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NIEUWSBRIEF MAART 2021

Maart bracht ons storm, regen en hagel, maar wat hebben we genoten van de
heerlijke lentedagen aan het eind van de maand!
We hebben lekker in de tuin gewerkt en ons gekoesterd in het zonnetje. En dit is nog
maar het begin!
Plotseling lopen bomen en struiken uit met mooie,
frisgroene blaadjes. Bloesem van amandel, prunus en
sleedoorn verrast ons. Vogels laten zich fluitend en
kwetterend horen en zijn druk aan het nestelen.
En over vogels gesproken: op de ooievaarsnesten in
de buurt wordt overal gebroed, maar helaas bij ons
niet… Geregeld zitten er klepperende ooievaars op het
verplaatste nest, maar het zijn, jammer genoeg, geen
blijvers. Wel hebben we hoop voor de toekomst. Vorig jaar was het nieuwe nest pas
klaar na het broedseizoen, maar we hebben de rest van de zomer geen ooievaar op
of bij het nest gezien. Nu zien we er iedere dag wel één of meerdere ooievaars.
Misschien verkenners voor volgend jaar?
Een sperwer laat zich wel af en toe zien. Hij of zij komt graag in de buurt van de
voerplek met pindakaas en vetbolletjes voor de kleine vogels, maar er zijn gelukkig
ook struikjes met schuilgelegenheid dichtbij.

Binnenkort krijgen we er een paar jonge kippen bij. De kippenstand is nogal
uitgedund. Oude kippen gaan bij ons ook een keer dood. Ook onze laatst
overgebleven parelhoender is vorige maand doodgegaan. In december blies er ook
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een de laatste adem uit. Ze waren ongeveer 12 jaar oud en hebben een goed leven
gehad.
Onze hulpen Sabrina, Vincent, Roelof en Geerte doen, samen met ons, hun best om
de grote tuin weer netjes te krijgen. Dat is in het voorjaar altijd een geweldige klus
want al het (on)kruid komt tegelijk de grond uit. We proberen iedere keer weer een
stukje tuin vrij te maken van zoveel mogelijk ongewenst kruid.

De meeste krokussen en sneeuwklokjes zijn verdwenen. Het speenkruid groeit op
meerdere plekken erg weelderig. Het bosje is nu erg mooi met o.a. allerlei
bolgewasjes, voorjaarshelmbloem (lijkt sprekend op de holwortel) en de vele
anemoontjes.
Willem heeft al gezaaid, zowel binnenshuis als in de kas. Ik ben bezig met de
opkweek van zoete aardappel. Het wordt nooit echt wat, want de knollen blijven erg
klein, maar het idee is leuk!

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Sabrina.
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