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Wat een schitterende maand: kleur en geur in de tuin. Wat een weelde!
Ook natuurlijk een heel drukke maand, want dinsdag 3 juni gaan de tuinen weer open
voor bezoekers. Het is werkend genieten. Als je kritisch kijkt zie je wel wat nog gedaan
moet worden. In een tuin blijf je altijd bezig, maar onkruid wieden vinden we heel
ontspannend. Onze ruggen protesteren soms wel! De laatste weken was het prima weer
en gelukkig hadden we wel hulp, maar toch…
De koekoek horen we alweer een
tijdje, vele soorten vogeltjes hebben
een nestje jongen, de klaprozen en
ook de rozen bloeien. De hele dag is
er een enorm vogelkoor te horen.
Daar word je blij van. Vlinders zien we
helaas ieder jaar minder. Op de
laatste dag van de maand bleken we
4 kuikens te hebben van het ras
Araucana, het kippenras dat groene
eitjes legt. Nu maar hopen dat het niet
allemaal hanen blijken te zijn.
De laatste weken hebben we een soort ‘aanval’ van kleine rupsjes (gelukkig geen
eikenprocessierupsen) die het gemunt hebben op het blad van de eikenbomen. Die
bomen horen nu volop in het blad te zitten maar je kijkt gewoon door de bladerkroon
heen. Bij vrienden van ons zijn ook de fruitbomen allemaal kaalgevreten. Zover is het bij
ons gelukkig (nog?) niet. Veel van onze klaprozen/papavers zitten onder de zwarte luis.
Alles zal zich wel weer herstellen.
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Het Reestdal, dat grenst aan onze tuin was deze maand prachtig om te zien: heel kleurig
met al die pinksterbloemen, boterbloemen, fluitenkruid, veldzuring en allerlei grassen in
verschillende tinten. Na 15 juni mag er weer gemaaid worden en dan is het daarna wel
even wennen aan het kale land. Tot dan gaan we er nog van genieten!
In de tuin staat het prachtige glas-in-lood werk van glaskunstenaar Jos Siero uit Ommen;
vooral als de zon er doorheen schijntis dat bijzonder mooi! Onze gasten weten die werken
ook te waarderen.

Het kookterras is weer in orde gebracht voor de workshops OERkoken-ANDERS. Laten
de groepen zich maar aanmelden!
 In juni houden we op zaterdag 15 juni
onze jaarlijkse Open Dag, samen met
beeldend kunstenaar Marie Louise
Minke in de boerderij naast ons; altijd
een heel gezellige dag!
 Op zondag 23 juni treedt het Tuinkoor
op met een gevarieerd programma. Het
programma begint om 15.00 uur. De tuin
kan vanaf 14.15 uur worden bekeken.
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