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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

Een bijzondere maand: geen sneeuw en ijs, maar zacht
lenteweer met de bijbehorende ontluikende natuur! Temperaturen
hier in het oosten van het land overdag bijna de hele maand
tussen 10 en 14 graden! We hadden nog wel een natte periode
en daardoor was het nogal modderig om de boerderij.
Er stonden hier en daar paddenstoelen.
Eigenlijk genoten we wel van dit zachte weer, maar het is
natuurlijk niet goed...
Het weer was gunstig om tuinwerk te doen. Hoewel alle
bladverliezende bomen nu echt kaal zijn kon
er nog steeds blad worden geruimd; je snapt niet waar het vandaan
komt. Het was goed weer om te snoeien en we hebben op de
valreep nog wat bollen gepoot die al behoorlijk waren uitgelopen.
Krokussen en sneeuwklokjes, narcissen en hyacinten komen al een
stuk boven de grond. Knoppen van de helleborus worden steeds
dikker en ze hebben al hun roze kleur. De oranje/bruine
toverhazelaar kwam tot volle bloei.
Rozen, Mexicaans madeliefje, koekoeksbloem en goudsbloem,
paardenbloem, herderstasje en madeliefjes in het gras,
driekleurige viooltjes, maagdenpalm, kerria..., van alles in bloei.
De bijen vlogen, onze kippen legden nog steeds of al weer
eieren; het leekt echt lente!
In de rest van het land waren de lenteverschijnselen nog
spectaculairder!
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Binnenkort schijnt het toch wat kouder te gaan worden.
Er staan deze keer in de nieuwsbrief meer plaatjes dan tekst
want er valt eigenlijk niet heel veel bijzonders te melden. We
wachten af wat de komende weken ons gaan brengen.

Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

