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Wat een drukke maand was dit! 
Ook een mooie maand want er valt weer wat te melden. 
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Terwijl we nog steeds door de modder liepen rond de boerderij zagen we vanaf 2 
maart weer 2 ooievaars op het nest. Er werd spoedig gepaard en met takken het nest 
versterkt.Inmiddels wordt er gebroed 
(ooievaarsfoto's van Geert Rolleman). 

Ondertussen lieten allerlei vogeltjes zich 
vrolijk horen; merels floten, vinken sloegen 
en de ooievaars klepperden en we 
beleefden veel droge en zonnige dagen met 
tot half maart lichte vorst in de nacht. De 
modder droogde op, de mollen verdwenen 
grotendeels onder de grond, sneeuwklokjes, 
krokussen en andere voorjaarsbloemen 
bloeiden naar hartenlust. Aan veel struiken 
verschenen teergroene blaadjes, het blad 
van de vlierstruiken liep uit en de 
amandelboom kwam in bloei, net als b.v. de 
camellia. Knoppen aan bomen en struiken werden dikker en vaste planten lieten zich 

steeds beter zien. Uit de wind en in de zon 
kreeg je al echt een lentegevoel!  

Op 6 maart hadden we het 
huiskamerconcert van gitarist/zanger Floyd 
Messina, een heel anders-dan-anders 
concert. De modder was net op tijd 
opgedroogd, de huiskamer zat vol 
muziekliefhebbers en het werd een 
geslaagd evenement met in de pauze 
gezellig koffie/thee in het theehuis en na 
afloop daar ook soep voor iedereen. Op 
zaterdag 13 augustus zal Floyd het 
zomeravondconcert in de tuin verzorgen. 
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Broers Joop, Luuk, Fred en zwager Lex 
kwamen gezellig een paar dagen klussen en 
op 11 maart hadden we met 15 mensen een 
NL-doet klusdag. Natuurlijk reuze gezellig 
en er is ook veel gedaan. Het enige 
minpuntje was dat, te midden van een 
aantal mooie zonnige dagen, dit de enige 
grauwe en koude dag was.   

Op vrijdagavond 18 maart trad ons Tuinkoor 
op in het Gashoudertheater in Dedemsvaart. 
Het koor mocht de vertellers van vertelkring 
'in Geuren en Kleuren' muzikaal omlijsten. 
Het werd een mooie avond!  

Op 29 maart traden 10 leerlingen van groenopleiding 'De Groene Welle' uit Hardenberg 
aan om een aantal tuinklussen aan te pakken. Ook toen is er veel gedaan! 

 

  
 


