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Een periode die we niet snel zullen vergeten; alles ‘op slot’.
Nu al 6 weken ‘huisarrest’. Dat thuisblijven is hier geen ramp want we werken hard in
de tuin en dat kan prima, soms ook met hulp op gepaste afstand.
Maar er staan natuurlijk allerlei activiteiten gepland voor het komende seizoen en die
kunnen niet allemaal (of misschien geen van alle) doorgaan. In ieder geval gaat het
optreden van het Tuinkoor op zondag 7 juni zeker niet door. Ook al zou alles weer
‘normaal’ worden, er is nu al meer dan 6 weken niet meer geoefend, dus… De Open
Dag gaat ook niet door, maar we hopen begin juni wel open te gaan, zoals voor
individuele bezoekers en gezinnen; maar niet voor groepen. Er loopt een
route in één richting door de tuin, dus afstand houden zal niet moeilijk zijn.
Alles voorlopig nog onder voorbehoud, want het moet mogen van onze
overheid.

Het was een heel zonnige maand met wel heel veel koude Noord- en
Noordoostenwind… Maar alles liep uit en de tuin werd mooi met alle fruitbomen in
bloei; eerst de pruimenboom, daarna abrikoos, perzik, krent-, peer- en appelbomen
en als laatste komt nu de kweepeer in bloei. En natuurlijk zijn er ook heel veel
bloeiende planten en struiken. Sabrina zorgde voor de mooie foto’s en Roelof maakte
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een lentefilmpje. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de link om het te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=73Mkbcu9hTM

In het Reestdal, dat aan de tuinen van De Kruidenhoeve grenst, wordt alles ook
steeds kleuriger: eerst boterbloemen, paardenbloemen, pinksterbloemen en nu gaan
langzamerhand de grassen en veldzuring bloeien en die zorgen voor een rood
paarse waas over de velden.

De tuin moet nog wel wat meer body krijgen. Op dit moment staat onze monumentale
kastanjeboom in volle bloei; schitterend! Ook de rode kastanje komt in bloei.
Ondertussen binden we de strijd aan met het ongewenste kruid. Vanwege de vrijwel
lege agenda’s hebben we meer tijd om in de tuin te werken. Sabrina komt wel
helpen, soms met Vincent, en ook Roelof komt ons helpen en dat is heel fijn! De tuin
is groot genoeg om afstand te bewaren. Harm heeft het pad door het bosje, zo’n 45
meter, geschikt gemaakt voor rolstoelers en mensen met een rollator. Het grootste
deel van de tuin is nu redelijk begaanbaar voor deze bezoekers.
De nestkastjes die in het voorjaar in de tuin zijn opgehangen zijn bijna allemaal bezet
en we hopen dat de bewoners de eikenprocessierups effectief gaan bestrijden!
Het ooievaarsnest ligt nog te wachten op plaatsing, maar de paal is al wel in het
daarvoor bestemde gat gerold en ligt nu schuin te wachten op het vervolg van de
operatie.
Vorige maand heb ik niet verteld dat we onze tweede haan
nog steeds niet kwijt zijn. De laatste weken gingen de twee
hanen vechten en daarom is de jonge Araucana-haan in de
andere ren gezet waar hij nu gefrustreerd en in z’n eentje zit
te wachten tot iemand hem wil hebben. Hij is gratis op te
halen, maar we geven hem alleen mee als hij op zijn nieuwe
adres een goed tehuis (een ruim kippenhok met een toom
kippen) krijgt.

Wim en Annie Cuhfus
Op 28 april kwamen Ineke en Elly hier. Zij zijn de dochters van onze, inmiddels
overleden, vrienden Annie en Wim Cuhfus. Wim was in de oorlog in Lutten
ondergedoken en schreef Annie lieve brieven. Hij drong er bij haar op aan om ook
naar het oosten te komen. Hij regelde een baantje voor haar als kindermeisje en
Annie liep vanuit Den Haag in januari 1945, midden in de hongerwinter, naar Lutten
om bij haar Wim te zijn. De brieven zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en in en rond
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De Kruidenhoeve, waar Annie en Wim heel vaak kwamen, hebben de dochters er
fragmenten uit voorgelezen. De Stentor heeft foto’s en filmopnames gemaakt. In De
Stentor/Vechtdal-editie stond op zaterdag 2 mei 2020 een ontroerend stuk over deze
bijzondere mensen en op de digitale editie is nog veel meer te zien. Houd Ctrl
ingedrukt en klik op de link om het te bekijken:
https://www.destentor.nl/hardenberg/dochters-ontroerd-door-vondst-brieven-die-hun-vaderin-hongerwinter-vanuit-vechtdal-schreef-aan-zijn-haagse-verloofde~a60ec3ac/

De making-off opnames, die Paul Seriese, echtgenoot van Ineke, maakte met zijn
telefoon, zijn bewerkt door Roelof. https://youtu.be/84DnuEU2dGU
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