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NIEUWSBRIEF JULI 2021

Juli was een nogal koele, grijze maand met veel regen. Bij
ons gelukkig geen wateroverlast zoals o.a. in Limburg,
Duitsland en België. Wij hoefden geen modder uit huis te
scheppen. Wat een ramp voor de getroffen mensen!
Wij konden af en toe genieten van een mooie dag met zon,
zonder extreem hoge temperaturen.
We hoefden nauwelijks te sproeien. De planten kregen
eerder te veel water waardoor ze enorm hard groeiden en
deels omvielen. Maar we klagen niet; alles ziet er kleurig en
fris uit.
T
ijdens de bestuursvergadering van Stichting De Kruidenhoeve hebben we, na veel
wikken en wegen, een belangrijk besluit genomen:
In verband met onze gevorderde leeftijd wordt het beheer van Stichting De
Kruidenhoeve inzake onderhoud, administratie, vergaderingen en andere
verplichtingen, ondanks hulp van vrijwilligers, de laatste tijd steeds moeizamer. Een
stichting geeft allerlei verplichtingen en dat wordt voor ons steeds lastiger. Daarom
hebben we (Willem en Anneke), samen met het bestuur van de stichting, besloten
om Stichting De Kruidenhoeve per 31 december 2021 te ontbinden.
Dat heeft nogal wat consequenties: kunnen we volgend jaar de tuin nog openhouden
voor bezoekers? Misschien alleen voor groepen of alleen op afspraak? Een en ander
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is in sterke mate afhankelijk van onze fysieke conditie. En wat betreft onze trouwe
hulpen, willen zij nog wel blijven helpen met het onderhoud van de tuinen? Een
beslissing nemen we pas volgend jaar, maar de aankondiging ervan willen we nu al
doen.

Voor nu even terug naar de tuin in augustus. Die staat er weelderig bij. Wij beleven
er zelf, en met ons vele anderen, veel plezier aan.
Sabrina maakte weer mooie foto’s en laat op haar manier ook veel mensen
meegenieten.
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