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Nog steeds was de waterstand na de droge zomer van 2018 niet hersteld en, hoewel er in 
het begin van de maand nog wel wat regen viel, werd het toch steeds droger. Je zag het 
aan het gras en veel bloemen en struiken hadden het moeilijk. De laatste week was het 
wel erg heet en droog. Wij hadden al een tijd geleden gepland om een weekje te gaan 
fietsen. Terwijl Tineke en Piet de zorg voor tuin, dieren en huis op zich namen, fietsten wij 
op onze ‘gewone’ fietsen onder tropische omstandigheden door Twente. Het was zelfs 
een dag 40 graden en dat was wel pittig! Toch hebben we er van genoten. 
 

De tuin had het dus moeilijk. Er kwamen niet heel veel 
bezoekers, maar de mensen die wel kwamen konden de tuin 
waarderen. Ook het glas-in-lood oogstte bewondering. 
Sabrina maakte de foto van een van de kunstwerken, net als 
de kleurige foto’s van de vuurtuin.  
 
Een van de bezoekers 
was Rex, die met 
openbaar vervoer vanuit 
Groningen kwam om in 
onze tuin foto’s te 
maken. Hij stuurde er 
een aantal op voor deze 
nieuwsbrief.  
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Ada maakte een prachtige foto van de bloeiende kardoen.  
 

 
 
Met onze kuikens hebben we een beetje pech. In de eerste weken gingen 2 van de 5 
kuikens dood. De overgebleven kuikens groeiden goed. Een paar weken geleden is het 
enige lichtgekleurde kuiken verdwenen. Raadselachtig.  De andere buitendieren, lama, 
schaap, pony, kippen en parelhoeders maken het goed. 
 

  
 
 
Met Olle, onze hond, gaat het prima. Hij graaft helaas nog steeds graag gaten, bij 
voorkeur in het gras…, waarschijnlijk vanwege mollen of (woel)muizen. Onze enig 
overgebleven kat, Léon, is ook zomaar verdwenen. Er zal hem zeker iets vervelends zijn 
overkomen… 
De tijd vliegt; inmiddels al weer augustus. De jonge ooievaars in de buurt hebben zich 
verzameld en zijn al op weg naar het zuiden. Aan het eind van de maand zullen de 
ouders ook vertrekken. De zomer gaat veel te snel voorbij! 
 


