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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

De drukke en feestelijke maand december, met huiselijke gezelligheid, vuurwerk, branden
en hier en daar veel onrust, is weer voorbij.
Met De Kruidenhoeve kijken we terug op een rustige, vooral grijze maand met af en toe
zon maar gelukkig ook regen zodat het grondwaterpeil en het water in het riviertje de
Reest weer redelijk normaal werden. Soms hadden we mooie werkdagen. Het laatste
afgevallen blad is vooral door de mensen van AZC Hardenberg, samen met hun
begeleider Gert, bij elkaar geharkt en op en achter de wal gedeponeerd. In de borders
moet het blad, als bescherming tegen vorst, blijven liggen tot eind
februari of maart. Er is nu betrekkelijk weinig te doen en we
hebben dus een beetje winterrust. En we kijken uit naar een
nieuw jaar.
Op het ooievaarsnest zaten afgelopen maand weer een paar
Nijlganzen en over ganzen gesproken: er vlogen en vliegen nog
steeds enorme groepen ganzen over naar hun
overwinteringsgebieden. Verder liep hier een hele familie fazant
rond. In het dunne sneeuwlaagje van een paar weken terug zag je
duidelijke sporen van reeën en bij de pindakaas zagen we,
behalve de gebruikelijke kleine vogelsoorten, heel vaak een
(vrouwtjes)specht, zelfs een keer twee spechten tegelijk; een mannetje en een vrouwtje.
Er was een vos in de buurt en 3 jagers met honden kwamen om die te schieten. Er was
een melding geweest van een aangevreten schaap. Dat is natuurlijk niet leuk. Wij hebben
ook een schaap… Of de jagers de vos hebben kunnen schieten weten we niet. In het
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afgelopen jaar hebben we ook gehoord dat er, ongeveer 20 km hier vandaan, wolven zijn
gespot.
Nog geregeld eten we groenten uit de moestuin; boerenkool, prei, bietjes, wortels,
topinamboer, snijbiet en groenlof. Maar verder is de tuin erg kaal; geen blad meer aan
boom of struik. De winterjasmijn echter bloeit al een paar maanden volop met kleine gele
bloempjes. Ook moederkruid, goudsbloem, driekleurig viooltje en koekoeksbloem bloeien
weer of nog. Nog even en dan hebben we sneeuwklokjes en krokussen. Voorlopig
hangen er nog heel veel kleine sierappeltjes aan de malus Red sentinel. Tot nu toe blijven
de vogels er af want het lijkt nog steeds herfst. We wachten maar af wat de winter ons
komende tijd zal brengen of, zoals het hier in het oosten wordt gezegd: ‘kiek’n wat wot”.
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