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Een beetje winters werd het wel. Het vroor enkele keren tot ongeveer 8 graden en er kwam wat 
ijs. 

Halverwege de maand sneeuwde het; er viel een laagje van ongeveer 5 centimeter. Toen het, 
kort na de sneeuwval, even dooide kwamen er sneeuwlawines van het rieten dak afglijden. Aan 
het eind van de maand lagen er nog steeds bergjes sneeuw rond de boerderij omdat de 
temperatuur maar heel af en toe boven nul was geweest.  
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Net als in december was het verschillende keren zeer mistig waardoor zich zogenoemde ruige 
rijp (begreep ik van de tv-weerman) op de takken van bomen en 
struiken afzette. Dat leverde opnieuw mooie plaatjes op. De 
toverhazelaar bloeide met oranjebruine bloemetjes en dat gaf een 

beetje kleur aan de 
overigens kleurloze tuin 
(foto Sabrina). 

In de tuin is niet heel veel 
te doen, dus het is nu tijd 
voor klussen in de 
boerderij en kloof- en 
zaagwerk buiten. Harm 
kwam helpen met goed 
gereedschap en in korte 
tijd lag er een enorme berg 
gekloofd en gezaagd hout 
voor het houthok. Het 
opruimen daarvan is nog 

een hele klus!   

De kippen gingen weer leggen en in het Reestdal waren fazanten, witte en blauwe reigers te 
zien. Reeën, die toch echt veel voorkomen in het Reestdal, heb ik de laatste maanden niet 
gezien.   

Bolletjes komen al royaal boven de grond, dus de bloei van sneeuwklokjes en krokussen 
kunnen we binnenkort verwachten.  

Binnenkort zullen ooievaars terugkeren uit warmere streken. We kijken er naar uit! 

  
 


