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Af en toe was het al echt lente: ooievaars 
gingen broeden, hier en daar begonnen 
struiken al een beetje groen te worden, 
anemoontjes bloeiden volop in het bosje, 
vogeltjes waren druk bezig met het 
bouwen van een nestje en we hadden 
soms al heerlijke dagen. 

In de nachten vroor het vaak nog enkele 
graden en in de ochtend was het wel fris, 
maar als ’s middags de zon scheen was 
het aangenaam werken in de tuin! 

Op 20 maart hadden we weer NL.-doet met bijna 20 vrijwilligers, onder wie maar 
liefst 7 leerlingen van het Vechtdal College in Dedemsvaart, die goed geholpen 
hebben om de tuin weer netjes te krijgen. Een groot deel van de dag werd besteed 
aan het opruimen van gesnoeid of afgewaaid hout dat verspreid langs het 
toegangsweggetje en in de tuin lag. Al dat hout kon worden verbrand en dat ruimde 
lekker op! De meeste borders zijn geschoond en het uitkijkpunt, dat erg verzakt was, 
werd hersteld. 

 

Diezelfde avond was er in het Gashoudertheater in Dedemsvaart een optreden van 
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Vertelkring ‘in Geuren en Kleuren’. Ter afwisseling van de verhalen trad daarbij het 
Tuinkoor van De Kruidenhoeve op. Het was een leuke avond. 

Het Tuinkoor treedt op zondagmiddag 14 juni op in de tuin van De 
Kruidenhoeve. Voor die tijd zal de tuin een flinke metamorfose ondergaan. De vaste 
planten zullen gaan uitlopen, tegelijk met het onkruid... De bomen en struiken zullen 
met hun groen de tuin een heel ander uiterlijk geven en het gras zal herstellen van de 
winter en de mollen. 
Er zullen extra kruiden worden geplant zodat we bij onze kookdagen OERkoken-
ANDERS onze eigen biologische kruiden kunnen gebruiken. De buitenkeuken vordert 
gestaag en wordt heel mooi. Piet leeft zich uit op het keukenmeubel van steigerhout. 
Het heeft een landelijke uitstraling.  

 

Er staan nu 2 arrangementen met andere Reestdal ondernemers op stapel. We zijn 
erg benieuwd of er belangstelling voor zal zijn.  

De enkele jaren geleden geplante boompjes in het Reestdal hebben het moeilijk 
gehad door droogte en reeën die de boompjes in de wintertijd hebben aangevreten. 
De boompjes die het haalden lopen nu voorzichtig uit.  

De laatste dagen van de maand waren alles behalve lenteachtig: een flinke storm en 
stevige hagelbuien. Er liggen dus weer overal afgewaaide takken; en zo blijven we 
dus bezig!  

De bijzondere ooievaarsfoto's zijn weer van Geert Rolleman. 

  
 


