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Mei, gewoon voorjaar
In mei is het dan eindelijk lente aan
het worden. nog steeds is het een
beetje aan de koude kant, maar beter als in april. We hebben de eerste
keer gras kunnen maaien net voordat
we vertrokken naar Nederland. Toen
we terug kwamen was het overdadig
gegroeid en konden we aan de bak.
Onze zitmaaier werk niet zoals het
hoort en moet eerst maar weer voor
een servicebeurt naar de dealer. Dus
alles maar weer met de hand maaien.
Toen we in Nederland aankwamen
was het daar ook mooi en warm weer.
Het zwembad bij Raymond was open
dus verkoeling genoeg. Een heerlijke
plek om te verblijven.
Tiny en ik logeerden in Zelhem en dat

Rietgors met nestmateriaal

was ook heel gezellig. Een rustige slaapplek op zolder met een prima bed.

Natuur
De meeste vogels broeden nu en veel hebben er al
jongen aan het einde van deze maand. Dat moet ook
wel want het broedseizoen is kort. De boerenzwaluwen zijn nu net begonnen met broeden, we hebben 5
nesten in de lighal van de paarden. De Canadaganzen lopen al met jongen op het weiland.
Het wachten is op de kraanvogels, die zullen eerdaags ook wel met jongen aan de wandel zijn. Meestal rond half juni zien we ze wel met hun jongen.
De reeën komen nog regelmatig in de buurt van ons
huis, soms krijgen ze nog wat appelschillen die we
in de voerruif leggen. Regelmatig liggen ze te slapen
Beflijster met een goed maaltje in de snavel
in de wei achter ons huis. We zien dat dan als we ‘s
morgens de gordijnen open doen. De visarend en de zeearend zijn bijna dagelijks te gast, maar worden op de huid gezeten door de stormmeeuwen.

Nederland
Op 13 mei zijn we dan vertrokken naar Nederland. Vanuit
ons huis hier naar Kristiansand in Noorwegen is z’on 560
km. We zijn ‘s morgens vroeg gaan rijden en waren om 13
uur in Kristiansand. Een mooie route door het zuiden van
Noorwegen voor een deel langs de kust met mooie uitzichten. Niets mis mee. Een korte review van de veerdienst.
Geen aanrader. Waarom niet: oude gedateerde boot en
een slechte organisatie bij het inschepen in Kristiansand.
Service aan boord niet optimaal en de voorzieningen voor
eten een drinken zijn zeer beperkt en ook beperkt open.
De aankomst in Eemshaven verliep wel vlot, daar was
niets van te zeggen. We hadden de pech dat er veel wind
stond toen wij de overtocht maakten, doordat het een klein
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Aankomst in Eemshaven

schip is en waarschijnlijk ook niet gestabiliseerd zoals de meeste nieuwe veerboten was het veel geschommel op het
randje van zeeziek worden (was het bij ons althans). Dit komt mede doordat de hele overtocht over open zee gaat voor
de kust van Denemarken langs.
We kwamen op Jente haar verjaardag aan en vielen dus met de neus, niet in de appeltaart, maar in de slagroomtaart. Ook
niet verkeerd hoor. Het was een gezellige dag waarbij we de meeste van onze familie al direct ontmoeten.
De tijd vloog voorbij, mede omdat we een aantal keren bij de zwemwedstrijden van Jente zijn wezen kijken, er waren Gelderse kampioenschappen. Ze heeft daar 1 gouden en 4 zilveren medailles gehaald op verschillende afstanden, de kanjer!
Ook hebben we nog een paar andere bezoekjes gedaan, de tijd was weer snel voorbij. De terugreis hebben we gemaakt
met de Color Line vanuit Kiel. Hierdoor moesten we wel weer de duitse autobaan trotseren maar dat veliep gelukkig allemaal redelijk vlot. De overtocht was heerlijk en we waren binnen 2 uur vanuit Oslo thuis.

Diversen
Nu zijn we weer terug in ons ritme van alledag. Melanie is weer aan het werk en buiten is weer genoeg te doen om alles
een beetje kort en gecultiveerd te houden. Melanie is een hele zondag bezig geweest om alle planten die ze had opgekweekt in de grond te zetten en samen hebben we het gras gemaaid.
Op 4 juni gaan we onze nieuwe huisgenoot ophalen, hij heet Tommy en is een Mini Australian Shepherd. Als we hem
ophalen is hij 8 weken oud. Wordt weer een opvoedklusje voor ons, maar daar hebben we nu tijd voor en erg veel zin
in. Ook is het goed voor Thomas dat hij opgroeit met dieren
				Meer foto’s vindt je op onze website:
				www.natureartproductions.com en op Facebook
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