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Alle feestdagen zijn weer voorbij en het gewone leven is begonnen met plannen en goede
voornemens voor 2018.
We blikken nog even terug naar december, een nogal grijze maand. Over het algemeen
erg zacht, af en toe zonnig, soms mistig, maar vooral veel wind en veel regen, maar ook
een flink pak sneeuw. De laatste dag van het jaar was het 13 graden, het goot bijna de
hele dag tot 's avonds laat en het waaide vreselijk!
We bleven blad harken, al of niet met hulp. Al dat blad moest weer achter in de tuin op de
wal gedeponeerd worden. Er ontstonden flinke bergen. Nu ligt er niet veel meer op het
gras; in de borders laten we het blad nog een paar maanden liggen ter bescherming van
de planten tegen vorst.
De borders in de tuin 'zien er niet uit'; heel rommelig met al dat door de regen aan elkaar
geplakte blad en geknakte planten, maar hier en daar zie je al weer bolgewasjes boven
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de grond komen. De viburnum is uitgebloeid maar toverhazelaar heeft veelbelovende
knoppen en zelfs al een bloemetje. Een enkele goudsbloem bloeit en de grote
maagdenpalm bloeit nog steeds, Nog even geduld en dan kijken we al weer uit naar het
voorjaar...
Ondertussen maken we plannen om sommige delen van de tuin in het voorjaar 'aan te
pakken'.
In onze poel staat het water behoorlijk
hoog, net als in het riviertje de Reest dat
achter onze tuin stroomt. In het
Reestdal kijk je nu ook door alle kale
bomen en struiken heen, maar ook daar
zie je al weer knopjes aan de takken.
In de afgelopen maanden zijn een paar
oude kippen doodgegaan. Van een
buurtgenoot kochten we 3 nieuwe,
jonge, heel gewone bruine legkippen.
Het zijn leuke kippen; heel brutaal en
tam. En ze zijn sinds een paar weken
aan de leg. De oudere kippen wachten
daar nog even mee.
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