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Wat een warme, zonnige, maar o zo droge maand!
Heerlijk zo'n zomer, maar de tuin is er niet zo blij mee... Zo langzamerhand wordt de
grasmat dor, bruin en zeer droog. Natuurlijk waren we druk met de sproeiers, gekoppeld
aan het (grond)watersysteem. Maar, en dat zal je altijd zien, de pomp begaf het en het
gras werd nog meer een steppe, zeker met de schrale oostenwind aan het eind van de
maand. Een en ander zal zeker weer herstellen als er binnenkort (?) regen komt.
Het was een drukke maand met een Open Dag, enkele groepen (waaronder een groep
OER-kokers) en de voorbereidingen voor het concert van het Tuinkoor op 1 juli.
De vuurtuin, maar ook andere
tuingedeelten, kregen eindelijk meer kleur.
Zo bloeien nu in de vuurtuin o.a. mooie
oranje Alstroemeria aurea, goudsbloemen
en rode dahlia's. De planten van de
brandende liefde zijn alweer zo goed als
uitgebloeid, maar de Oost-Indische kers
geeft steeds meer mooi oranje bloemen.
Op dit moment liggen gras en paden in de
buurt van de tamme kastanjes vol met de
slierterige bloeiwijzen van deze bomen.
De notenbomen doen het heel veel beter
dan vorig jaar. De kweepeer hangt vol
vruchtjes, maar de overige fruitbomen laten
het een beetje afweten...
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Onze ooievaars zouden geringd worden op vrijdag 8 juni, maar de dagen ervoor zagen
we nog maar 1 jong op het nest. De hevige regen van eind mei was heel slecht voor de
jonge ooievaars. Toen Wim en Annemieke, de ooievaarsringers, kwamen en Wim de
ladder, die tegen het nest opstond, beklom werd het snel duidelijk: van de 4 jongen was
er nog 1 over. De andere 3 lagen helaas dood in het nest. De afwatering van het nest liet
waarschijnlijk te wensen over en nattigheid is voor jonge dieren altijd gevaarlijk. Met een
kleine greep heeft Wim de dode jongen uit het nest gegooid, rommel uit het nest
verwijderd en het enig overgebleven jong in de 'boodschappentas' mee naar beneden
genomen. Daar werd het jong op vakkundige wijze door Annemieke bekeken, gemeten
(snavellengte 99 mm), gewogen (3200 gram) en geringd (ringnummer 4E917). Daarna
klom Wim naar boven om het jong in het nest terug te leggen. Korte tijd later kwamen de
ouders weer terug op het nest en keerde de rust weer. Het jong zit nog steeds op het nest
en we hebben hem/haar nog niet zien vliegen.

Onze andere dieren:
We hadden verscheidene bijenzwermen. Onze kasten waren
bijna allemaal vol. Eén volkje hebben we gehouden, een
hebben we aan een jonge imker in de buurt kunnen geven en
de andere zwermen zijn weggevlogen.
We hebben een kip die sinds kort op 4 groene eieren zit te
broeden. Araucana's leggen eieren met een groene schaal en
van dat soort hebben we 2 kippen. Afwachten maar of we er
van dat soort meer gaan krijgen.
Lama Thomas gaat langzamerhand wennen aan zijn medekuddedieren, schaap Yvon en pony Moomin. Het schaap gaat
hij nog steeds het liefst uit de weg. De weitjes zijn erg kaal
gevreten. Dat is goed voor Moomin, maar voor schaap en
lama minder. De familie eet veel hooi. Af en toe hebben
Thomas en Moomin wat ruzie. Als ze bijvoorbeeld samen aan
een bergje hooi in de wei staan te ten, draait Moomin zich om
en wil trappen. Dan- je bent lama of je bent het niet- spuugt
Thomas naar haar en druipt Moomin af! Staat Thomas in de
stal uit de ruif te eten en verschijnt Yvon in de deuropening?
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Dan kijkt Thomas heel dreigend naar haar en ook het schaap
gaat weg. Het gewenningsproces is komisch om te zien. En het
komt beslist helemaal goed.
De volgende geplande activiteit is ons 'optreden' bij de
Ommerschans op zaterdag 7 juli. Daar is die dag van alles te
beleven. Willem en ik staan met onze driepoot en heksenketel
met zgn. paupersoep boven een houtvuurtje aandacht te
trekken voor een kookworkshop PAUPERSOEP koken op
zaterdag 28 juli bij De Kruidenhoeve.
Op zaterdag 21 juli hebben we ons zomeravondconcert met
diverse zangers, o.a. Frits van der Zwan, de zingende
boswachters Wendy Vroome en Nico Arkes en jong talent;
Bente Wassens, Romy en Lindy Renker en Eva-Lynn Altena.
Dat wordt weer een mooie en gezellige avond!
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