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Het was weer een koele maand met de nodige regen- en hagelbuien, behalve dan de 
laatste dagen toen het ineens heerlijk weer was! Al die buien van de laatste maanden 
zorgden er voor dat het grondwaterpeil weer op het oude niveau kwam. 
 

  
 
Ondanks het koele weer groeide alles geweldig. Van tulpen, narcissen hadden we, 
dankzij de lage temperaturen, lang plezier. Bomen, struiken en veel vaste planten 
werden in snel tempo groen. Daar tussendoor kleurden de helleborussen, net als het 

longkruid en b.v. de witte en gele primula’s. 
Daarna kregen we de bloesem van de 
(sier)fruitbomen en de enorme wilde 
kastanjeboom, de roodbloeiende kastanje, 
seringen, weigelia’s en zo ging het maar 
door. Zevenblad, kleefkruid, kweekgras, 
brandnetel en stinkende gouwe, zijn ook 
groene planten, maar van deze kruiden 
willen we er niet te veel…en die worden 
door ons en de vrijwilligers zoveel mogelijk 
verwijderd. Omdat het de laatste weken zo 

veel regende en alles zo geweldig groeide was het tuinonderhoud nog niet helemaal 
wat het zijn moest, maar alles zag er eind mei toch al heel mooi uit. .De moestuin 
loopt een beetje achter, maar dat komt ook wel weer goed. 
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Het Reestdal, grenzend aan de Tuinen van De Kruidenhoeve, werd ook steeds 
mooier; paardenbloem, pinksterbloem, boterbloem, veldzuring, fluitenkruid en veel 
grassoorten volgden elkaar op en zorgden voor wisselende kleuren. Vlier, Gelderse 
roos, brem en meidoornstruiken voegden daar ook nog veel moois aan toe. 
 

Op vrijdag 28 mei hadden we NL-Doet, de jaarlijkse 
vrijwilligers dag van het Oranje Fonds. En, hoera, 
het was een mooie dag! Met wel 10 mensen 
werden er verschillende klussen aangepakt: het 
netjes maken van graskanten, het ongewenst kruid 
tussen de voegen van tegels van terrassen en 
paden krabben en het wieden in de borders. Mijn 
broers hebben een deel van het kippenhok 
gerenoveerd. Deze klus is nog lang niet klaar. Henk 

heeft ramen van de kas vervangen. Naast de kas staat een grote notenboom. De 
noten vallen ieder najaar met een noodgang uit de boom op de ramen van de kas. 
En daar kunnen die ramen niet tegen. Er waren er een aantal gesneuveld. De ramen 
zitten er weer in, maar er moet nu nog een voorziening worden getroffen om het de 
komende september/oktober niet weer mis te laten gaan.  
 

  
 
Dieren op en rond het erf: Vogels en hun jongen, blijven van de pindakaas en 
vetbolletjes smullen. De merel en de vink laten zich daar niet meer zien. Wel hing er 
op een dag een kramsvogel aan een vetbolletje te balanceren. Af en toe zit er een 
ooievaar op het nest. Onze hond Olle heeft de vervelende gewoonte om op een groot 
aantal plekken, gaten te graven in het gras. Hij ruikt of hoort waarschijnlijk de 
ondergrondse gravers: woelmuizen, ratten of mollen. De 2 jonge hennen groeien 
goed maar leggen nog geen eieren, net als de oude kip die we er gratis bij kregen… 
Ze heeft nog geen ei gelegd, maar geniet vast van haar oude dag bij ons. 


