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Een afwisselende maand waarin van alles over ons heen kwam:
sneeuw, hagel, regen, maar ook af en toe een stralende zon, al of
niet begeleid door een straffe en soms ijskoude wind.
Massaal krokussen en sneeuwklokjes in de overigens nog kale
tuin. Narcissen, tulpen en andere bolgewassen komen eraan.
Helleborussen hebben al prachtige
bloemen.
Op de mooie dagen hebben we lekker in de
tuin gewerkt. Maar we zijn ook druk bezig
met het maken van arrangementen. En
daarvoor moet het nodige worden
voorbereid.
Voor het OERkoken-ANDERS is Piet bezig
met een buitenaanrecht onder de
overkapping op het nieuwe terras en Tineke
en Willem zijn gerechten aan het uittesten.
Langzamerhand krijgt alles vorm.

Op zondag 22 februari arriveerde ooievaar nummer 1 en twee dagen later streek ook
nummer 2 neer op het nest. Het geklepper was niet van de lucht! Het ooievaarsnest
heeft een gat in de bodem. Daar zal nog flink aan gewerkt moeten worden; we hopen er
het beste van. Overigens kwamen ook deze maand weer
nijlganzen het nest bekijken op geschiktheid, maar het werd,
vanwege de slechte staat (?), afgekeurd.
We horen al weer vrolijk vogelgefluit en er waren een mooie
dagen dat de bijen vlogen. De lente komt er, hoop ik, gauw aan.
Waar we blij mee zijn is dat onze overcomplete witte haan nu een
goed tehuis heeft gekregen bij een haanloze koppel kippen bij een boerderij. Onze
overgebleven haan hoeft zijn kippen niet meer te verdedigen tegenover zijn rivaal (dat
viel tot nu toe gelukkig heel erg mee!). Nu is de rust de komende tijd verzekerd! Onze
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kippen lijken toch wat van slag vanwege het vertrek van de haan; ze zijn een beetje van
de leg af. Vrijwel de hele winter, zonder kunstgrepen van onze kant, hebben ze aardig
geproduceerd.
Op vrijdag 20 maart is het voor ons weer NL-doet, de landelijke
vrijwilligersdag (elders in het land ook op 21 maart). We gaan met
een aantal vrijwilligers aan de slag om de tuin een flinke facelift te
geven. Heel fijn om met elkaar zo'n klus te klaren. En nog gezellig
ook! Zin om mee te doen? Laat het weten! Van harte
aanbevolen!
Diezelfde avond is er in het Gashoudertheater in Dedemsvaart een avond met mooie
verhalen van vertelkring 'in Geuren en Kleuren' waarbij ook het Tuinkoor van De
Kruidenhoeve van zich zal laten horen.
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