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Voorjaar 2016 

Na een koele maand maart waarin de kruiden het 

rustig aan deden met groeien zijn nu toch de eerste 

oogsten binnengehaald, de droogkast ligt vol. En 

intussen heeft Martin in het huisje een prachtig 

meubel gemaakt bestaand uit een  bovenblad met 

kastjes eronder waardoor het verwerken van de 

kruiden gemakkelijker wordt en er veel extra ruimte 

benut kan worden. De planten staan op tafelhoogte 

klaar voor de eerste verkoop van 30 april. De 

workshop Fit met Voorjaarskruiden van 7 mei is 

volgeboekt.  

 

Activiteiten in en om de kruidentuin 

 

Voorverkoop plantgoed in de kruidentuin 

zaterdag 30 april van 12.00-15.00 uur. 

Agnes heeft al veel biologisch plantgoed voor u klaar 

staan. Biologisch gekweekt dus ijzersterk. Grote en 

kleine planten, van keukenkruiden, winterharde 

planten, eenjarige kruiden en bloemen, tot kleinfruit 

zoals aardbeiplanten, rode en zwarte bessen. Ook 

zaaigoed en gratis advies.  

 

Zaterdag 14 mei Open dag 

Een feestelijke dag want de tuinen zijn weer open en 

er valt iets te vieren. Luuk Schouten, van Tuinderij 

Eyckenstein viert zijn eerste decennium. Dat wordt 

gevierd met muziek en diverse activiteiten.  

De kruidentuin staat er weer fris bij, vol geuren en 

kleuren.  Verkoop van plantgoed zoals 

kruidenplanten, 1-jarige bloemen op pot, zwarte 

bessenstruiken, frambozen, enz. Ook verkoop van 

zaaigoed in de kruidentuin. En de eerste oogst van 

het seizoen aan verse kruiden en bloemen. ook is er 

de eerste pluk lentethee. Die kunt u vers drinken. 

Om 14.00 uur start de rondleiding door de 
kruidentuin ‘voorjaarsbloemen en kruiden’. Er is 

zelfgemaakt heerlijk gebak, rabarbertaart, koffie en 

(kruiden)thee. 

Kinderactiviteit: 13 u kruidige zeepjes maken € 3,00 

en vanaf vandaag is de kruidentuin weer elke 

woensdagmiddag en zaterdag de hele dag open. 

 

VELT afdeling Gooi en Eemland organiseert   

Workshop voorjaarskruiden plukken voor thee en 

anderszins- Zaterdagmiddag 21 mei 14:00-16:00 

uur in Agnes Kruidentuin. Dorpsweg 264 achter, 

Maartensdijk 

Agnes vertelt bij elk voorjaarskruid wat je er allemaal 

mee kunt doen. Je kunt ruiken en proeven en een 

lentereinigingsthee bij elkaar plukken. Met verse 

kruidenthee/koffie en iets lekkers. 

Deelname:  € 12,50 (leden VELT € 10,-). Opgeven 

bij Karin: activiteiten.veltgooieneemland@gmail.com   

Zaterdag 28 mei Kruidenlunch 11.30 uur tot 13.30 

uur Een overheerlijke lunch geserveerd door Agnes 

Looman en Luuk Schouten. met soep en diverse 

broodsoorten, heerlijk beleg, met producten en hapjes 

uit de groente- en kruidentuin. € 17,50 alles 

inbegrepen. We beginnen met koffie/kruidenthee met 

kruidige koek, dan een rondleiding door de 

kruidentuin en de moestuin. Vervolgens kunt u 

aanschuiven voor een uitgebreide lunch. Natuurlijk 

zijn alle gerechten en dranken biologisch. geef u 

bijtijds op bij Agnes Looman tel 0647608868 of per 

email info@agneskruiden.nl. 

vrijdag 24 juni workshop - zelf kruidenremedies 

maken Van 14 tot 16.30 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 heilzame tinctuur en olie. 

Kosten 30,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.  

Meer info of boeking tel 0647608868 of mail naar 

info@agneskruiden.nl. 

 
 

Agnes zoekt vrijwilligers  

De oogsttijd breekt weer aan en er is veel te oogsten. 

Groene vingers of ervaring zijn niet nodig! Kom 

gewoon een keertje meedoen. 

Gezellig met elkaar aan het werk op een heerlijke 

plek. Bel of mail Agnes Looman 0647608868/ 

info@Agneskruiden.nl. 
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