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NIEUWSBRIEF MAART 2018

foto's van Sabrina (kleurrijk) en Willem (NLdoet)
Wat was het koud met die ijzige wind uit het noorden en oosten!
De winter wilde niet wijken en de natuur stond een beetje stil. Eind februari en de eerste
dagen van maart waren heel koud en de ooievaars waren vertrokken naar elders, maar
toen het weer tijdelijk iets minder koud was lieten ze zich plotseling weer zien. Enige tijd
later, en weer erg koud, herhaalde de geschiedenis zich. Dankzij de kou hadden we lang
plezier van sneeuwklokjes en krokussen. Sommige
planten en struiken, waaronder een clematis, liep in
januari al helemaal uit. Daarna werd alles weer kaal en
moet nu opnieuw uitlopen. Nu zijn er narcissen,
bosanemoontjes, hyacinten en andere bolgewasjes die
de nog kale tuin opfleuren, net als de bloemen van de
helleborussen.
De ooievaars zijn aan het broeden, in ieder geval sinds
vrijdag 30 maart. Daarvoor zat er ook wel eens een
ooievaar, misschien om een ei te leggen?
In een aantal borders ligt nog steeds blad. Toch is er
heel hard gewerkt. Met name tijdens de vrijwilligersdag
op vrijdag 10 maart. Toen hadden we veel hulp. Samen met Willem en mij, waren we met
17 personen, waaronder 3 jonge mannen van het AZC en 5 scholieren. Met zoveel
mensen is het leuk werken en we troffen het met het weer! Die dag was het droog en de
temperatuur was heel redelijk. Het voorste gedeelte van de tuin ziet er nu verzorgd uit,
maar verderop in de tuin nog steeds niet ...

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

Lama Thomas loopt nog steeds alleen in de tuin, maar dankzij Heleen, die trouw onze
nieuwsbrief leest, komt daar verandering in. Binnenkort komt een bejaard schaap Thomas
gezelschap houden en ook komt er een kleine leasepony bij. De weitjes moeten wat
aangepast worden voordat deze dieren samen met Thomas een nieuwe kudde gaan
vormen. We zijn erg benieuwd hoe de reactie zal zijn van beide kanten.
Ons Tuinkoor is druk aan het repeteren voor het
tuinoptreden op 1 juli.
Ook is een aantal leden van het Tuinkoor, samen
met leden van een paar andere koren, als
Pauperkoor bezig zich voor te bereiden om op te
treden op zaterdag 7 april om 14.00 uur, bij de
voormalige strafkolonie Ommerschans, net buiten
het dorp Balkbrug. De Maatschappij van
Weldadigheid startte 200 jaar geleden met een, voor
die tijd, zeer sociaal project om onder meer in
Veenhuizen en Frederiksoord opgepakte bedelaars,
dronkenlappen, armoedzaaiers en andere paupers te heropvoeden en een nieuw leven te
laten leiden. Mensen die zich misdroegen werden naar strafkolonie Ommerschans
(www.ommerschans.nl) gestuurd. Daar stond ooit het grootste gebouw van Nederland.
Op de funderingen van dit gebouw zal, met daaromheen allerlei
festiviteiten, een menselijk lint worden gevormd. Bij de opening
van dit festijn en tijdens het vormen van het lint komt het
Pauperkoor in actie met het zingen van levensliederen
waaronder een speciaal Ommerschanslied, een aantal jaren
geleden gemaakt door wijlen Jan Veurink, die zich erg ingezet
heeft voor behoud en restauratie van de Ommerschans die nu
genomineerd is om te worden opgenomen op de
Werelderfgoedlijst.
Deze maand zal Marjan van Schaik haar glasexpositie in tuin en
theehuis installeren.
Het weer belooft wat voorjaarsachtig te worden. We verheugen ons erop en kijken uit
naar het zomerseizoen

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

