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Een goed begin met een paar prachtige
dagen!
Meteen ontvouwden zich de blaadjes aan
bomen en struiken en werd de wereld om
ons heen een stuk groener. Wilgenkatjes,
kikkerdril, vlinders, actieve bijen en
hommels, bloesem en af en toe een heerlijk
zonnetje om ons in te koesteren!
Voor de ongeveer 170 wandelaars die op 3
april door SDL (Stichting Dedemsvaart
Loopt) georganiseerde wandeltochten
liepen was het ook boffen. De wandelaars
van de 15, 20 en 40 km kwamen bij ons
langs (we waren stempelpost) en het was dus gezellig druk op ’t erf!
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Op 5 april werd de grond bij de ingang van
de tuin met eco-rasters verstevigd; vooral
om nieuwe moddertoestanden daar te
voorkomen. Willem en Harm hadden het er
druk mee. Het daarna ingezaaide gras
komt, ook op andere plaatsen, al goed op.
Binnenkort ziet het er weer uit alsof er niets
is gebeurd. Toch zijn er steeds weer nieuwe
kale plekken in het gras vanwege graafdrift
van mollen in combinatie met onze hond
Olle.
Op 13 april waren we met het Tuinkoor te
gast bij de locale omroep NOOS voor een tv opname. Het programma moet nog
uitgezonden worden, op de zondagen 8 en 15 mei om 15.00 uur.
April was echt de maand van ‘die doet wat-ie wil’; prachtige dagen en ijskoude,
onweers-, regen-, hagel-.en natte sneeuwbuien… En koude nachten met temperaturen
om het vriespunt.
Het zou kunnen dat er al jonge ooievaartjes
zijn geboren, maar zeker weten doen we
dat nog niet want we hebben ze nog niet
gezien. Af en toe wordt er door de oude
ooievaars 'gerommeld' in het nest. Maar
misschien is het loos alarm. Het koude en
natte weer is niet goed voor de jonge
vogels. We hopen er het beste van.
Onze ezel Midas en lama Thomas lijken de
lente in de kop te hebben. Ze hebben het
deze maand twee keer gepresteerd uit te
breken en de tuin in te lopen. De schade
valt gelukkig mee en het ‘vangen’ van de onverlaten met behulp van wat wortels en
een schep kippenvoer gaf geen al te grote problemen.
Naast onze 'vaste' hulpen hadden we deze maand ook nog hulp van Lotte, Isabel,
Sofia, Bette en Pleun. Geweldige meiden!
Hoewel er nog veel ongewenste kruiden
weggehaald moeten worden en er dus nog
hard gewerkt moet worden gaat de tuin er
toch al een stuk mooier uitzien. Het gras is
al een paar keer gemaaid en dan ziet het
geheel er al een stuk verzorgder uit!
In de loop van april kwamen de fruitbomen
in bloei: de amandel-, pruim-, peren- en
appelbomen staan er prachtig bij. De
kaarsen van de enorme kastanjeboom
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lopen ook al uit. Forsythia, ribes, krentenboompjes en nog een aantal struiken staan te
pronken en ook veel (wilde) planten, zoals b.v. judaspenning komen of staan al in
bloei.
Van eiken- en notenbomen loopt het blad uit en het bosje waarin het afgelopen najaar
flink is gesnoeid en waar het daardoor erg kaal was, wordt weer echt een bosje.
Kortom; ook al is het nog koud, we genieten van deze mooie tijd van het jaar!
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