
 

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

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 

 
Wat werd het mooi! Bomen in blad; in zo’n mooie frisgroene tint, krentenboompjes in 
bloei, al de bloesem aan de fruitbomen en dan de enorme kastanjeboom met vele 
honderden kaarsen. Hoewel de tuin nog vrij kaal is komt er in de borders nu ook van alles 
in bloei en wordt het geheel steeds kleuriger. Het is echt genieten van al dat moois! 
 

Vaak was het tijdens het werken 
in de tuin ook genieten wanneer 
we van die heerlijke dagen 
hadden. Uiteraard waren de 
dagen met die koude N.O. wind 
wel minder aangenaam. Het 
was een maand met veel zon en 
weinig regen; te weinig regen 
eigenlijk, want de grond droogde 
met die wind en zon erg uit 
.  
Overal kwamen en komen nog 
steeds kleine eiken- en 

esdoornboompjes op; duizenden, en die moeten er allemaal uitgetrokken worden. We 
hebben een natuurvriendelijke tuin, maar als je de natuur echt helemaal z’n gang laat 
gaan dan heb je over een jaar of wat een dicht bos. En dat is toch niet de bedoeling. 
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Ons voedselrand bosje hebben we uitgebreid met een aantal bessenstruiken en 
aardbeiplanten. Het is te hopen dat er geen late nachtvorst komt want fruitbomen en 
bessenstruiken staan volop in bloei en zijn dus kwetsbaar. 
Vanaf juni gaan we op dins- en woensdagen van 12.00 tot 17.00 uur weer open voor 
bezoekers. Er moet nog veel gebeuren, maar er wordt hard aan gewerkt! 
 


