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Het was weer een bijzondere maand; wekenlang zinderende hitte en aan het eind
een paar dagen ‘herfst’!
Soms doe je in een tuin plotseling een bijzondere ontdekking.
Het is al jaren geleden dat we van familie een stek kregen van
de Campsis radicans, een tamelijk wilde klimmer met prachtige
oranjerode bloemen. De eerste poging mislukte maar een
nieuwe stek, ook tegen de kippenschuur aan gezet, sloeg aan.
Echter, bloeien deed-ie niet. Maar vorige maand zagen we
ineens zo’n opvallende bloem aan een klimmer die tegen het
bakhuisje aangroeit (foto Anneke). Heel bijzonder, want daar
hebben we nooit een stek gezet en we hadden niet eens in de
gaten welke klimmer daar groeide.
Het is altijd zo dat evenementen staan of vallen
met het weer. En we hadden weer een
evenement; ons zomeravondconcert op 15
augustus met het optreden van ‘Luister
unplugged’. We hielden buienradar in de gaten.
Het leek droog te blijven, maar de
weersverwachting beloofde ons uiteindelijk helaas
toch regen en onweer.
Dus wat te doen? Iedereen zou toch droog
moeten zitten. We zijn bijna een hele dag met z’n drieën, Willem, Roelof en ik, bezig
geweest om 3 partytenten op te zetten en vanaf het theehuis een groot zeil er
overheen te spannen. Daarna moesten de stoelen nog worden neergezet en voor
iedereen gereserveerd (het moest natuurlijk corona-proof). Het was een flinke klus!
En… het bleek allemaal voor niets want het weer was prima. Het werd een gezellige
avond met mooie muziek, gepeeld en gezongen door Mariska, Wim en David. Er
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waren o.a. veel evergreens te beluisteren die soms enthousiast werden mee
gezongen.
Om de sfeer te proeven is dit mee te beleven via een link naar YouTube.
 Compilatie 21 minuten: https://youtu.be/hwMO-hVQx7I
 Volledige versie: https://youtu.be/FKAafZt9HL4
 Korte compilatie: https://youtu.be/VzkpyqTrOe0

In de wekenlange droge periode werd het gras bruin, ondanks het sproeien met
grondwater. Veel blad van struiken en bomen verschroeide of verdroogde en werd
dus ook bruin en viel al af. De hele natuur snakte naar regen, want er gaat niets
boven een echte regenbui! Toen die regen kwam herstelde de tuin zich wel weer
grotendeels. De storm die over Nederland raasde zorgde er voor dat zonnebloemen
en stokrozen het zwaar te voorduren kregen. De tuin kreeg de laatste weken echt al
een herfstig karakter.
Nu is het tuinseizoen voorbij. We kijken terug op een zomer met weinig tuinbezoek;
vooral, denken we, vanwege corona, maar deels ook vanwege de hitte. Niets aan te
doen. We hopen op betere tijden, maar we wachten vooral af hoe e.e.a. zich gaat
ontwikkelen. En hoe wij er op in moeten spelen.
De foto’s zijn bijna allemaal van Sabrina.
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