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Het was een maand met redelijk veel zon, soms flink warm, geregeld regen; kortom
zeer groeizaam weer en we hoefden nauwelijks te sproeien. Alles groeide en bloeide
en de tuin werd door bezoekers unaniem ‘prachtig!’ gevonden. Hoewel er best veel
ongewenst kruid in de borders staat is dat niet erg zichtbaar.

Heel bijzonder was weer de Acnistus australis (foto Willem), de struik met de blauwe
klokjes die dit jaar wel heel enthousiast bloeide. In de tuin hebben we ook prachtige
kunst staan van Elisa van den Berg uit Meppel en Martha Veldthuis uit Ruinerwold.
Zeer de moeite van het bekijken waard!

Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier
afmelden.

Op zondagmiddag 12 juli hadden we het eerste tuinconcert van dit seizoen. David en
Wim van het Noord-Hollandse duo TWO Kings en ons eigen Tuinkoorlid en
vrijwilliger Roelof zongen mooie luisterliedjes en het publiek genoot er van! Het was
een gezellige, sfeervolle middag. Bij het bekijken van de Video en YouTube filmpjes
kan men nog een beetje de sfeer van die middag proeven.
Two Kings: https://vimeo.com/439266447
Roelof: https://youtu.be/7VP_PTVmPFM
Binnenkort, zaterdagavond 15 augustus, zal het
jaarlijks terugkerende zomeravondconcert in de
tuin plaatsvinden. Dit keer kan men genieten van
‘Luister unplugged’ met bekende rock-, pop-, en
luisterliedjes, in een akoestisch jasje. De musici
maken gebruik van verschillende
muziekinstrumenten: akoestische gitaar, aangevuld
met percussie, kazoo, bass drum, ukelele, mondharmonica en melodica. Het concert
begint om 20.00 uur, maar de tuin is al open om 19.15 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat men zich vooraf aanmeldt per mail
info@kruidenhoeve.nl of telefoon 0523-656049.
Meer info over ‘Luister unplugged’ kan men vinden op hun website: www.luisterunplugged.nl
Er wordt door onze vrijwilligers Sabrina, Vincent en Roelof nog steeds hard gewerkt
in de tuin. Of het nu gaat om snoeien, wieden of de paden; het is allemaal even
nodig. En met een ploegje mensen is het ook nog eens gezellig. Er blijft natuurlijk
voor Willem en mij ook nog genoeg te doen, maar we zijn erg blij met onze hulpen!

De bloemenfoto’s zijn van Sabrina en de foto’s van de kunstobjecten van Roelof.
In de maand augustus is de tuin nog te bezoeken op dinsdag- en woensdagmiddag
van 12.00 tot 17.00 uur.

Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier
afmelden.

