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Het tuinseizoen voor bezoekers is weer voorbij. Een enkele groep nog en dan is het echt 
over. De ooievaars zijn weg vertrokken en hier en daar vallen takken, blad en ook al 
eikels. Het is altijd met een beetje weemoed als we de tuin sluiten; aan de andere kant 
breekt voor ons een wat rustiger tijd aan.  
 
De uitzending van RTV-OOST was naar onze smaak wel weer een beetje kort, maar we 
waren toch blij met de aandacht die Stichting De Kruidenhoeve eens kreeg. Het 
zomerseizoen viel, wat bezoekersaantallen betreft in vergelijking tot voorgaande jaren, 
wat tegen. Soms leek het tè natte of tè warme weer de oorzaak, maar dat was lang niet 
altijd het geval. Waar het dan wel aan ligt? Geen idee. Wat we volgend jaar gaan doen is 
nog even de vraag. We proberen ons drukke leven met iets minder activiteiten te vullen. 
Maar we vinden alles nog steeds heel leuk om te organiseren… 
 

De maand augustus was een prima maand; 
genoeg zon en warmte, af en toe regen, niet al te 
veel wind en redelijk wat bezoekers. Ons 
zomeravondconcert, op zaterdag 12 augustus, met 
gitaristen Frits van der Zwan en Jan Henk Post, 2 
jonge gitaartalentjes Dané en Eva-Lynn, en 
zangeres Marieke Van Wijnsberghe, werd goed 
bezocht en beluisterd. De weersverwachting gaf 
aanleiding om een grote tent op te zetten. Overdag 
vielen veel buien, ’s avonds was het droog, maar in 
de pauze viel er (gelukkig) toch wat lichte regen. 

Hadden we dus niet voor niets al dat werk gedaan!  
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Veel planten zijn uitgebloeid en de tuin krijgt op sommige plekken een herfstachtig 
uiterlijk. Het is oogsttijd, maar er valt weinig te oogsten. Dat komt door de late nachtvorst 
in het voorjaar. Heel veel vruchtbeginsels zijn toen bevroren. Van 1 pruimenboom hebben 
we een halve emmer pruimen kunnen oogsten en ook de Japanse wijnbes gaf wat 
vruchtjes, maar noten en appels kunnen we dit jaar helaas vergeten. Aan de Conference 
boom hangen wel wat peren en ook van de tamme kastanjes kunnen we binnenkort 
oogsten. In de moestuin staat nog veel eetbaars.   
 

 
 
Tijdens de familiedagen, eind augustus, is er heel hard gewerkt. De klimop tegen de 
boerderij is gesnoeid en er werd nog veel meer gesnoeid: hagen, struiken en bomen. Het 
kippenhok werd geverfd, er werden hekken gerepareerd en er is nog een aantal nuttige 
klussen geklaard. Behalve dat er tijdens zulke dagen hard wordt gewerkt, wordt er 
natuurlijk ook heel veel (bij)gepraat en is het héél gezellig!  
 


