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Lente in de kruidentuin 

Het is voor het gevoel een korte winter geweest, weinig sneeuw 

en weinig schade door nachtvorst. Maar des te meer door de 

konijnen die knagen aan de wortels van kruidenplanten op zoek 

naar voedsel. Om de konijnen tegen te houden hebben we de 

afrastering rondom de tuin aan een grondig onderzoek 

onderworpen en alle gaten dichtgemaakt. De eerste kruiden 

komen op, we kunnen er alweer verse thee van zetten. De 

zaaibedden zijn gevuld met zaaigoed voor de eerste bloemen en 

eenjarige kruiden. De kruidenplantjes hebben de winter goed 

doorstaan en de jonge Zwarte bes-struiken zijn opgepot voor de 

verkoop die in mei begint. Alles loopt uit nu en je kunt zien dat er 

flink gewerkt wordt in de tuin.  

 

Restauratie van de historische kassen 

 Het wordt een speciaal jaar waarin de historische kassen in ere 

worden hersteld. De kleine kas voorin de moestuin is helemaal 

afgebroken en wordt nu steen voor steen opgemetseld. Een 

prachtig gezicht. Alle stenen worden eerst helemaal afgebikt 

voordat ze worden hergebruikt. Eind maart is het metselwerk 

klaar en komt de kap er weer op. Daarna volgt de restauratie van 

de grote kas. Wordt vervolgd. 

 

 
 

zaterdag 18 april cursus Eetbare tuin van 13.00 - 16.00 uur 

Agnes Looman en Luuk Schouten geven je op deze middag alle 

informatie om zelf een eetbare kruiden- en moestuin te maken. 

Het eerste gedeelte van de middag is voor de theorie en de helft 

van de tijd besteden we aan de praktijk.  leuk om alvast in de 

stemming te komen. Met informatie op papier, veel tips, en 

handenvol uitgangsmateriaal o.a. zaden kun je daarna zelf in 

eigen tuin verder aan de gang. Kosten € 45,- inclusief reader thee 

en koffie met iets lekkers. Plaats: de biologische kruidentuin en 

moestuin van Agnes en Luuk,, Dorpsweg 264a 

Maartensdijk. Opgeven bij Agnes tel 0647608868. 

Zaterdag 2 mei Workshop ‘Fit met voorjaarskruiden’ door 

Agnes Looman van 14 tot 16 uur 

De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en helpen je bij de 

voorjaarsschoonmaak. In deze workshop pluk je zelf 

voorjaarskruiden in de kruidentuin en maak je een eigen 

lentekuur van kruiden voor reiniging en weerstand-verhoging. 

Daar heb je de hele zomer plezier van. En je maakt een geurige 

reinigende crème.. 

Kosten € 30,-. Meer info of boeking tel 0647608868 of mail naar 

info@agneskruiden.nl.  

Zaterdag 16 mei Open dag - opening seizoen 

Een feestelijke dag met de kruidentuin vol jonge planten en 

bloemen, vol geuren en kleuren. Alles biologisch gekweekt. 

Er is divers plantgoed, kruidenplanten, zwarte bessenstruiken, 

frambozen, 1-jarige bloemen op pot, enz. Verkoop van zaaigoed 

in de kruidentuin, de eerste oogst van kruiden en bloemen.  

Met heerlijk kruidig gebak, rabarbertaart, koffie en verse  

lentethee. Er zijn overal zitjes achter in de tuin. 

en verder: ’voetmassage met kruiden’ door Lia de Groot . Imkerij 

de Gagel is aanwezig met demonstratiekast en eigen honing.  

Om 12 uur en 14 uur rondleidingen door de kruidentuin 

‘voorjaarsbloemen en kruiden ruiken en proeven’. Agnes en vele 

vrijwilligers zijn er voor het beantwoorden van vragen. 

Kinderactiviteit: v.a. 13 uur kruidige zeepjes gieten € 3,00 

 

vrijdag 29 mei workshop Eetbare kruiden door Agnes 

Looman tijd: 14 tot 16 uur 

In een rondwandeling door de kruidentuin komen alle eetbare 

kruiden aan bod. We ruiken en proeven ervan en u krijgt tips over 

de verwerking ervan in de keuken of de thee. Het zijn er veel 

meer dan u denkt.  

Opgeven bij Agnes. Toegang €12,50. Deze workshop is 

georganiseerd door VELT. Leden van VELT betalen €10.  

Zaterdag 30 mei Boerenlunch 11.30-13.30 uur 

U krijgt een boerenlunch en een rondleiding door Luuk Schouten 

en Agnes Looman over de twee bedrijven. Tijd: 11.30–13.30 uur. 

Kosten: € 17,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar: € 12,50 (lunch 

en rondleiding). Aantal plaatsen (20) is beperkt, aanmelden 

noodzakelijk. 

 

Vanaf half mei is de kruidentuin open. Verkoop 

van biologische kruiden en planten - bloemen-

kruidenthee– kruidenproducten- – theetuin- 

zelfpluktuin-advies 

woensdag 13 tot 16 uur   

zaterdag   10 tot 16 uur 
 

 

Vrijwilligerswerk in de kruidentuin 

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden en kun je wekelijks 

daar een ochtend of dag aan besteden, dan ben je welkom. Je 

hoeft geen groene vingers te hebben. Stuur een e-mail aan Agnes, 

bel 0647608868 of kom gewoon even langs op maandag, 

woensdag, donderdag of vrijdag.     

 

 
 

Activiteit op maat of feestje in de kruidentuin plannen 

Wil je met je vrienden een workshop doen? Kijk dan op de 

website www.Agneskruiden.nl wat voor mogelijkheden er zijn.  

Heb je iets te vieren en wil je dat op een bijzondere plek doen?  

Het kan in Agnes kruidentuin! meer informatie en prijzen 

Agnes Looman: info@agneskruiden.nl  t. 0647608868. 

http://www.agneskruiden.nl/
mailto:info@agneskruiden.nl

