STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016





Wat een verrassende maand; volop zomer! Niet te geloven dat het zo warm kan zijn in
deze tijd van het jaar.
Op 7 september hadden we hier de
Vechtdal fietsvierdaagse. Er kwamen
honderden mensen want we waren
stempelpost. Het weer kon niet beter, dus
iedereen genoot!
Het was geweldig dit staartje van de zomer,
maar een paar nadelen had het mooie weer
wel. Zo werd het gras geel door
vochtgebrek en daalde het waterpeil in de
poel zoveel dat we het water moesten
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aanvullen.
Het was erg droog en dat was ook te
merken aan sommige bomen. Hier en daar
viel al veel blad zodat de grond een herfstig
aanzien kreeg. Tussen al dat blad vielen
kastanjes, eikels, noten, appels,
kweeperen, stoof- en 'gewone' peren. De
eerste tamme kastanjes vielen ook al, maar
ze waren nog heel klein. De echte oogst
moet nog komen.
Onze vijg, Brown Turkey, heeft het dit
seizoen ook goed gedaan. We hebben voor
het eerst aardig wat vijgen kunnen oogsten
.
Onze Acnistus australis, de struik met die
leuke blauwe klokjes, had een bescheiden
nabloei (foto helaas niet scherp). De struik
is op z'n nieuwe plek goed gegroeid en
heeft het dus zeker naar z'n zin!
We hadden weer pech met onze
maaimachine. Tijdens het maaien werden
sommige delen van de grasmat vrijwel kaal
geschoren terwijl op andere plaatsen het
gras bleef staan. Het gazon, dat door
mollen ook al was geteisterd, werd er niet
fraaier op. Bij de eerstvolgende maaibeurt
zal het waarschijnlijk wel goed komen want de maaimachine is enkele dagen terug
gerepareerd.
Onze ooievaars waren eind augustus al vertrokken, de kippen zijn in de rui en leggen
weinig eieren. De laatste twee dagen heeft het wat geregend en dat was zeer welkom!
De start van oktober schijnt mooi zonnig te worden. Het kan niet op!
Maar toch, je ziet aan alles dat de herfst in aantocht is. En dat heeft ook zijn charme!
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