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NIEUWSBRIEF JULI 2018

Heet, heter, heetst!!! En dus droog, droger, droogst!!!
Mens en dier zuchtten onder de hitte van juli. En de tuin … leed! Het gras kreeg eerst
hier en daar wat bruine plekken. Die groeiden heel snel uit tot één grote, dorre, bruine
vlakte. Dagenlang temperaturen boven de 30 graden . En bezoekers? Die zagen we erg
weinig. Op zaterdag 28 juli hadden we eindelijk een paar buitjes; natuurlijk niet genoeg
om alle slaphangende planten weer overeind te helpen. We waren er wel blij mee want
voor even friste het buiten wat op.
Ondanks het sproeien met grondwater legden sommige planten het loodje. Het waterpeil
van de poel zakte enorm. Japanse wijnbessen, frambozen en blauwe bessen
verdroogden. Maar noten-, sommige appelbomen, vijgen en bramen doen het dit jaar heel
goed. En de stoofpeer doet het, in tegenstelling tot andere jaren, geweldig!
Op 1 juli trad het Tuinkoor op. Prachtig weer, een
gezellige sfeer, vrolijke mensen en een optreden
met een mooi programma onder de enthousiaste
leiding van Fred van Dijk.
Op 7 juli stonden we met een kraam en een
heksenketel met soep boven een vuurtje bij de
Ommerschans reclame te maken voor onze
workshop Paupersoep koken op 28 juli. Prachtig
weer, helaas niet zoveel bezoekers en de
workshop moest later in de maand, wegens hitte
en brandgevaar, worden afgeblazen.
Een eerdere workshop OERkoken-ANDERS met een groep docenten uit Meppel kon wel
doorgaan en was erg geslaagd
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Zomeravondconcert

Het zomeravondconcert met maar liefst zeven artiesten was een belevenis. (zie
bovenstaande foto’s) Hoewel het even leek dat het evenement hinder zou ondervinden
van een onweersbui werd het een prachtige zomeravond. In Ommen en Slagharen
regende het en in Hoogeveen stonden de straten blank. Wij boften: geen drup!
Maar toen er een week later eindelijk wat regen viel was iedereen blij!
Onze lama, schaap en pony hebben op een andere manier
te lijden van de droogte want gras is er bijna niet meer en
ze eten dus heel veel hooi. De onderlinge verstandhouding
wordt steeds beter.
Een van de Auracana-kippen heeft eieren uitgebroed. Er
lopen nu 2 kuikens met hun moeder apart in de ren. We
hopen van harte dat het 2 hennetjes zijn…
Tot slot: het enig overgebleven ooievaarsjong heeft het ook
niet gered. We zagen maar niet dat hij vloog. Hij lag
meestal op het nest en daar ligt hij nog steeds; dood…

De tuinfoto’s, gemaakt door Sabrina, dateren nog van begin juli toen alles er nog redelijk
fris bijstond. Een heel verschil met de foto die Willem aan het eind van de maand maakte.
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