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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

Privé een drukke maand, maar wat de tuin en de b&b betreft was het rustig.

Wat het weer betreft was het van alles wat: een enkele keer wat nachtvorst, een beetje
(mot)regen, soms mist en af en toe wel dichte mist, koude dagen met een ijskoude wind,
soms stormachtige wind, sombere dagen maar ook prachtige zonnige dagen. Maar geen
vlokje sneeuw....

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

Er waren wel dagen dat door aanvriezing de wereld een sprookje leek met de berijpte
bomen en struiken. Schitterend!
Het bladharken is grotendeels voorbij; vooral Henny is er erg druk mee geweest. Sabrina
heeft vooral veel gesnoeid. Veel bolgewasjes staan al een poosje boven de grond. Het
wachten is op het voorjaar.
Rond oud- en nieuw was het bij onze boerderij, zoals ieder jaar, heel rustig. In de verte
klonken overdag de doffe dreunen van het carbid schieten met melkbussen en 's avonds
het geknal van
vuurwerk, ook in de
verte. Onze logees
waren blij met onze
rustige plek!
De tuin is nogal kaal.
De rode takken van de
Cornus sibirica (witte
kornoelje) geven nog
wat kleur aan het
geheel, net als de
weinig overgebleven
rode sierappeltjes van
de Red sentinel. In de
moestuin staan nog boerenkool, palmkool, winterwortels, groenlof en natuurlijk topinamboer
of aardpeer.
Heel veel is er verder niet te melden, dus deze keer een korte nieuwsbrief. Volgende maand
meer nieuws!
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