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We beginnen alweer aan het derde voorjaar in de Achterhoek 

de border aan de zijkant van de boerderij is afgelopen herfst aangevuld 

met grassen en andere vaste planten.

Op die manier trekken we de heuvelborder en de lagergelegen border

bij elkaar.


De grote schoonmaak staat 
voor de deur best wel vroeg 
maar er komt al van

alles boven de grond dus we 
gaan maar alvast aan de gang.

 

We gaan er een terras bij laten 
maken de firma Bouwmeester 
is al komen  kijken 

dus binnenkort gaan ze van 
start de bank,tafel en stoelen 
gaan een stuk naar

achter zodat op de vrijgekomen 
plek de salvia’s een nieuwe 
heel zonnige plek krijgen.

Als ze uit de winterstalling 
komen gaan we ze verpotten 
en komen ze in 

verschillende Anduze potten te 
op staan.


De potten zijn al besteld als alles mee zit zijn ze eind maart 
begin april in de Achterhoek.


Het zaaien en stekken is ook al van start gegaan,het 
glashuis is daar zeer geschikt voor de zaaibak  heeft een 
bodem temperatuur van 16 graden en dat vinden de 
plantjes fijn.

Diverse stekken van vorig jaar zijn al opgepot,en wachten 
nu op het voorjaar in de kas.




De boomspiegels in 
de boomgaard 
kunnen ook al 
schoongemaakt 
want ook daar komt 
van alles boven de 
grond


We hebben sinds 
kort eekhoorns in de 
tuin ze. We voeren 
ze  walnoten van het 
Onstein en   ze zijn 
er heel druk mee 
noot voor noot word 
meegenomen en 
verborgen ,onder 
een stapel 
omgewaaide 
bomen.

Doordat de bomen 
zijn omgewaaid 
hebben we sinds 
een paar maanden 
zicht op het grote 
veld zo af en  toe 
passeert er een ree 
ook de hazen 
beginnen weer te 
lopen .


 


Het is goed vertoeven in de Achterhoek,we 
genieten  van de rust en de ruimte.

En we gaan weer aan het werk om de tuin klaar 
te maken voor de bezoekers.

Die eerste afspraken staan al in de agenda.


We wensen U,jou en jullie een mooi voorjaar en 
wellicht tot ziens in de Achterhoek.


