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Na de vele regen van mei was het warme weer erg welkom. Eindelijk zomer!
En groeien en bloeien dat alles deed; geweldig!
Planten die normaal niet hoger worden dan zo’n 60 cm werden in een mum van tijd
wel een meter hoog. Alles groeide abnormaal hard en veel planten vielen om… Ook
weer niet goed. Het warme weer hield enkele weken aan en het werd soms wel 33
graden. Bij de poel was het druk met drinkende vogeltjes. Er moest helaas veel
gesproeid worden want het gras werd hier en daar al weer bruin en de beplanting
ging slap hangen. De laatste dagen van de maand waren erg koel, zo’n 14 tot 16
graden, en er viel regen. Alles kwam weer bij!

Ondertussen werden de borders erg kleurrijk. De rozen gingen bloeien (foto’s Roelof)
en de vuurtuin kleurde vurig zoals je ook mag verwachten van een vuurtuin. De
alstroemeria liep schitterend oranje uit (ook Roelof), net als de dahlia’s. Tegelijkertijd
moesten we het kleefkruid de baas zien te worden, net als het zevenblad en nog een
heel aantal ongewenste kruiden.

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

Alles ziet er weelderig uit en er zijn heel veel prachtige
plaatjes te schieten.
Een maand geleden leek het nog of onze acnistus australis,
de struik met de blauwe klokjes, de vorstperiode niet had
overleefd, maar de struik hangt nu vol klokjes. Bijna niemand
kent de plant. De kleur van de klokjes is ook heel speciaal!
De tuin is alweer een maand open voor bezoekers. Er
kwamen in juni vooral vakantiegangers de tuin bekijken en
ook een aantal groepen/groepjes. Na bijna twee jaar kon ik
weer eens een rondleiding geven. Leuk!
Mensen informeren ook weer naar het OERkoken-ANDERS
en groepen vragen om rondleidingen. De tuin is groot genoeg
om afstand te houden.
De tuin wordt op dit moment door velen een paradijs of lustoord genoemd, maar het
is wel hard werken op deze mooie plek…!
Gelukkig is het voor ons, met hulp van Sabrina, Geerte en Roelof, nog te doen.
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