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Begin juni was het nog steeds heerlijk weer; 
veel zon, hoge temperaturen, soms veel 
wind en het werd dus weer droog. De 
tuinslangen werden weer uitgerold en in 
stelling gebracht. Willem had het druk met 
het sproeien. Maar er kwam ook regen, 
soms zelfs heel veel. De rest van de maand 
hoefde er nauwelijks gesproeid te worden. 
En alles groeide…, ook het ‘hinderkruid’ 
zoals Martine Bijl ongewenste kruiden 

noemde. 
Schreef ik kortgeleden dat de tuin nog wel 
een beetje body mocht krijgen, voller 
worden, nou, dat gebeurde; ongelooflijk hoe 
deze maand alles de hoogte in schoot! En 
zoveel schitterende kleuren! 
We eten lekkere sla en peultjes van eigen 
bodem en we hebben genoten van de 
asperges en van het jonge blad van de 
quinoaplanten! De rode, witte en blauwe 
bessen en de gele, rode en zwarte 
frambozen doen het dit jaar geweldig. 
 
Schaap Yvon is geschoren en ziet er weer netjes uit. Het Reestdal is gemaaid en is 
nu kaal. 
Tijdelijk hebben we weer pindakaas opgehangen en dat deden we om te zien hoe 
spechten en mussen hun jongen voeren. Aandoenlijk om te zien. Nu eten de jonge 
vogels zelf van de pindakaas. 
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Vanwege Corona deze maand geen optreden van ons Tuinkoor, ook geen 
rondleiding door onze eetbare tuin voor Groei & Bloeileden en geen Open 
Tuinendag. Wel gingen we open voor individuele bezoekers en gezinnen. Dat loopt 
nog niet storm. 
 
Op zondagmiddag 12 juli komt er wel een tuinconcert met mooie akoestische 
luisterliedjes van het duo Two Kings met een gastoptreden van Roelof Overweg. De 
coronaregels zullen worden nageleefd en we hopen natuurlijk op mooi weer. Het 
wordt vast een succes! Het is noodzakelijk dat muziekliefhebbers zich vooraf melden 
zodat ze een gereserveerde stoel krijgen. Ze kunnen voorafgaand aan het concert de 
tuin bekijken en ook de kunstobjecten bewonderen van Martha Veldthuis en Elisa 
van den Berg die deze zomer in de tuin exposeren.  
 

 
Beide kunstenaars zullen aanwezig zijn zodat men met de dames over de 
kunstwerken kan praten. 
In mei is het nieuwe ooievaarsnest opgezet, te laat voor het broedseizoen van dit 
jaar, maar klaar voor volgend jaar. Het nest werd op de grond aan de paal bevestigd. 
Toen alles op zijn plaats stond bleek het nest niet helemaal horizontaal te staan. Dat 
zat timmerman Henk niet lekker, dus kortgeleden klom hij via een steiger een meter 
of 6 omhoog om het nest alsnog waterpas te zetten. En dat is prima gelukt! Het 
wachten is nu op de ooievaars eind februari of begin maart volgend jaar. 
Geert Rolleman maakte de prachtige foto’s. 
 

 
 


