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De laatste vakantiemaand is al weer om en het tuinseizoen voor
bezoekers is voorbij.
We kijken terug op een overwegend mooie zomer, met
tuinbezoek van tuinclubs, individuele bezoekers en kinderen die
met hun ouders het SpeurNeuzenPad liepen. Veel bezoekers
hadden belangstelling voor het werk van kunstenaar Han van
Hagen van wie prachtige etsen in het theehuis hingen en
keramiek en ander werk van Trix Rens.
De maand augustus kenmerkte zich door wisselvallig weer met uitzonderlijk hoge
temperaturen, maar ook weer stormachtige, koude, natte ‘herfstdagen’. Er was veel
zon en er viel overvloedig veel regen. Elders in het land was er sprake van noodweer,
maar bij ons bleef de schade beperkt tot veel afgewaaide takken, platgeslagen
beplanting en water op het verdiepte terras. Dat laatste komt zelden voor in de zomer.
Ook de Reest en onze poel stonden heel erg hoog.
Met het zomeravondconcert en de kooksessies van deze maand
troffen we het geweldig met het weer! Ook tijdens de opname
voor een zomers programma van RTV Oost was het zonnig. De
dag van de bus vol tuinliefhebbers was het minder mooi. Het was
weliswaar min of meer droog, maar somber, kil en vochtig; niet
lekker om in de tuin te zitten. Het was net na die twee
aaneengesloten regendagen. Ons jaarlijkse familieweekend was
zonovergoten, warm en zeer geslaagd!
De ooievaars hebben we al een paar weken niet gezien. Ze zijn dus al naar het zuiden
vertrokken.

Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

In de tuin zie je dat de herfst nadert: verval alom, maar
laatbloeiers als asters, Oost-Indische kers,
hibiscus, gulden roede, hortensia’s,
Koninginnekruid en dahlia’s doen het nog
prima! Om de paar dagen knip ik de (bijna)
uitgebloeide dahliabloemen eruit zodat de
bloei doorgaat.
In de moestuin staan onder andere nog veel soorten bonen,
courgettes, pompoenen, diverse bladgroenten en kruiden. Er
bloeien ook veel bloemen.
De oogst van appels, peren en pruimen is
matig, maar van bessen en bramen kunnen
we nog steeds smullen!
Er is weer heel wat gesnoeid om meer licht en lucht in de tuin te
brengen.
De mollen zijn door de hoge waterstand nogal actief en maken
een soort doolhof in het gazon.
Af en toe worden we geplaagd door wespen en steekvliegen en toch genieten we
dagelijks van al het moois om ons heen!
Opname gemaakt door RTV Oost en een filmpje werd gemaakt van het
zomeravondconcert:
https://youtu.be/wNoXmmMUQF4

De foto’s zijn gemaakt door Geert Rolleman. Willem maakte de foto van het
zomeravondconcert. Het filmpje en de RTL foto zijn gemaakt door onze PR man
Roelof.
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