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Augustus oogstmaand 
 

 
Augustus is de maand van oogsten en drogen van 

kruiden en zaden voor volgend jaar, ook bij hitte.   

De stevige buien van vorig weekend en daarna de 

hittegolf doen de bloementuin stralen.  
 

 
 

Juffertje in ’t Groen tussen de zonnebloemen en 

zinnia’s staat prachtig te bloeien. Rudbeckia 

‘chocolate orange’, cosmea’s in wit, lila en paars en 

alle kleuren dahlia, ze bloeien allemaal.  

Op woensdagmiddag en zaterdag, de dagen dat de 

pluktuin open is, lopen er voortdurend mensen rond 

met een schaar in hun ene hand en een bos bloemen 

in de andere. Er zijn steeds meer mensen met een 

bloemen-knipkaart, die heel voordelig is.  

Op 24 augustus een dag vol kinder-activiteiten. 

Kinderen kunnen die dag in de tuin ontdekken of ze 

echte speurneuzen zijn. De tuin is dan helemaal 

ingesteld op kinderen, dus reserveer die dag. 

Op Zaterdag 31 augustus van 10.00 – 12.00 u  kunt 

u deel nemen aan de workshop ‘Kombucha maken 

met kruidige smaken’ bij Agnes Kruiden. De 

workshop is de afsluiting van Gennaro 

Scognamiglio’s stageproject bij Agnes Kruiden.  
 

De afgelopen drie Kombucha proeverijen bij Agnes 

Kruiden waren een groot succes en hebben veel 

interesse gewekt bij klanten en vrijwilligers.  

Geef u wel tijdig op. Er kunnen maximaal 10 

deelnemers meedoen. 
 

Zaterdag 24 augustus Kinderactiviteit DIEREN in 

de kruidentuin vanaf  11 uur  

aan het einde van de zomervakantie: een 

kinderactiviteit: een speurtocht 

Dieren zijn er heel veel in de kruidentuin, sommige 

kun je zien op de aarde of in de lucht zoals bijen en 

vlinders. Andere zijn er wel, maar je ziet ze niet, ze 

wonen in de aarde, zoals wormen. 

Ben jij een goede Speurneus? 

Zoek dan de speciale dieren in de tuin die nu op 

bezoek zijn. Als je ze vindt krijg je een leuke 

verrassing.  

Na de speurtocht mag je het dier dat je leuk vindt 

tekenen of maken van klei. Meedoen is  € 1,- 

Vooraf opgeven  is niet nodig. Je kunt vanaf 11 uur 

aan de speurtocht beginnen. 

En voor de kleintjes: in de zandbak zit nieuw zand. 

 

Zaterdag 31 augustus van 10.00 – 12.00 u   

Workshop Kombucha maken met kruidige 

smaken’  
De afgelopen 5 maanden heeft de SCOBY gezond en 

blij staan fermenteren en vermeerderen. Dus de tijd is 

aangebroken om deze te delen met Kombucha 

liefhebbers en geïnteresseerden. De workshop zal 

worden verzorgd door Gennaro Scognamiglio en Jori 

Timmer. Deelnemers zullen meer te weten komen 

over de theoretische achtergrond, alsook praktische 

ervaring opdoen voor het maken van Kombucha. Een 

rondleiding door Agnes Kruidentuin zal de 

deelnemers meer leren over welke kruiden gebruikt 

kunnen worden voor de tweede fermentatie. De 

workshop zal eindigen met een kombucha proeverij. 

Elke deelnemer krijgt een fles kombucha (200mL) 

met hun eigen favoriete smaak en een SCOBY om 

thuis de eigen Kombucha fermentatie te beginnen.  

Een syllabus van de workshop zal worden verstrekt. 

De kosten voor de workshop bedragen 25 euro per 

persoon, alles inbegrepen. Om je aan te melden kun 

je een email sturen naar info@agneskruiden.nl of 

genn.scognamiglio@gmail.com  
 

En verder: 14 september grote Open dag 

Keukenkruiden en pompoenen 10 tot 16 uur 
 

5 oktober workshop Kruidenremedies (laatste van 

het seizoen) door Agnes Looman 
 

12 oktober workshop Bonbons met kruiden  door 

Margo van Bonbon Margo. 10 tot 12 uur  
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