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Na een periode van zacht, regenachtig weer was het plotseling gedaan met de nog
steeds bloeiende dahlia's. De eerste nachtvorst had toegeslagen. Daarna werd het weer
gewoon herfst met regen en soms storm. Veel grijze dagen dus, maar soms werden we
verrast met een heldere, zonnige dag, zonder veel wind. Na de vorst dwarrelde er veel
blad van de bomen en ondanks het regelmatig bladharken lag er steeds weer een nieuw
bladtapijt. Een aantal bomen, zoals bijvoorbeeld de grote kastanjeboom, is volledig kaal,
maar de meeste vruchtbomen hebben nog wel blad, net als een paar wintereiken.

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

In de moestuin groef Willem de knollen van zoete aardappel en yacon op. De yacon had
het goed gedaan; de oogst van de zoete aardappels viel erg tegen. De dahliaknollen zijn
ook uit de grond en we plantten weer veel narcissen- en krokusbollen en wat botanische
tulpjes. Het voorjaar zal er fleurig uit zien!
Af en toe spotten we een ree in het Reestdal dat aan onze tuin grenst. Er zijn ook veel
roofvogels. Opvallend was dat op zondag 26-11 duizenden (zo leek het wel) ganzen in
lange V-vormige slierten overtrokken, van NW naar ZO. Ontvluchtten ze een komende
koude periode?
Om ze de winterperiode door te helpen hangen er voor de tuinvogels sinds kort
vetbolletjes en een pot pindakaas in de dode perzikboom voor het keukenraam. Ze
smullen er van!

De jonge mannen uit het AZC Hardenberg helpen af en toe met o.a. blad harken en
verfwerk. Zij zijn even uit de sleur van alledag en wij zijn er mee geholpen.
Er is verder niet heel veel nieuws te melden.
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