
              Adres: Dorpsweg 264 achter, 3738CN Maartensdijk. Ingang: Tuinderij Eyckenstein. Tel 0647608868.   

Agnes Kruiden is biologisch gecertificeerd Skalnr: 025792.  Tuin en Winkel open vanaf 9 april: za  10 – 16 uur en wo 13-16 uur. U kunt bij ons pinnen. 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 
Op 1 oktober is het de laatste dag dat de Kruidentuin 

open is voor verkoop. De laatste oogst is nu binnen, 

een geweldige hop-oogst dit jaar. Tuinderij 

Eyckenstein gaat nog twee weken langer door; de 

moestuin staat nog vol heerlijke groenten.  

 

 
 

Het werken op de tuin gaat door op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag. Dan kun je als je 

het van tevoren even aangeeft nog terecht voor 

plantgoed of andere kruidenproducten.  

In oktober zijn er een aantal marktjes waar Agnes 

haar planten (en overige producten) verkoopt. 

En op 15 oktober is er voor het eerst in de tuin de 

Dagworkshop Lepelsnijden door Carolina 

Smoorenburg.  

 

Buurderij Den Dolder en Soest 
Agnes levert een aantal van haar producten elke twee 

weken aan Buurderij Veenweide Soest en aan 

Buurderij Bloementuin Den Dolder. Een buurderij is 

een (twee) wekelijkse boerenmarkt waar lokale 

producenten (boeren) hun waren aanbieden en waar 

je als klant (buren) vooraf je bestelling online plaatst.  

 

Via de website www.Boerenenburen.nl kun je 

deelnemen en je bestelling doen. Je haalt je bestelde 

producten op een vast tijdstip en een vaste plaats op. 

Op die plek ontmoet je degene(n) die de buurderij 

onganiseren.  

In Buurderij Den Dolder zijn dat Linde en Carin 

donderdags van 5 tot half 7, locatie de Bloementuin 

Distelvlinder 6.  

In Buurderij Soest zijn dat Tony en Martin zaterdags 

van 11 tot half 1 op Kinderboerderij Veenweide. Kijk 

voor meer informatie op www.boerenenburen.nl.  

Leuk als je mee gaat doen! 

 

Activiteiten  
24 september van 13 uur tot 17 uur  

Duurzaamheidsmarkt Kinderboerderij 

Veenweide Vedelaarpad 53 3766 CM Soest  

Een markt met veel duurzame producenten, 

waaronder Agnes Kruiden. U kunt kennismaken met 

de Buurderij Soest waar Agnes om de week haar 

bestelde producten levert.  

 

Zaterdag 1 oktober Agnes Kruidentuin laatste 

verkoopdag seizoen 2022 

Met koffie/ thee en appeltaart van eigen goudrenetten 

en omdat het de laatste dag is ook soep en lekkere 

hapjes. En natuurlijk alle kruidenproducten. 

 

Zaterdag 8 oktober van 10 tot 12 uur 
Najaar-Plantenbeurs op Eyckendal  

Het aanbod bestaat uit planten, zaden, bollen, 

knollen, stekken, boeken, potten en meer.  

Adres Hofstede Eycken-dal Soestdijk                   

Jachthuislaan 68 Soest 

 

Zondag 9 oktober 12 uur tot 17 uur 

Brinker Herfstmarkt Zeist  

Adres: Kroostweg 7 3704 EA, Zeist 

Marktje op de boerderij in het kader van de Week 

van de Duurzaamheid. Met diverse activiteiten, 

kramen met duurzame waar, relaxen op het terras en 

genieten van lekkere (bio) hapjes met livemuziek op 

de achtergrond. 

 

Zaterdag 15 oktober Dagworkshop Lepelsnijden 

door Carolina Smoorenburg in Agnes Kruidentuin 

Ervaar zelf hoe mooi het is om iets met je handen te 

maken! Op 15 oktober organiseert Carolina weer een 

dag-workshop Lepelsnijden, nu bij ons.  

Op het programma staat alles wat je moet weten om 

van een vers hout een mooie, bruikbare lepel te 

maken. Onderwerpen die zij behandelt zijn: 

Het hout: waar in de boom groeit je lepel?  

Welke soorten gebruik je? 

Veilig en efficiënt werken met bijl, mes en lepelmes 

Aan de slag met je eigen lepel(s) maken 

Daarnaast is er ruimte voor al je vragen! Uiteraard ga 

je naar huis met een zelfgemaakte eetlepel, de kennis 

om er nog meer te maken én misschien wel een heel 

fijne, ontspannende nieuwe hobby. Ook is er de 

mogelijkheid om je eigen setje gereedschap aan te 

schaffen. De workshop is verzorgd met koffie, thee 

en een maaltijdsoep rond lunchtijd. Inschrijven kan 
via Agnes of direct via de website van Carolina 

www.slojd.nl  Kosten van de workshop € 85,00 

inclusief voor de hele dag. 

 

http://www.boerenenburen.nl/
http://www.boerenenburen.nl/
http://www.slojd.nl/

