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Het tuinseizoen is weer voorbij…
Hoe zal het volgend jaar gaan?
Na het bericht dat Stichting De Kruidenhoeve eind van dit jaar
zal worden opgeheven vanwege onze gevorderde leeftijd,
hebben we de nodige reacties gehad. Er verschenen een paar
stukken en stukjes in kranten. Eigenlijk reageerden onze
lezers, familie en bekenden allemaal min of meer hetzelfde:
‘Wat jammer, maar we begrijpen het wel!’ of: ‘Verstandig!’
Maar voor onszelf was het een moeilijke beslissing vanwege
de onzekerheid voor de toekomst. Maar aan alles komt een
eind.
De maand augustus bracht ons nog wel een
groepje OER-kokers. Na 2 jaar was dat echt
weer erg leuk om mee te maken. Bovendien
kregen we een paar dagen later een groep van
22 fietsende vrouwen, gelukkig wel op afspraak,
o.a. voor een rondleiding. Ook dat was 2 jaar geleden. Beide keren
was het prima weer en dat maakt het extra leuk!
Overigens was het weer deze maand tamelijk koel; er viel geregeld
regen en echt zomers was het meestal niet.
Wat opviel: er kwamen verschillende mensen, niet speciaal voor de tuin, maar met
de vraag of we ze konden helpen aan kervel. Die kervel was dan bestemd voor het
streekgerecht “KRUUDMOES”. Kervel moet je ieder jaar zaaien, en we hadden geen
kervel, maar we konden de liefhebbers wel blij maken met een paar takjes Roomse
kervel. Roomse kervel wordt ook heel vaak voor dat doel gebruikt.
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Er is nog iets aparts te melden: onze tuinhulp
Sabrina is ook erg actief bij Staatsbosbeheer en
natuurwerkgroepen. Dat heeft te maken met
wolven en otters. Zo heeft ze korte tijd een camera
bij de Reest geplaatst en ontdekt dat daar otters
leven. De opname is niet heel duidelijk maar voor
kenners duidelijk genoeg om de otter te
herkennen. Wolven heeft ze hier, gelukkig maar,
nog niet gespot.
Pech hadden we met de diverse buxushagen en –bollen. Ineens zijn ze kaalgevreten
door de buxusmot. We zijn bezig om ze te rooien.
De meeste ooievaars zijn weer naar het zuiden vertrokken, maar af en toe laat er
zich nog een zien.
Wij maken ons, samen met onze vrijwilligers, op voor de herfstwerkzaamheden.

→De foto’s zijn van Sabrina.
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