeënkas de gerestaureerde platte kas. De 

glazen ramen zijn gereed en prachtig om te zien. Met 

een hevel kunnen ze worden verplaatst. 

En door naar achteren vertelt Jacob Beeker u van 

alles over Boerderij Eyckenstein. Bij Bonbon Margot 

kun je Mandala’s versieren (voor Moederdag), Groei 

en Bloei afdeling Bilthoven geeft u tips voor de 

bloementuin.  

Voor en achter in de tuin zijn zitjes en er is 

rabarbertaart, gebak en muffins met lentekruiden, 

koffie en kruidenthee van verse munt en 

lentekruiden. U kunt de lege plekken in uw tuin 

aanvullen met biologische kruidenplanten van Agnes. 
 

Feestprogramma  

12.30 uur officiële inwerkingstelling van de onlangs 

gerestaureerde platte kas door Otto van Boetzelaer 

13.30 uur Agnes Kruiden 10 jaar, aandacht voor en 

een toast uitbrengen op dit jubileum door Otto van 

Boetzelaer 

Vanaf 14 uur Chocolade-mandala’s versieren met 

Bonbon Margot. 

14.30 uur rondleiding Kruidentuin door Ellen 

Brandligt 

zaterdag 18 mei Zaai-dag 13 en 14.30 uur Eetbare 

kruiden en bloemen zaaien in je eigen bakje.  

Kom jouw eetbare kruiden in een bakje zaaien voor 

thuis. Leuk voor kinderen en hun ouders.  

Goudsbloem, kaasjeskruid, slaapmutsje, viooltje, er 

zijn zoveel eetbare bloemen en kruiden!  

Aanmelden van tevoren hoeft niet. 

 

Een kruidenkraam vol mooie kruidenproducten   

Kruidenthee, zalfjes, tincturen, kruidenazijn, en 

natuurlijk kruidenplanten. 

Vanaf 11 mei kunt u weer elke zaterdag bij Agnes 

Kruiden terecht. Nieuw: verse bosjes gemengde 

kruiden van het seizoen, vlees- , vis-, soepkruiden, 

theekruiden. 

Ook is er weer het heerlijke jerseystiertjesvlees van 

Boerderij Eyckenstein. 
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