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Een drukke maand met veel activiteiten.  

Wat het weer betreft: het was overwegend koel en droog, 
afgezien dan van de laatste paar dagen toen het ineens 
tropisch warm werd. 

Op zaterdag 6 juni kwamen ooievaarsringers Annemieke en 
Wim de twee jonge ooievaartjes ringen. Helaas bleek er toen 

nog maar één in het nest te liggen. Nummer 2 lag, waarschijnlijk al een paar dagen, dood 
onder het nest. Oorzaak onbekend. 

Het geringde jong is nog steeds op het nest en wordt gevoerd door de ouders. Hij/zij maakt dan 
vliegbewegingen maar we hebben het beest nog niet zien vliegen of we hebben die momenten 
door drukke werkzaamheden gewoon gemist… 

Zondag 14 juni hadden we het optreden van het Tuinkoor. Meer 
dan 80 personen kwamen de tuin bekijken en naar ons luisteren 
tijdens de muzikale wandeling. Omdat er ieder jaar meer 
enthousiaste mensen komen gaat het verplaatsen van de ene 
optreedplek in de tuin naar de andere wat moeizamer. Mogelijk 
gaan we volgend jaar dit onderdeel aanpassen. 

Voor Groei & Bloei leden waren we op dinsdag 16 juni open van 
!6 tot 21 uur. Het weer was niet geweldig en er kwamen slechts 
12 mensen. Diezelfde week, zaterdag de 20ste , hadden we Open Dag van Het Buurtevenement 
Tuin-Kunst-Techniek en tegelijk van Groei & Bloei. Daar was royale belangstelling voor. Al met 
al een drukke week! 
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 We ontvingen de nodige groepen, waaronder een bus vol 
bezoekers. Soms moest de rondleiding onder paraplu’s gelopen 
worden, maar in het geval van de bus was het gelukkig stralend 
weer. Een schoolklas met 27 leerlingen en een aantal 
begeleidende ouders liepen enthousiast het SpeurNeuzenPad; 
altijd weer een succes! 

Door de droogte is het gras op veel plaatsen nogal dor en dus 
niet zo mooi en ook veel planten verlangen eigenlijk naar een 

lekkere regenbui, maar Willem zorgt dat er, waar nodig, gesproeid wordt. 

Natuurlijk is er weer hard gewerkt door onze hulpen Tineke en Piet, Martin, Sabrina, Henny en 
Hennie. Leerlingen van de Groene Welle  hebben een paar tegelpaden opnieuw gelegd. We 
waren door omstandigheden wat achter met onderhoud maar inmiddels ziet het grootste deel 
van de tuin er weer goed verzorgd uit! 

De bloemenfoto’s zijn weer door Sabrina gemaakt 

  
 

 


