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Wat een fantastisch mooie maand: veel warme dagen en nauwelijks regen.
Dus het was genieten en flink werken in de warme zon, maar het werd wel erg droog en
Willem was, vooral in de moestuin, erg druk met sproeien. Het gras kreeg bruine plekken.
En het gras wordt af en toe toch al ontsierd door mollen en onze hond Olle die de mollen
wil uitgraven...
Wat kwamen bomen en struiken
prachtig in bloei! De fruitbomen,
rododendrons, prunussen,
kastanje, kweepeer; schitterend!
Het was een superdrukke maand,
want alles groeide geweldig en
dus ook zevenblad en andere
ongewenste gewassen. Volgende
week, 5 juni, gaan de tuinen open
voor bezoekers en er is nog
steeds heel veel te doen.
Gelukkig hebben we hulp van
Ina, Sabrina en Gert met een
paar mensen van het AZC.
Op zaterdag 16 juni hebben we de jaarlijkse OPEN DAG, i.s.m. beeldend kunstenaar
Marie Louise Minke en een week later, op 23 juni, hebben we een workshop
PAUPERSOEP KOKEN, i.s.m. Stichting De Ommerschans. Die dag gaan we met
biologische ingrediënten uit de tuin, boven een primitief houtvuurtje, een lekker soepje
koken en later opeten met een stukje 'oerbrood'. Voor deze workshop kan men zich
individueel aanmelden. Het kookfestijn gaat door wanneer zich voldoende personen
(minimaal 6 en maximaal 12) zich hebben opgegeven.

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

Onze lama Thomas loopt sinds enkele dagen samen met pony Moomin en schaap Yvon
in één wei. Daarvoor liep Thomas in een wei naast die van schaap en pony. Eigenlijk is
Thomas, al is hij veel groter, nog steeds bang voor het schaap. Het zal wel een keer
wennen. Aan het eind van de maand, net voor de eerste regen viel, is Yvon geschoren.
Ze vond het niet leuk, maar waarschijnlijk voelt ze zich nu lekkerder in haar blootje. En
koud is het niet in deze dagen.

Met de jonge ooievaars gaat het goed; het zijn er in ieder
geval 3 en ze groeien goed. Sommige oplettende mensen
denken dat het er 4 zijn. We wachten maar af en we hopen
dat ze de regen van de laatste dagen zullen overleven.
Alvast een voorproefje voor juli: op zondag 1 juli zingt het
Tuinkoor in de tuin van De Kruidenhoeve. Dat wordt vast
weer een mooi optreden! En op zaterdag 7 juli staan we
met paupersoep in een heksenketel boven een houtvuurtje,
bij de Ommerschans, net buiten Balkbrug. Dan proberen
we bezoekers te interesseren voor een workshop
paupersoep koken bij De Kruidenhoeve op zaterdag 28 juli.

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

