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Weer een heel drukke maand! 
Met man en macht werd er gewerkt om de tuinen voor de opening 
op 4 juni zo netjes mogelijk te maken! Ina, Sabrina, Fleur, Roelof, 
Gert met zijn mensen van het AZC en dan Harm nog en Ton met 
Collin. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij. Het gras, paden, 
bordjes met informatie, de borders, bakstenen randen, snoeiwerk; 
alles werd onder handen genomen. 
 
Begin juni kwam pony Moomin weer bij ons voor de 
zomermaanden. Lama Thomas, die vorig jaar compleet over zijn 
toeren was toen Moomin voor het eerst bij ons kwam, reageerde 
nu nog wel wat opgewonden, maar was toch heel snel gewend. 
Nu bestaat onze kudde dus weer uit lama Thomas, schaap Yvon 
en pony Moomin. Ze kunnen het goed vinden met elkaar. 
 
Begin deze maand hadden we vaak 
regen, onweer en heel veel wind en het 
was dus vrij rustig wat betreft bezoekers.  

Gelukkig was het zonnig, maar wel een beetje fris, op de dag 
dat er een bus vol Groei & Bloei mensen kwam om de tuin 
kritisch te bekijken. Alles verliep goed en het was gezellig. Een 
paar dagen later hadden we een groepje mensen voor het 
OERkoken-ANDERS; ook heel leuk.  
 
Het Tuinkoor 
 
En weer een paar dagen later, op zondag 23 juni - en toen was 
het echt heel erg warm! - hadden we het optreden van het 
Tuinkoor. Samen met de zangers hadden we ongeveer 100 
mensen in de tuin. Onder leiding van dirigent Fred van Dijk 
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hebben we heerlijk en enthousiast gezongen. Het was een geweldige happening! Ook de 
after party op het kookterras, met zangers en aanhang, was erg leuk. 
 

  
 
Video 

https://youtu.be/z_nZNdcjqB4 
 
 
De tuin, die aan het begin van de maand nog een beetje kaal was, kwam steeds meer op 
kleur. Vooral de vuurtuin werd erg mooi! Voor de virtuele tour van de tuin werden met een 
25 meter hoge camera opnamen gemaakt. Binnenkort is deze nieuwe tour op onze 
website te zien. 
 
De temperatuur werd steeds hoger en bereikte tropische waarden. Uiteraard dus weinig 
bezoekers; die gingen natuurlijk liever naar een zwembad... En ook moest er weer veel 
gesproeid worden. Met de regen van begin juni waren we erg blij, maar daarna werd het 
erg droog. Een tuin heeft wel heel wat te verduren… 
 


