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Het werd steeds voller, groener en kleurrijker in 
de tuin. Maar na de mooie maand maart met veel 
zonnige en heerlijke lentedagen viel april wel 
tegen. In de eerste week hadden we nog wel 
lekker weer, maar daarna...: wat was het lang 
koud! En ook nog eens verschillende keren 
nachtvorst en vorst aan de grond. Nee, daar 
waren we niet blij mee! Terwijl er veel bloeide en 
de meeste bomen en struiken in het blad kwamen 
of waren zorgde de vorst er voor dat veel moois 
bevroor. Zo bevroren het blad van de kiwi en de 
kiwibes en o.a. de prachtige bloei van de 
imposante Russische rabarber. De fruitbomen 
lijken geen last van de vorst te hebben gehad maar elders in het land lijden de fruittelers veel 
schade... Helaas, maar ook dat is natuur!  

Gelukkig blijft er nog veel moois over! Fleur en kleur alom!  

Voor het theehuis heeft Harm met hand- en 
spandiensten van Willem het terras vergroot en 
graszoden gelegd over de ecorasters, om te 
voorkomen dat de mollen het gras hier nog zullen 
'mollen'. Die mollen zoeken natuurlijk wel weer 
een andere plek, maar voor het theehuis was de 
schade altijd het meest in het oog springend. 
Harm heeft met een gehuurde machine het gras 
geverticuteerd. Er kwam veel mos uit. Op andere 
plekken is opnieuw gras gezaaid. Er wordt met 
onze hulpen hard gewerkt om alles voor 6 juni, de 
eerste dag dat we open zijn voor bezoekers, er 
goed uit te laten zien. 
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 In de b&b en in het appartementje hebben we in de afgelopen maanden een en ander 
gemoderniseerd. Met het Tuinkoor repeteren we iedere week voor ons optreden in de tuin op 
zondagmiddag 11 juni. Een week later hebben we Open Dag, samen met beeldend 
kunstenaar Marie Louise Minke die in de boerderij naast ons woont. En zo blijven we maar 
bezig. Verveling? We weten niet wat dat is! 

Willem heeft bij het theetuintje een 'rustiek' keermuurtje gemetseld om hoogteverschil aan 
een zijde op te vangen. Een dezer dagen gaan de citroenverbena's (waar we heerlijk 
geurende thee van kunnen zetten) hier weer de grond in. Muntsoorten en onder andere 
citroenmelisse staan er altijd al en de vorst laat ze koud! 

In de kas heeft Willem van alles gezaaid en ook in de moestuin staat al veel. In huis hebben 
we zoete aardappels voorgekweekt in de hoop 
dat ze voldoende zomerwarmte krijgen om uit te 
groeien tot flinke knollen. Het kruidenpad ziet er 
beter uit dan vorig jaar toen alles er nog erg iel bij 
stond. We hebben al moeten sproeien omdat de 
grond erg droog is. We hebben in april aardig wat 
zon gehad, soms ijskoude wind en weinig regen. 

Vermoedelijk zijn er al een week jonge 
ooievaartjes maar ze laten zich nog niet zien. Te 
koud? Bijna alle nestkastje zijn bezet en vader- en 
moedervogels vliegen af en aan met lekkere 
hapjes voor hun kroost.   

In de koude kas heeft het de laatste week 's nachts ook nog enkele graden gevroren; veel 
kleine vijgjes in de groei zijn helaas bevroren. Door het koude weer blijven tulpen langer 
staan en blijft fruitbloesem langer mooi. Elk nadeel heeft z'n voordeel!  

Maar: hopelijk gaan we een heerlijke zomer tegemoet zodat velen van onze mooie tuin 
kunnen genieten! 

  
 


