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1 Winterjasmijn 

 

 

3 Winterse pluimen 

 

Het laatste maandverslag 
 
Het was deze decembermaand overwegend zacht, af en toe 
een nachtvorstje en één dag even helemaal wit, soms veel 
wind en regen, en verder, wat het weer betreft, niets 
bijzonders. 
 
Wat dan in deze tijd altijd 
wel bijzonder is: bolletjes 
van sneeuwklokjes en 

krokussen lopen uit en hun sprietjes staan al 
een eindje boven de grond. De eerste 
roodbruine bloemetjes zitten aan de 
toverhazelaar. En dat zijn dan de eerste 
tekenen van het naderende voorjaar. Maar ik 
moet niet te ver vooruitlopen, want wie weet, 
krijgen we nog te maken met een echte winter…  
 
 

De tuin is nu toch echt wel kaal en de grote bomen 
tonen hun silhouet. Toch is er hier en daar nog wel 
bloei. Dankzij het zachte weer vind je nog een 
rozenstruik met knoppen en de viburnum bloeit 
volop, net als de winterjasmijn. 
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2 Een dun laagje sneeuw 

4 Een dag alles een beetje wit 

5  Toverhazelaar 

6 Viburnum 
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7 Boerenkool 8  Palmkool 9 Spruiten 

 
In de moestuin staan nog o.a.  boerenkool, palmkool, spruiten en selderij. 
 
De kippen zijn niet langer in de rui; ze lopen nu in een mooi verenpak. Binnenkort 
zullen ze weer aan de leg gaan. Hun ren is grotendeels gerenoveerd door mijn 
broers en zwager. In het voorjaar gaan ze er verder mee. In de parkeerweide liggen 
nog bergen takken die overbleven na het grote zaag- en snoeiwerk van neef Renko 
en zijn maatje Kees. Die takken moeten nog verzaagd of versnipperd worden. En zo 
zijn er altijd tal van klussen. Wij doen zelf een stapje terug, maar we hebben fijne 
hulpen die ons willen bijstaan met alle werkzaamheden. Geweldig bedankt Ada, 
Harmke, Joke, Sabrina, Geerte, Mirjam, Roelof, Jos, Harm en Henk! 
 

Waar we veel plezier aan beleven 
is het vogelhuisje waar een pot 
pindakaas in hangt. Daarnaast 
hangen een paar vetbolletjes en 
een net met pinda’s. Die 
pindakaas trekt veel vogels. Zo 
zagen we deze maand veel kool- 
en pimpelmeesjes, mussen, grote 
bonte spechten en af en toe een 
roodborst bij de pindakaaspot. De 
eekhoorn deed zich ook geregeld 
te goed. Wat we nog nooit gezien 
hadden: er kwam af en toe een 
merel van de pindakaas snoepen. 
Merels foerageren doorgaans op 
de grond. Een Vlaamse gaai 

10 Red Sentinel appeltjes 
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kwam langs voor de pinda’s en de vetbolletjes. Een Luilekkerland voor al deze dieren 
en tot vermaak van onszelf achter het keukenraam.  
 
Hoe gaat het nu verder met De Kruidenhoeve? 
 
Stichting De Kruidenhoeve is opgeheven, maar we gaan, omdat we ‘De Tuinen van 
De Kruidenhoeve’ nog niet helemaal kunnen loslaten, als particuliere tuinliefhebbers, 
nog een poosje door. Omdat Willem en ik (Anneke) het rustiger aan willen gaan 
doen, hebben we besloten om met de openstelling in de maanden juni, juli en 
augustus op dinsdag en woensdag te stoppen. Dan blijft er voor ons, denken we nu, 
meer tijd over om te werken in de tuin. Dit jaar willen we, alleen op afspraak, nog af 
en toe groepen ontvangen en rondleiden in de tuin. Onze, binnenkort, aangepaste 
website blijft voorlopig nog bestaan. Kijk dus voor eventuele activiteiten op 
www.kruidenhoeve.nl. 
Ook met onze B&B gaan we voorlopig nog wel door, maar ook op een laag pitje. 
 

Tot slot: 
 
Lieve lezers, fijn dat jullie middels de maandelijkse ‘Kruidenhoeve nieuwsbrief’ 
veel met ons hebben meebeleefd. Hartelijk dank voor alle reacties die we in de 
loop der jaren, en vooral n.a.v. de laatste nieuwsbrieven, hebben gekregen! Het 
zal vreemd zijn dat dit onderdeel niet meer hoeft… 
 
We hebben in al die jaren heel goed samengewerkt met allerlei instanties op 
toeristisch - en tuingebied. Veel dank dus ook voor deze prettige 
samenwerking!  
 
* ) De meeste foto’s (de mooiste!) zijn van Sabrina. 
 
 

 
11  Stukje walpad 


