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Wat genoten we toen het halverwege de maand 
prachtig weer werd! We kregen ‘last van tuinkriebels’ 
en we togen enthousiast aan het werk. Dat was te 
merken aan onze ruggen, zo na de winterrust. ’s 
Morgens, na de lichte nachtvorst, was het nog wel erg 
fris en de grond bevroren, maar in de middag; heerlijk! 
Bijen en hommels vlogen naar hartenlust en deden 
zich tegoed aan het stuifmeel van de vele soorten 
katjes. Ook de krokussen werden goed bezocht. We 
zagen een eerste citroenvlinder en zwermen 

‘mooiweersvliegen’. In huis werd ook de eerste vlieg te zien (en daar waren we minder blij 
mee). 
 
Er is compost bij de fruitbomen gegooid en in de 
moestuin liggen bergjes compost om binnenkort 
ondergespit te worden. Er is al veel gesnoeid, maar voor 
sommige planten is het nog wat vroeg. 
 
Na al dat werken zie je vooral wat er nog allemaal gedaan 
moet worden, maar binnenkort, op vrijdag 15 maart, 
hebben we NL-doet en we hopen dat dan een flinke slag 
geslagen wordt! Dan kunnen de uitgebloeide, dode 
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stengels van de borderplanten geknipt worden en samen met het dode blad uit de 
borders worden geharkt en afgevoerd naar de wal. Er hebben zich al een aantal werkers 
gemeld. Fijn! 
 

  
 
We zien hier en daar al kleine blaadjes aan bomen en struiken. Katjes bloeien al 2 
maanden. De mahoniastruik bloeit, net als het longkruid, speenkruid en de paarse 
dovenetel. Helleborussen komen nu ook in bloei. En overal zie je het nieuwe groen van 
de vaste planten boven de grond komen. Hier en daar hebben we planten een nieuwe 
plek gegeven. 
Het leek de laatste weken echt lente: we koesterden ons in heerlijke zonnewarmte. 
In het bosje, dat in deze tijd van het jaar op z’n mooist is, was er uitbundige bloei van 
krokussen, sneeuwklokjes, een enkele narcis en bosanemoontjes. Het zag er zo feestelijk 
uit!  
 
En altijd om deze tijd kan ik melden dat de ooievaars gearriveerd zijn, maar… er zijn 
overal ooievaars in de buurt, behalve bij ons. Zou het door het schoongemaakte, dus zeer 
kale, nest komen? Is dit nest niet aantrekkelijk; te veel werk? Hebben ze een andere plek 
uitgekozen? Of zouden ze nog komen? We wachten maar af… 
 


