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Wat een geweldig mooie maand! Het was en is nog steeds genieten
van het steeds groener en kleuriger worden van de omgeving. Dat
eerste prille groen is altijd zo mooi en nu is het weer de tijd van de
bloesem aan de fruitbomen. Alle vaste planten lopen uit. Het is echt
een feest om door de tuin te lopen. En ook buiten de tuin is het prachtig
in de natuur!
Op het ogenblik heeft Willem wat gezondheidsproblemen en daarom
lopen we in de tuin wat achter met het onderhoud. Gelukkig zijn er
mensen die ons helpen in de strijd tegen ongewenst kruid. Fantastisch!
Maar we kunnen best nog een paar vrijwilligers
gebruiken.
Het zou zo maar kunnen dat er al jonge ooievaartjes zijn geboren. De
eerste week steken de jonge dieren hun kopjes nog niet boven de rand
van het nest uit. Het is te hopen dat het weer meewerkt (niet te veel
regen) om ze op te laten groeien.
‘Ons’ egeltje is ontwaakt uit zijn winterslaap en eet weer van de
kattenbrokjes.
De kikkers in de poel zijn ook weer wakker, vlinders hebben zich weer
laten zien en de zon scheen heel veel. De nachten waren ook deze
maand nog behoorlijk fris en enkele nachten geleden heeft het nog flink
gevroren. De bloesem en blaadjes van de Coreopsis zijn bevroren.
De vorstgevoelige planten hadden we al uit de kas gehaald en nog bij
elkaar voor de kas laten staan. ‘Ach, ze kunnen wel een beetje vorst
hebben….’, dachten we. En bij de meeste planten is dat ook zo, maar
de ananassalie die afgelopen winter gewoon groen was gebleven in de kas en met felrode
bloemen was gaan bloeien heeft het zwaar te verduren gehad met de kou. De bloei was helaas
meteen over. De kiwibes heeft nu ook veel zwart blad. Gelukkig blijft er nog heel veel bloei
over.
Het wordt deze maand nog hard werken voor we woensdag 3 juni weer open gaan.
*) De mooie foto’s zijn gemaakt door Sabrina.
Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

