
 
 

 Terwijl het zuiden van het land werd geteisterd door wateroverlast en 
modderstromen vanwege overvloedige regenval en mega grote 
hagelstenen ongelooflijk veel schade aanrichtten bleef het bij ons 
kurkdroog. Het water in de Reest zakte en ook de poel had maar 
weinig water. Het gras werd geel en we moesten veel sproeien. De 
tuin snakte naar een flinke bui. In de tweede helft van juni hadden we 
nog een paar zeer hete dagen en gelukkig (voor ons) ook flinke 

buien.   

Aan het eind van mei hadden Gerreke van Veen en haar man 
Marco haar mooie keramiek in 
de tuin geplaatst en we 
merkten al meteen dat er veel 
belangstelling voor was. Het 
werk staat ook wel heel mooi 
zo tussen het groen!  

Het was een super drukke 
maand: de tuin ging open voor 
bezoekers en moest er dus zo netjes mogelijk uit zien. Begin juni 
meldde Ina zich als vrijwilliger en daar zijn we heel blij mee! 
Samen met de vrijwilligers werkten we heel hard. Er werd gewied, 
gemaaid en nog eens gemaaid, er werden hagen geknipt en 

grasrandjes afgewerkt.   

We hadden Open Dag en optreden van het Tuinkoor in de tuin. Daarnaast enkele 
groepen OERkoken-ANDERS:  

Op 18 juni hadden we, samen met de buren, net als ieder jaar een gezamenlijke Open 
Dag, onder het motto TUIN-KUNST-TECHNIEK, waarbij ieder iets van zijn of haar werk 
of hobby kon laten zien. Er waren schilderijen en andere kunstwerken te bekijken, het 
techniekmuseum en 2 tuinen. Het weer was redelijk; een klein beetje regen en in de 
ochtend ook wat zon. Het bezoek kon tussen 10 en 17 uur binnenvallen en dat deed 



een flink aantal mensen. Toch loopt het bezoekersaantal ieder jaar wat terug...   

  

  

Op 26 juni trad het Tuinkoor op met een muzikale wandeling; dat was in ieder geval de 
bedoeling. Het weer was een behoorlijke spelbreker. Van te voren werd al code geel 
aangekondigd. De zaterdag voor het optreden hebben we dus maar het grote zeil aan 
het theehuis bevestigd en de partytent opgezet. De generale repetitie moest onder het 
zeil plaatsvinden vanwege de regen. Ook op zondag: regen. 'Maar goed dat we het zeil 
hebben opgehangen', zeiden we tegen elkaar. Maar tijdens het optreden bleef het 

droog; er scheen zelfs een zonnetje! Aan het 
begin van het optreden dreigde het te gaan 
regenen, dus bleven we onder het zeil. Na de 
pauze was het zonnig en dus gingen we toch nog 
de tuin in. Helaas bleef het na afloop toch weer 
niet droog en konden we het zeil niet droog 
binnenhalen. Daar waren we de volgende dag 
nog druk mee. Maar allemaal niet voor niets: het 
was een geweldig optreden onder de 
enthousiaste leiding van Frida, met medewerking 
van gitarist/zanger Frits van der Zwan en een 

solo-optreden van Roelof.   

Een schot in de roos lijkt de workshop OERkoken-ANDERS, een leuke activiteit die 
samenwerking en teamgeest bevordert. Een leuke invulling van een dagdeel voor een 
personeelsuitje, familie- of vriendengroep.  



 

 

De ooievaars, zonder jongen, lieten zich nog geregeld zien rond het nest. Er komt geen 
tweede broedperiode, dus we moeten wachten op meer succes in 2017. 
 


