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Hoezo klimaatverandering? Niet te geloven, wat een tegenstellingen deze maand! 
Hadden we de eerste helft koel weer en veel regen, hoge waterstand van de poel en 
een moerasachtig Reestdal; in de tweede helft kregen we tropisch weer en was alles 
weer vreselijk droog, maar het Reestdal was toen weer goed te belopen.   

In de regenachtige periode van de maand groeide en bloeide alles 
geweldig. Bloeiende takken van veel hoog opgaande planten hingen, 
door de regen zwaar 
geworden, naar voren en 
moesten opgebonden 
worden omdat hier en daar 
de doorgang versperd werd. 
Tijdens de droogte werd 
alles een stuk minder, 
hoewel ook de vuurrode en 
felroze dahlia’s de tuin nog 
heel kleurig maakten. 
Sommige delen werden wat 
saai, maar er was ook nog heel veel te genieten en veel planten gingen 

voor een tweede keer bloeien. Rode, witte en kruisbessen zijn nu op, maar er is nog 
veel te oogsten: appels, peren, vijgen, noten, blauwe bessen en herfstframbozen en 
ook in de moestuin staat nog veel eetbaars. Daar doen de zoete aardappels en de 
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Yacon het heel goed!  

Op 13 augustus hadden we ons zomeravondconcert (helaas geen goede foto); het 
tweede concert van Floyd Messina bij ons dit jaar. Er werd wisselvallig weer verwacht, 
dus moesten we voorzieningen treffen voor het geval … En, ja hoor; na de pauze 
begon het te regenen. De voorzieningen waren niet voor niets en het werd extra knus 
met het getik van de regen op het zeildoek! Door het te verwachte slechte weer was 
het niet zo heel druk, maar de mensen die er waren hebben het een mooi en sfeervol 
concert gevonden.  

 

 

  

Met de familiedagen werd er hard gewerkt aan een aantal klussen. Zo werd er veel 
opgeruimd, geverfd, gezaagd, gesnoeid, pijlen van nummers en andere pijlen van 
teksten in mooie sierlettertjes voorzien. Maar er was natuurlijk ook tijd voor gezelligheid 
en bijkletsen!   

Stagiaire Joline rondde haar stageperiode af met het plaatsen van nieuwe bordjes in 
onze Keukenhof (foto). Op deze bordjes staat meer informatie dan op de oude bordjes 
en de bordjes zelf zijn duurzamer.  

Stagiaire Lotte zorgde al voor soortgelijke bordjes voor de Bachplanten en zo willen we 
langzamerhand alle oude bordjes vervangen door het nieuwe type 
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De bloemenfoto’s zijn van Sabrina. Ook nog een paar foto’s van Jessica van een 
workshop OERkoken-ANDERS van vorige maand.  

Al met al was augustus een mooie maand!  

  
 


