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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017

Storm en regen; dat is te verwachten in oktober, maar wat hebben we genoten van die
heerlijke week in het midden van de maand! Die bijna zomerse dagen waren als een
cadeautje. Toen ze voorbij waren werden we weer teruggeworpen in de herfst. Maar
daarom niet getreurd; er was werk aan de winkel!

Hulp kregen we uit onverwachte hoek: Stichting De Stuw zorgde voor enkele vrijwilligers
uit het AZC in Hardenberg. Zo kregen we een paar keer hulp van mensen uit Afghanistan,
Soedan en Eritrea. Ze hielpen vooral met het ruimen van blad en takken na een
herfststorm, snoeiden, brachten banken naar hun winterstalling en verfden een paar
houten tuinstoelen toen het regende. Ook Eva uit Dedemsvaart kwam helpen.

Deze Nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u zich hiervoor hebt aangemeld. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Met ons Tuinkoor traden we op in een verpleeghuis in Zuidwolde. Het was toen heel mooi
weer en we dachten voor een heel klein gezelschap te zingen, maar de zaal was goed
gevuld en de mensen zongen graag mee met het voor deze gelegenheid aangepaste
programma.

Onze lieve ezel Midas is nu ruim 30 jaar oud. Op zijn rug hebben de kleinkinderen,
nichtjes en neefjes vaak een rondje gereden, maar dat was nu al weer een aantal jaren
geleden. Een paar weken terug kwam onze oudste kleindochter met man en 2 kindertjes.
Robyn (3) wilde heel graag ezel rijden en dat gebeurde. En Midas vond het best, alsof hij
dat dagelijks deed! Ezels hebben een heel goed geheugen!
Het weer was deze maand nog heel zacht zodat er toch weer veel in bloei kwam:
goudsbloem, clematis en o.a. verschillende soorten geraniums. Veel mooie herfstkleuren
sieren de tuin, maar de bomen werden steeds kaler...
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