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Wat een heerlijke maand! De tuin kwam eindelijk prachtig op kleur; de vuurtuin werd echt een
‘vuurtuin’ en ook op andere plaatsen was het genieten van geuren en kleuren!
De tuin zag er fris uit omdat we naast veel zon en warmte ook af en toe flinke plensbuien
kregen. Alles groeide weelderig en het ongewenste kruid dus ook!

Veel rozen, klaprozen en veel andere vroege bloeiers zijn uitgebloeid. De dahlia’s waren erg laat
maar laten zich nu wel zien met hun felle kleuren.
Van onze jonge ooievaar stuurde ooievaarsringer Annemieke vorige maand nog wat gegevens:
Tijdens het ringen (5 juni) kreeg het jong een superlichte, kleine ring, nr.4E707 om een poot, de

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

snavellengte was 98 mm, het gewicht 3220 gram, de vleugellengte
(handpennen) 380 mm, de tarsus (volgens Wikipedia is dat een deel van de
voet) was 191 mm en de tarsus met tenen 284 mm. De jonge ooievaar ging
pas laat vliegen. Op 2 juli zagen we het voor het eerst en daarna liet hij/zij zich
maar af en toe zien en horen. Inmiddels is hij/zij waarschijnlijk al vertrokken
naar het zuiden. In de omgeving zijn jonge ooievaars zich geregeld aan het
verzamelen om de grote reis te ondernemen. De ouders nemen pas eind
augustus of begin september afscheid van het Reestdal.
Aan het begin van de maand verrasten de bijen ons nog drie keer met een
zwerm. Vorig jaar was het in mei geregeld prijs. De zwermen waren nu wel erg
laat.
Onze lama Thomas, eigenlijk een guanaco, is geschoren. Dat was een heel gedoe omdat hij
daarvoor van de dierenarts Ton narcose moest krijgen zodat schaapscheerder Gerrit hem rustig
kon scheren. Na afloop van de scheerklus zag Thomas er een beetje zielig uit. De volgende dag
was dat al weer heel anders.

Het keramisch werk van Gerreke van Veen is de hele maand augustus nog te zien en is echt de
moeite waard!
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Op zaterdag 12 augustus hebben we weer een zomeravondconcert in de tuin. Gitarist/zanger
Jan Post en Frits van der Zwan, Marieke Vanwijnsberghe (zang) en 2 jonge gitaartalentjes, EvaLynn Altena en Dané Gerritsen. Het belooft een leuke en afwisselende avond te worden!
RTV-OOST besteedde 2 keer aandacht aan De Kruidenhoeve. Op dinsdag 4 juli werd in het
programma 'Zomer in Overijssel' tijdens de uit-tips, aan het eind van het programma, aandacht
geschonken ons SpeurNeuzenPad voor kinderen. Omdat het nog geen vakantie was hebben we
buurtkinderen moeten optrommelen voor de opnames, enkele weken daarvoor. De uitzending
duurde maar heel kort. Het zag er leuk uit maar was helaas in een flits voorbij.

Dinsdag 25 juli kwam RTV-OOST weer om opnames te maken, weer voor het programma
'Zomer in Overijssel', maar nu voor een ander onderdeel. Willem en ik waren een paar dagen
weg en daarom was Tineke de gastvrouw. De opnames duurden uren omdat het camerawerk
steeds moest worden onderbroken door talrijke regenbuien. Het resultaat zullen we zien op
donderdag 10 augustus. Hopelijk komt De Kruidenhoeve dan wat duidelijker in beeld dan de
laatste keer. Onze PR-man Roelof maakte een making of- film die te bekijken is met de link
https://youtu.be/GrTZe7vs2Ec of op www.kruidenhoeve..nl
Foto's van Geert Rolleman, Sabrina en Willem
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