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Een hittegolf, een zomerstorm, heftige regenval en onweer, dagen van slechts 12 
graden en koude nachten van tegen het vriespunt aan. Dat is Nederland; een land met 
steeds meer extreem weer…. 

We passen ons gewoon aan: sproeien bij grote droogte  is en werken ons warm bij 
lagere temperaturen. En bij extreme regenval blijven we gewoon binnen. 

Deze maand hebben we onze eerste kooksessie gehad. Best spannend zo’n eerste 
keer! Het weer was gelukkig gunstig. Twee Belgische gezinnen, op weg naar huis na 
een vakantie in de buurt, met 3 volwassenen en 4 kinderen maakten een heerlijke soep 
en een salade met ingrediënten uit de tuin. Piet had thuis een zuurdesembrood 
gebakken en een lekkere pesto gemaakt. Voor bij de soep werden de boterhammetjes 
boven een vuurtje geroosterd en samen met de pesto verorberd. 

 

Er werd met enthousiasme verzameld (kruiden, groenten en eetbare bloemen), 
gewassen, gesneden, gekookt en gegeten. Ouders en kinderen genoten zichtbaar en 
toen ze op weg naar huis gingen riepen de kinderen nog: ‘Het was heerlijk! Het was het 
tofste van onze vakantie!’. Geslaagd of niet soms? 
Voorlopig staan er in augustus nog 2 kooksessies OERkoken-ANDERS op het 
programma.  
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Tijdens een onweer met storm na de hittegolf van begin juli ging het grootste deel van 
onze perzikenboom, die het al jaren erg moeilijk had, omver. De laatste jaren hadden 
we er slechts een enkele perzik van, maar- en dat zal je altijd zien - het afgescheurde 
deel had heel veel (onrijpe), vruchten. Jammer!  

De jonge ooievaar groeide voorspoedig, vloog geregeld rond, liet zich af en toe, op het 
nest zien en is nu waarschijnlijk op weg naar het zuiden. De oude ooievaars zien we 

niet vaak. Ze zullen aan het eind van augustus ook vertrekken.  

De vuurtuin kwam prachtig op kleur. Dahlia, bergamot en onder 
andere monbretia waren en zijn nog blikvangers. In de koude kas 
kwam de artisjok in bloei. Indrukwekkende bloemen!  

Komende maand, alweer de laatste van dit seizoen, zullen de 
tuinen nog open zijn. Zo’n zomer vliegt voorbij! We verwachten, 
behalve de groepjes voor het OERkoken-ANDERS en een paar 
andere groepen, nog een keer een bus vol bezoekers en op 
zaterdag 22 augustus hebben we weer ons jaarlijkse 
zomeravondconcert. 

  
 


