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Het is winter, maar de temperatuur is deze maand nog nauwelijks onder 0 geweest en er 
is hier in Balkbrug geen vlokje sneeuw gevallen! We hadden wel behoorlijk veel 
(mot)regen, wind, af en toe dichte mist en een keer een beetje hagel. Toen we 41 jaar 
geleden voor het eerst bij de boerderij in Balkbrug kwamen lag er overal sneeuw en vroor 
het begin januari 21 graden. Wat een verschil! Vanwege het zachte weer nu krijg je al 
neiging om het blad uit de borders te gaan harken, maar wie weet wat februari ons nog 
zal brengen… 
 
Er zijn al bijna 2 weken ooievaars in de buurt. Ons ooievaarsnest is geïnspecteerd en het 
blijkt dat niet alleen het nest zelf, maar ook het onderstel waar het nest op rust, aan 
vervanging toe is. Landschap Overijssel wil nesten die het begeven niet meer vervangen 
omdat er ooievaars genoeg zijn in deze regio. Dat begrijpen we wel, maar we willen toch 
heel graag weer een nieuw nest. Dit nest staat er nu 20 jaar en was destijds het enige 
nest hier in de buurt. Ook voordat wij hier in 1979 kwamen wonen stond er al een nest.  
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Onze tuinbezoekers vinden het altijd een extra attractie om de ooievaars van zo dichtbij te 
kunnen bekijken. Ook zijn er in de boekjes van het SpeurNeuzenPad voor jeugdige 
bezoekertjes vragen opgenomen over ooievaars. Heel leerzaam voor kinderen en hun 
begeleiders. We hopen dat er toch een nieuw nest zal komen. 
 
Het zachte weer zorgde er voor dat we hier en daar extra bloei in de tuin hadden. Al de 
hele maand bloeiden toverhazelaar, winterjasmijn, mahonia en viburnum, net als de vele 
madeliefjes in het gras. Maar er bloeiden ook al judaspenning, speenkruid, longkruid, 
rozemarijn en viooltjes. Met het vele bladharken – eindelijk is alles van het gras af!- viel 
het op dat er helemaal geen eikels op de grond lagen. Dat is heel vreemd, want andere 
jaren ligt het er vol mee. Het gevolg was dat we dan in de loop van het jaar veel jonge 
eikenboompjes moesten rooien.  
 

 
  

Op sommige dagen, met temperaturen boven 10 graden, vlogen de bijen en ook hele 
zwermen ‘mooiweersvliegen’. Blij waren we toen we weer een fazantenhaan hoorden en 
zagen. Een hen hebben we nog niet gezien. De vrouwtjesspecht is er meerdere keren per 
dag om van de pindakaas te eten. Het mannetje had zich al wekenlang niet laten zien, 
maar een paar dagen geleden zat er ineens een mannelijk exemplaar bij de pindakaas en 
hij kwam na die eerste keer ook geregeld terug. Waarschijnlijk is het een ‘nieuwe’. Met de 
vorige zal zeker iets vervelends gebeurd zijn… 
 
Onze eigen vogels, de kippen, begonnen deze maand weer voorzichtig af en toe te 
leggen, zowel ‘gewone’ eieren als groene exemplaren. We hebben nu 3 Araucana 
hennen die ons van groene eieren voorzien. En we hebben 2 hanen van dat soort. Dat 
gaat binnenkort niet meer samen. Dus willen we de jongste haan, nu nog geen jaar oud, 
wel kwijt aan een liefhebber, maar niet voor de slacht! Wie heeft er belangstelling voor? 
Gratis af te halen. 
 
Als laatste een berichtje over het Tuinkoor. We gaan op 19 februari weer optreden in het 
theaterstuk ‘Zolang er leven is’, het tweede deel van het populaire Dagboek van Hendrik 
Groen. Deze keer gaan we naar Hengelo.  

 


