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Het nieuwe ooievaarsnest staat! Met hulp van 
timmerman Henk H. en buurman Henk P. met trekker 
met voorlader is het gelukt. Het was nog een hele klus. 
Roelof maakte er een filmpje van:  
https://youtu.be/nEejPcRiU88 en Sabrina foto’s. 
Ooievaars vliegen wel rond en kijken vast naar het 
nieuwe nest, maar er is, voor zover we dat hebben 
kunnen zien, alleen nog maar een Nijlgans op 
neergestreken en dat was slechts van korte duur. Het 
nest staat op de nieuwe plek goed zichtbaar vanuit 
verschillende hoeken van de tuin. 
 
In deze meimaand kregen we veel zon, veel koude 
Noordenwind en nauwelijks regen zodat de grond 
kurkdroog is. Helaas moesten we vaak sproeien (met 

grondwater).  
 
De tuin werd erg mooi: we konden genieten van steeds meer bloeiende planten, 
struiken en bomen. De witte en de rode kastanje, meidoorns, sering, rododendrons 
en nog veel meer moois viel en valt te bewonderen. De vogels geven tuinconcerten. 
Ze namen bezit van de nestkastjes en zorgen inmiddels in veel gevallen voor een 
tweede legsel. 
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Er is heel hard gewerkt, niet alleen door Willem en mij, maar onze hulpen hebben er 
ook voor gezorgd dat de tuin de moeite van het bekijken waard is. Sabrina en 
Vincent hebben zich vooral op het achterste gedeelte van de tuin gestort. De poel 
werd door Vincent in waadpak ontdaan van veel riet en hij maakte een rustiek hek 
langs de wal. Sabrina werkte vooral aan het kruidenpad en zorgde er voor dat de 
grond daar niet te droog werd. Marion maakte voor het kruidenpad een groot aantal 
naamkaartjes met interessante informatie; dat was erg veel thuiswerk! De route door 
de tuin hebben we i.v.m. corona enigszins aangepast. 
Harm knipte o.a. hagen en maakte het bospad beter begaanbaar voor rolstoelers en 
mensen met een rollator. Roelof hielp met tegelwerk, graskantjes, 
opruimwerkzaamheden, het plaatsen van de kunstwerken van de exposanten en nog 
veel meer! Hij maakte ook weer een promofilmpje: https://youtu.be/rpgnXFshPik. Jan 
maakt van tekst en foto’s iedere maand een mooie nieuwsbrief. We zijn erg blij met al 
onze hulpen; we houden ze in ere!  

 

 
 
 
De kunstwerken van Martha Veldthuis, www.marthaveldthuis.nl en Elisa van den 
Berg www.elisavandenberg.nl zijn deze zomer in combinatie met tuinbezoek te 
bewonderen. 
Het optreden van ons Tuinkoor op 7 juni kan helaas niet doorgaan. Maar 
waarschijnlijk kan het concert van ‘Two Kings/mooie liedjes’, www.two-kings.eu,  met 
David en Erik, met een gastoptreden van Roelof op zondagmiddag 12 juli in de tuin 
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wel doorgaan. Dat zal uiteraard voor een klein publiek zijn vanwege de 1,5 m 
maatregel en er moeten op corona-gebied natuurlijk geen onverwachte regels of 
verboden komen. De eerste reserveringen (verplicht!) zijn al binnen. 
 


