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Weinig regen en redelijk wat zon; kortom toch weer een aantal heerlijke dagen 
om lekker buiten te werken. De tuin kwam langzamerhand in herfsttooi met 
gloedvolle kleuren van groengeel via geel en oranje naar rood en paarsrood. En 
voor wie er oog voor had: veel planten/struiken kwamen weer in bloei. 
Verschillende rozen, goudsbloem, boerenwormkruid en klaproos lieten zich weer 
zien. Ook de dahlia’s bloeiden maar door, ondanks de vaak koude nachten met 
temperaturen net boven het vriespunt. De ochtenden waren dan erg koud en 
gingen dikwijls met mist gepaard, maar als de zon daarna doorbrak was het 
weer heerlijk!  

Het waren een paar van zulke dagen dat het dak van de schuur voor kippen, 
lama en ezel werd vervangen en dat was geweldig boffen. De klus verliep 
voorspoedig met hulp van Henk, Harm en Freek, en de schuur ziet er weer pico 
bello uit! 

 De struik met de paarse peulen, de erg klein gebleven wonderboom met de rode zaaddozen en de 
herfstasters zijn echte blikvangers. 
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Gerreke van Veen heeft de keramiek werkstukken, die waren overgebleven na de 
zomerexpositie in de tuin, opgehaald en teruggebracht naar Dordrecht. Volgend jaar 
komt ze weer exposeren met nieuw, andersoortig werk voor in de tuin. Daar zijn we blij 
mee! 

 Afgelopen maand hadden we een super opbrengst van 
de notenbomen. We konden vele, vele kilo’s noten 
oogsten en vooral de manier waarop was erg leuk. Willem 
kwam er namelijk achter dat daar een eenvoudig apparaat 
voor bestaat. Het machientje heeft een steel met daaraan 
een draaibare bol die bestaat uit flexibele metaaldraden. 
Daarmee rol je over de grond en de noten vliegen tussen 
de draden door in de bol. Als de bol halfvol is - in een 
mum van tijd! -, moet je de draden iets uit elkaar buigen 
en de noten rollen in je emmer. Dat scheelt veel bukwerk! 

Nee, helaas werkt het niet tussen begroeiing en onder 
dicht struikgewas. Bij de oogst van tamme kastanjes is het 
apparaat helaas ook niet te gebruiken vanwege de 
stekelige basten van de kastanjes die tussen de draden 
vasthaken. Veel appels zijn al van de bomen en deels 
verwerkt. Peren werden geoogst, evenals kweeperen. Het 
is veel werk, maar dan heb je ook wat! Meer bijzonder is 
de oogst van de eerste Yacon, een bijzonder smakelijke 
knol, en pas dit jaar voor het eerst in de moestuin. Er 
staan er nog meer. 

 Onze tuinhulpen, Ina, Sabrina, Henny en Rob, zijn al enige tijd bezig met het opschonen van 
moestuin en borders, met snoeien en bladharken. Ja, we blijven buiten nog wel even bezig en 
binnenshuis maken we nieuwe plannen voor volgend jaar! Roelof verzorgt de PR en maakt de 

nieuwe posters. Greet, Jenneke, Tineke en Piet denken 
met ons mee en Tineke en Piet helpen ook nog met veel 
praktische zaken, zoals bv. bij evenementen. Jan verzorgt 
de website en zet er bovendien iedere maand de 
nieuwsbrief op. Geweldig al deze trouwe medewerkers! 

 Op zondagmiddag 27 november heeft het Tuinkoor een 
concert in de huiskamer van De Kruidenhoeve. We 
beginnen om 15.00 uur. In de pauze drinken we koffie/thee 
in het theehuis en daar is na afloop voor iedereen soep, en 

dat alles voor slechts € 7.50 per persoon. Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is het wel 
noodzakelijk dat men zich vooraf aanmeldt. 

  
 


