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Nog steeds geen winter; wel de ene storm na de andere en ontzettend nat. Helemaal
geen weer om lekker in de tuin te werken! De honderden krokussen en
sneeuwklokjes hadden het moeilijk; ze verregenden of werden door de stormen
platgeslagen.
Toch moest er wel het één en ander. gedaan worden. Wolter van de werkgroep
ooievaars en Hans Dijkstra van Landschap Overijssel waren al komen kijken: de paal
en de steunpalen van het ooievaarsnest bleken erg slecht te zijn en alles moest, met
beleid, tegen de vlakte. Het eigenlijke nest op de paal moest gespaard blijven voor
hergebruik. Buurman Henk en Arend kwamen, ieder met hun trekker, om deze
afbraakklus te klaren. Henk klemde de paal tussen de vork aan de voorkant van de
trekker. Arend reed met zijn trekker met kooi tegen de zijkant van de paal. Daarna
volgde een klauterpartij want de paal moest vastgesjord worden aan de vork en dan
doorgezaagd. Zo kon Henk het nest onbeschadigd neerleggen naast de boerderij.
Inmiddels was Wolter aangekomen en de heren bespraken hoe het verder moest.
Hans Dijkstra had al schoren en een dode, dus droge, eik beschikbaar gesteld. Henk
haalde met zijn trekker deze eik op bij camping Si-Es-An in Balkbrug. Hij werd
neergelegd bij de nieuwe plek. In het Reestdal was het heel vaak, maar nu helemaal,
ontzettend nat zodat je niet bij het nest kon komen om het schoon te maken. Tijdens
de afbraak zakten de trekkers een eind in de modder en maakten diepe sporen. Daar
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was Hans Dijkstra niet blij mee… maar het was niet te voorkomen. En dus wees
Hans een nieuwe plek aan; voor ons nog eens veel beter in het zicht.

Toen was het de beurt aan Willem. Het deel van de nieuwe paal (de dode eik) dat net
in en net boven de grond zou komen werd geïmpregneerd, net als de metalen basis
van het oude nest. Samen met Wolter werd de bodem van het oude nest in orde
gemaakt. Nu moet er nog met wilgentenen gevlochten worden, het nest aan de paal
bevestigd worden, een enorm gat gegraven en dan moet de paal met nest in dat gat
gemanoeuvreerd, omhoog gehesen en vastgezet. En als het geheel dan eindelijk
staat is het zeer de vraag of het nog op tijd zal zijn om ooievaars te lokken voor dit
broedseizoen. Op meerdere plaatsen in de buurt zijn al wel een maand ooievaars op
de nesten. Wordt vervolgd.
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Wat ik nog niet heb vermeld: pony Moomin was op proef bij een familie met nog meer
paarden en pony’s en daar is ze nog steeds. Ze heeft daar een goede plek gevonden
en daar zijn we heel blij mee! Ook leuk: we hebben nu geregeld twee vrouwtjes van
de grote bonte specht bij de pindakaas en een mannetje; soms zijn ze samen, maar
meestal alleen.
Ons Tuinkoor heeft het druk met optredens. In december speelden en zongen we
mee met een voorstelling in Hardenberg van ‘Zolang er leven is’, uit het dagboek van
Hendrik Groen. In februari deden we mee met dezelfde voorstelling in Hengelo en we
gaan ook nog meedoen in Nijmegen op 19 april. Daarnaast oefenen we iedere
maandagochtend voor ons tuinoptreden in juni, voor de bevrijdingsconcerten en een
concert Westerhaar in het najaar. Druk, maar ook erg leuk!
Het mag dan een herfstige winter zijn, je kunt aan
planten en struiken wel merken dat het voorjaar
nadert: overal verschijnen jonge blaadjes en dikke
knoppen aan bomen en struiken en er bloeit steeds
meer. Een rondje tuin leverde bloei op van o.a.
sleedoorn, forsythia, viburnum, een kleine prunus,
maagdenpalm, longkruid, maarts viooltje, goudsbloem
en rood muurbloempje. In het bosje staan honderden
anemoontjes in bloei samen met speenkruid, narcisjes
en de laatste krokussen en sneeuwklokjes.
Vrijdag 13 maart, hebben we de jaarlijkse
vrijwilligersdag van NL-doet. We hebben nu 6
aanmeldingen, maar er kunnen nog een paar helpers
bij.
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