
              Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein.  

Tel 0647608868.  Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792.  Tuin en Winkel open: elke zaterdag  10 – 16 uur en 

woensdag 13-16 uur. U kunt bij ons pinnen. 

 
Koude start van de lente 

Het is zonnig en nog steeds koud als deze nieuwbrief 

uitgaat. Na weken van nachtvorst is het in de eerste week 

van mei ’s nachts nog steeds regelmatig rond het vriespunt. 

De bedden die zijn ingezaaid worden elke middag voor we 

naar huis gaan met fleecedoek beschermd tegen de 

nachtvorst. De citroenverbena-struiken zijn inmiddels naar 

buiten in de volle grond verplaatst. Ook die beschermen 

we tegen de nachtvorst. Het zal nog wel even duren 

voordat we weer verse citroenverbena-thee kunnen 

schenken. Volgende week wordt het warmer, dan zullen de 

kruiden de grond uit schieten en kan er volop geoogst 

worden. De theevoorraad van de oogst van vorig jaar slinkt 

nu snel, dus het wordt tijd voor verse oogst. 

Wel is er al brandnetelthee van de verse oogst, een 

versterkende reinigende lentethee.   

 

De nieuwe partytent 

Als u nu in de tuin komt ziet u de partytent staan. Deze 

tent van 4 bij 6 meter vervangt de aan flarden gewaaide 

oude tent. Hij staat er het hele seizoen voor workshops, 

activiteiten, of bij een regenbui om er droog van je koffie 

met gebak te genieten. Op de foto is hij open maar hij kan 

ook helemaal dicht. En hij ziet er fleurig uit.  

 

  

Programma  

 

Zaterdag 8 mei Themadag "Lente in de tuinen"  

14.00 uur: rondleiding door de Kruidentuin "de kracht van  
voorjaarskruiden".  

Groei & Bloei afdeling De Bilt staat met een kraam in de 

tuin. De medewerkers vertellen je alles wat je wilt weten 

over wat Groei en Bloei voor je kan betekenen. 

Er is een boekenstand met tuinboeken en kookboeken in 

de nieuwe partytent.  

Mooi cadeau voor Moederdag:   

een bloemenbon waarmee je 10 keer een bos bloemen kan 

knippen in de bloemenpluktuin. De pluktuin wordt in juni 

een feest voor het oog en er staan dan elke week weer 

nieuwe bloemen in bloei, prachtig, kleurrijk en biologisch 

geteeld. Dus ze staan ook langer in de vaas. 

 

 

 

Zaterdag 5 juni  

Velt ecologische open dag 

Van 10.00-16.00 uur. 

Agnes Kruidentuin doet mee met de open dagen van Velt. 

Velt is de vereniging voor 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 

eco-tuinen, over milieuvriendelijk kippen houden en over 

heerlijke gerechten vol vers geoogste seizoengroenten. Er 

zijn boeken te koop en u kunt ter plekke lid worden van 

Velt. 

13.00 uur: rondleiding ‘Veelzijdige kruiden’ door de 

ecologische kruidenbedden.  

 

Zaterdag 12 juni 

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 workshop leer je de kruiden kennen, 

oogsten en maak je een tinctuur, een maceraat (kruid op 

olie) en een kruidenzalf. 

Kosten € 35,-. Het is nodig je op te geven. 

Dat kan via info@agneskruiden.nl of bel Agnes 

0647608868. 

 

 

Zaterdag 19 juni 

Themadag "zomer" 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 bloemenpluktuin staat vol prachtige zomerbloemen. 

Pluk je bos bloemen naar keuze. Theetuin open met verse 

kruidenthee en kruidig gebak van eigen keuken. Verkoop 

van kruidenplanten, eenjarige bloemen en zaaigoed in de 

kruidentuin. Met onder meer: 

 

  14.00 uur: Rondleiding door de kruidentuin 

  12.00 en 13.00 uur: Korte workshop maak je eigen 

kruidenazijn met kruiden uit de tuin. 

Kosten: € 5,-. 

 

Agnes Kruiden- winkel is open elke zaterdag van 

10 tot 16 uur. En op woensdagmiddag van 13 tot 16 

uur voor planten, zaden en kruidenthee en -

producten.  Als u op een andere dag langs wilt 

komen bel Agnes van tevoren (t.0647608868), 

zodat u weet of zij er is. Ook voor feestjes of 

privé workshops kunt u Agnes bellen.  
 

 
o.v. zaterdag 3 juli Concert in het Groen 

15.30 uur in Agnes Kruidentuin.  

In de volgende nieuwsbrief het programma.  

mailto:info@agneskruiden.nl

