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Wat waren we blij toen het eerste buitje sinds tijden viel! En daar bleef het gelukkig niet 
bij, want vele buien volgden. We telden de mm en langzamerhand begonnen de 
geelbruine vlakten, voorheen 'het gras' genoemd, vlekkerig groen/bruin te kleuren en aan 
het eind van de maand zag alles er overwegend groen uit. Het groen van de 
paardenbloemen voert de boventoon. Nu nog een paar keer maaien en hier en daar wat 
zaaien en alles komt weer goed.  
 

 

 

 
Toch bloeide er best veel. Het fruit ging rijpen: nog wat bessen, bramen, druiven, pruimen 
en lekkere vijgen. Sierappeltjes gingen kleuren. Noten en tamme kastanjes doen het dit 
jaar heel goed en we verheugen ons vooral op de walnotenoogst! 
Het was een maand zonder veel hoogte- of dieptepunten. Het bleef rustig wat betreft 
bezoekers en nu is het tuinseizoen bij ons al weer voorbij. Wat gaat dat snel! 
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De komende tijd gaan we hier en daar de beplanting wat aanpassen. Tijdens de droogte 
is er, ondanks sproeien, toch wel e.e.a. verdwenen. Onze hulpen Ina, Sabrina en Fleur 
zijn nog steeds druk met snoeien en onkruid wieden. Dankzij de regen groeiden veel 
struiken plotseling enorm hard. Sinds kort hebben we ook Senay uit Eritrea. Hij woont met 
zijn gezin in de buurt en wil graag helpen. Daarnaast komen om de 14 dagen een paar 
mensen van het AZC uit Hardenberg met begeleiders Gert en/of Leroy een aantal uren 
tuinwerk doen. Nuttig en ook altijd gezellig! 
 
 


