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NIEUWSBRIEF MEI 2017
In de eerste helft van mei hadden we nog wat nachtvorst en was het vaak
onaangenaam weer, maar in de tweede helft van de maand konden we
vaak genieten heerlijk weer. Zelfs hadden we een paar tropische dagen.
Het was wel heel erg droog. Dat betekende sproeien, sproeien en nog
meer sproeien. De planten hadden door de late nachtvorsten in april en
nog een paar koude nachten begin mei erg geleden. De knoppen van de
hortensia's b.v. zullen dit jaar helaas niet uitkomen. Veel jong blad van
struiken kreeg eerst een knauw van de vorst en later in de maand van de
aanhoudende droogte. Maar de imposante kastanjeboom heeft weer
schitterend gebloeid en ook de rode kastanje zag er schitterend uit. De
rododendrons hebben door de late vorst wat minder bloemen gehad dan
anders. De tijd van tulpen, narcissen en hyacinten is voorbij, maar
intussen bloeien er weer heel veel andere planten en struiken.
Dus er blijft gelukkig nog veel over om van te genieten! Het is nu een en al
kleur in de tuin. Iedere keer worden we verrast omdat er weer nieuwe
bloei verschijnt. Ondertussen wordt er nog steeds heel hard gewerkt,
samen met Sabrina, Ina, Tineke en Henny. De laatste weken is zoon Paul
er ook om te helpen.
Dinsdag 6 juni is de eerste dag dat de tuinen open
zijn voor bezoekers. Dan moet alles er mooi en
verzorgd uitzien. Op zondag 11 juni staat de
muzikale tuinwandeling van ons Tuinkoor op het
programma en zaterdag 17 juni is er de Open Dag,
samen met beeldend kunstenaar Marie Louise
Minke die haar ateliertuin, gelegen vlak naast De
Kruidenhoeve, openstelt voor bezoekers.
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En over kunst gesproken: in de tuinen van De Kruidenhoeve heeft
keramiste Gerreke van Veen uit Dordrecht, net als vorig jaar, haar
bijzonder keramiek neergezet en -gehangen. Er is dus van alles te
beleven!
Berichtje over de ooievaars: er is nog 1 jong overgebleven. Er
waren er zeker 2 maar Willem zag op een gegeven moment dat
een van de oude ooievaars een iets groots in de snavel had en
probeerde op te eten. Met de verrekijker was e.e.a. beter te zien.
Toen bleek het dat die ooievaar een jong probeerde te verorberen.
Wat een kannibaal! Het is te hopen dat het jonge dier al dood was
voordat pa of ma besloot hem of haar op te eten. Was het
voedselgebrek voor de jongen of was dit beestje zwak of
doodgegaan? Overigens heeft Willem niet lang genoeg staan kijken
of die vreetpartij lukte, maar zeker is wel dat het jonge dier dit niet
heeft overleefd. Het overgebleven jong groeit goed en wordt, als
alles mee zit, op Pinkstermaandag 5 mei, om een uur of half 10
geringd. Als je dat eens wilt meemaken, welkom!
We hadden ook een broedende eend bij de poel, maar op een dag bleek dat er een rover (kat,
rat, wezel, vos?) op bezoek was geweest. Het nest was overhoop gehaald en alle kapotte
eierschalen lagen in het rond. De eend heeft zich niet meer laten zien...
Sabrina maakte weer mooie foto's.
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