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NIEUWSBRIEF JUNI 2017

Het nieuwe seizoen ging van start; de tuin ging open voor bezoekers. We hadden, zoals
altijd, heel hard gewerkt, maar de eerste week kwam er niemand; het was regenachtig en
koud. Daarna werd het overwegend goed weer en dan ziet alles er veel mooier uit! De tuin
kreeg langzamerhand meer kleur: klaprozen, vingerhoedskruid en onder andere
geraniums fleurden de borders op, maar de rode dahlia's, die de vuurtuin hun vurige gloed
moeten geven, wilden nog niet bloeien. Aan het eind van de maand bloeiden wel de floxen
en stokrozen in vele kleuren, naast natuurlijk veel andere mooie planten.

De Acnistus australis
had lang kale takken
maar bloeit weer met
mooie blauwe klokjes;
echt een bijzondere
struik!

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

Het werk van keramiste Gerreke van Veen uit
Dordrecht oogst veel bewondering; het staat zo
mooi tussen de beplanting!
Met het fruit en de noten wordt het dit jaar niks;
alle bloesem is in het voorjaar bevroren. De
tamme kastanje bloeit altijd later, dus daar
zullen we waarschijnlijk wel van kunnen
oogsten.
Het was een drukke maand voor ons.
Op 5 juni kwamen ooievaarsringers Annemieke
en Wim, inmiddels oude bekenden van ons, om
het enig overgebleven jong te ringen. Dat ging
zonder problemen en een aantal van onze
gasten kon dit gebeuren ook eens meemaken.

Op zondag 11 juni trad het Tuinkoor op in de
tuin; altijd erg leuk. Aan dit optreden
verleenden Frits van der Zwan, gitarist, en
Kees de Gier, verteller, hun medewerking. Het
weer werkte mee en er waren vele tientallen
mensen.
Zaterdag 17 juni: Open Dag, samen met beeldend kunstenaar Marie Louise Minke die
naast ons woont. Het bleef zo goed als droog maar we misten een zonnetje. Het voordeel
was dat het niet te warm was om iets te ondernemen en daarom mochten we niet klagen
over belangstelling.

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

Op dinsdag 20 juni kwam Madelien Jansen
van RTL-Oost om voor het programma
‘OverUit’ en de gelijknamige app
filmopnames te maken van kinderen die het
SpeurNeuzenPad liepen. Het resultaat gaan
we zien op dinsdag 4 juli.

Pas op 27 juni konden we onze eerste bijenzwerm 'scheppen'. Het was vooral vegen
omdat de grote zwerm voor een deel om de stam van de stoofpeer zat. Dat vegen weten
bijen niet te waarderen en ze waren dus erg kwaad! Gelukkig waren we goed beschermd
in onze speciale pakken.

In de loop van de maand beleefden we een aantal tropische dagen en de grond droogde
erg uit. Op veel plaatsen in het land viel veel regen, maar hier niet. De beplanting had er
onder te lijden en we moesten veel sproeien. Gelukkig hebben we een bron. Het
(grond)waterpeil in de poel zakte heel erg, dus hingen we er een slang in om bij te vullen
(met eveneens grondwater). Er gaat echter niets boven een flinke regenbui!

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

De laatste dagen viel er heel veel regen en daar waren we erg
blij mee! Nadeel is echter dat veel planten nu plat over de
paden liggen en niet meer omhoog komen en takken van
struiken hangen zwaar naar beneden. Het wordt de eerste
dagen dus knippen en snoeien.

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

