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In de laatste week van augustus hadden we nog 2 dagen de tuin open voor bezoekers. 
Met enige weemoed sloten we daarna het hek voor die individuele bezoekers. Op 
afspraak kunnen er nog wel groepen komen voor een rondleiding door de tuin. 
De afgelopen maand was het soms wel weer erg droog, maar gelukkig hadden we ook af 
en toe een bui. De laatste week was het warm. 
 
We zijn nog steeds bezig om stap voor stap het pad voor 
rolstoelers uit te breiden. Daar is echter behoorlijk veel geld 
voor nodig, dus het zal niet snel gaan. 
 
Met ons zomeravondconcert hadden we prima weer. Het 
was een leuk optreden van organisator Frits van der Zwan 
met zijn gitaar leerlingen Romy, Eva Lynn en Mick. 
Boswachters Nico Arkes en Wendy de Vroome lieten zich 
horen met verschillende gitaren en zang. Nieuw tijdens hun 
optreden was de inbreng van Willem Hulsegge met diverse muziekinstrumenten zoals 
b.v. elektrische piano, fluit en trekzak.  
 

Ook deze maand kwam vrijwilliger Gert met bewoners uit 
het AZC Hardenberg om in de tuin te helpen. Vooral met 
mooi weer is dat altijd erg gezellig want behalve dat er flink 
wat werk wordt verzet wordt er tijdens de pauze gekletst, 
vaak in diverse talen, en veel gelachen. 
Omar, die vanuit Eritrea met zijn gezin in Balkbrug terecht 
is gekomen, komt ook geregeld helpen. Hij heeft de 
struiken van ons geurlaantje drastisch onder handen 
genomen. Het was de aanleiding tot de aanschaf van meer 

geurende struiken en vaste planten op die plek. Het oogt nu nog wat kaal, maar het wordt 
volgend jaar vast heel mooi. 
 
Aan het eind van de maand hadden we hier weer familie klusdagen; heel gezellig, maar 
ook heel nuttig. Al met al is er deze maand veel werk verzet.  
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