STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF APRIL 2018

Op 1 april was het al heel aardig weer toen er meer dan 120 wandelaars langskwamen,
maar de dagen daarna werd het ineens echt voorjaar: bomen en struiken kregen binnen
enkele dagen fris groen blad en veel fruitbomen en struiken kwamen in bloei (foto's
Sabrina). Net als tulpen, (bos)hyacinten en nog veel meer moois gaven ze kleur aan de
tuin. Wat een feest! Iedereen genoot van het mooie weer en was goed gehumeurd. De
kikkers in de poel hebben het op zulke dagen ook naar hun zin. Als je langs de poel loopt
springen de aan de kant zonnende kikkers in het water.
Begin april had ik (Anneke) een interview met Anne Marie Kouwenhoven van het landelijk
blad Passage dat eind juni verschijnt. Altijd leuk deze aandacht voor De Kruidenhoeve!
Wat boften we op 7 april enorm want ook toen was het heerlijk weer. De Ommerschans
bestond 200 jaar en dus was het feest! De Ommerschans was één van de Koloniën van
Weldadigheid, waar eens bedelaars en armoedzaaiers heropgevoed moesten worden.
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Het, speciaal voor deze gelegenheid gevormde Pauperkoor, zong toepasselijke
levensliederen. Het koor bestond voor de helft uit zangers van het Tuinkoor van De
Kruidenhoeve en voor de andere helft uit zangers van andere koren. In kleding van de
Historische Vereniging Avereest en 'armoedig geschminkt' door Geke Kok (maakte de
groepsfoto) werd o.a. het Ommerschanslied van Jan Veurink gezongen. Tineke Poortman
maakte de buitenfoto van het Pauperkoor. Via de Ommerschans ontvingen we de foto
van het menselijk lint op de fundamenten van ooit het grootste gebouw van Nederland,
gemaakt door een drone. Het werd een geweldig gezellige
middag!
Ondertussen repeteert het Tuinkoor wekelijks voor het
tuinoptreden op zondag 1 juli.
Op maandagavond 23 april haalden we bij Heleen in Zuidwolde,
samen met Egbert en zijn trailer, pony Moomin (8) en het oude
schaap Yvon (12) op als gezelschap voor onze lama Thomas
die, sinds het overlijden van onze ezel Midas, eind januari,
eenzaam in de wei liep. Het was wel wennen voor alle dieren.
Thomas raakte helemaal overstuur; de rust keerde pas na uren
terug! De dieren lopen voorlopig nog in naast elkaar gelegen
weitjes, zodat ze elkaar zien en goed aan elkaar kunnen
wennen.
Marjan van Schaik kwam haar glasobjecten in de
tuin en in het theehuis plaatsen en daardoor zien
tuin en theehuis er extra feestelijk uit, vooral als
de zon door het gekleurde glas schijnt!
Op zaterdag 28
april kwam een
groep van 45
Duitsers en
Nederlanders met
antieke motoren
‘op de koffie’. Het weer was fris, maar gelukkig was het
droog. Het was een bijzondere happening!
De ooievaars hebben nu waarschijnlijk jongen, maar helaas leek het de laatste dagen van
de maand compleet herfst met wind en veel regen en dat is niet goed voor jonge
ooievaartjes. We hopen er het beste van! Geert Rolleman maakte weer mooie foto's!
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Ja, het was een drukke maand, ook met veel tuinwerk, en dat zal zeker de komende tijd
nog zo blijven. Met mooi weer is dat helemaal geen probleem. Met kou en nattigheid is
het minder aantrekkelijk om b.v. onkruid te wieden.
Overzicht Ommerschans:
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