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De ooievaars zijn terug! Nummer 1, dat zal het mannetje geweest zijn, landde al klepperend
op het nest op dinsdagmiddag 21-2 en op vrijdagavond, 24-2, bleek ook nummer 2
gearriveerd. En dat geeft ons het lentegevoel. Natuurlijk bloeien er, door een dikke laag blad
heen, nu volop krokussen, sneeuwklokjes en een enkele narcis. De viburnum staat er
schitterend en heerlijk geurend bij, de winterbloeiende heide is prachtig paars en de knoppen
van de helleborus staan op uitkomen. De hazelaars zijn geel van de katjes met veel stuifmeel.
Op mooie dagen dansten de muggen en vlogen de bijen volop. We hebben zelfs een keer een
moedige citroenvlinder gezien.

Het was een maand waarin weer van alles te beleven viel want behalve vorst, regen, sneeuw,
sneeuwlawines van het rieten dak, hagel, ijs, ijzige wind en een flinke storm, hadden we ook al
heerlijke lenteachtige dagen met temperaturen boven de 10 graden. In de tuin wordt gesnoeid
en opgeruimd. De afgewaaide takken die met de storm naar beneden zijn gekomen, moeten
worden verzameld en opgeruimd of verwerkt in de takkenwallen. Op vrijdag 10 maart hopen
we met een aantal vrijwilligers, in het kader van NLdoet, een flinke slag slaan! Men kan zich
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nog aanmelden; graag zelfs!
Harm maakte met z’n trekkertje compostbergjes
hier en daar in de tuin om het verdelen van mest
over de moestuin en de verschillende borders
gemakkelijker te maken. Henny en Sabrina, trouw
als altijd, hielpen weer met diverse tuinklussen.
Deze maand lieten zich enkele keren paartjes
Nijlganzen zien. Het ooievaarsnest werd korte tijd
bezet gehouden, maar met de ooievaars in de buurt was dat maar voor even. Er zijn dartele
reeën en ooievaars in het Reestdal, waar vlieren en andere struiken, net als in de tuin,
voorzichtig hun blaadjes ontvouwen. Wat is dit altijd een
geweldige tijd; zo veelbelovend!
We kijken uit naar een zacht voorjaar, maar het is nog niet
helemaal zo ver en daarom zijn de pot pindakaas en de
vetbolletjes in de perzikboom nog steeds erg in trek bij
roodborst, kool- en pimpelmezen, mussen en, elkaar soms
wegjagende, grote bonte spechten. Voor het eerst zagen we
een paar dagen geleden een spreeuw die zich aan de
pindakaas tegoed deed. Staartmezen hebben zich deze winter
nog niet laten zien. Rond de voerplaats zien we op de grond
natuurlijk ook altijd het winterkoninkje, merels en vinken. De laatste jaren zien we geen
kraaiachtigen en eksters meer.
De foto’s zijn allemaal van Sabrina.
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