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Echt winters werd het maar niet; kouder dan -5 graden 
hebben we het niet gehad. Wel viel er veel regen en 
stormde het af en toe. Soms was het overdag, 
vanwege noordoosten- of oostenwind, ijzig koud. Het 
beetje winterse neerslag dat viel leverde wat aardige 
plaatjes op, maar het stelde in Balkbrug echt niet veel 
voor. 

 
Het water in de Reest stond, en staat nog, heel hoog, net als in onze 
poel. Er stond zelfs even een laagje water in de zitkuil.  
 
We hadden af en toe frisse zonnige dagen, meestal met die koude 
wind, maar vooral veel sombere, grijze. Ook in deze donkere tijd 
bloeien er al krokussen, speenkruid en ook het rode muurbloempje. 
De sneeuwklokjes laten zich ook voorzichtig zien; allemaal duidelijke 
voorboden van de lente. En je kunt al goed merken dat de dagen 
langer worden. 
 

Als het weer het toelaat zijn we bezig met 
snoeiwerk of het verzamelen van afgewaaide takken. Het is fijn om 
lekker buiten in beweging te zijn. 
 
‘Onze’ vrouwtjesspecht laat zich af en toe bij de pindakaas zien. 
We hebben ook één keer een mannelijk exemplaar gezien wat de 
kans op nageslacht natuurlijk aanmerkelijk vergroot! We hopen er 
het beste van.  
 
Op het verplaatste ooievaarsnest streken een paar Nijlganzen op 
doorreis neer. Ze bleven slechts twee dagen. Nu de ooievaars 
nog…, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. 

Twee, nog jonge, kippen van het ras Araucana, leggen al weer hun groene eitjes. De 
oudere kippen wachten daar nog even mee.  
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Het marterachtige dier, dat we vorige maand eenmalig zagen, hebben we niet meer 
gezien. Wel zien we in het Reestdal, grenzend aan de tuin, geregeld reeën, fazanten 
en roofvogels.  
 

 
Het toegangshek voor de tuin, gedeeltelijk gefinancierd door de Rabo-clubactie en 
gemaakt door Henk, is klaar, maar moet nog worden geplaatst. Daarvoor hebben we 
een aantal dagen vorstvrij weer nodig. 
 


