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Het was van alles wat: heerlijke dagen, herfstige dagen, veel wind, mist en enkele heel
koude nachten. In de tuin bloeide van alles. Planten, die in de hete zomer min of meer
wegkwijnden, kwamen deze maand tot leven, maar het werd ook al echt herfstig en er
vielen veel eikels en blad. Fruit moest worden geoogst en noten geraapt. Vorig jaar
hadden we weinig noten en helemaal geen kweeperen. Nu krijgen we van beide een
flinke oogst. En na de noten en kweeperen komen nog de tamme kastanjes
.

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

Tijd voor allerlei werkzaamheden en daarvoor kregen we van verschillende kanten hulp.
Voor het normale tuinwerk kwamen Sabrina en Fleur, maar voor speciale klussen
kwamen mensen van het AZC Hardenberg. De laatste keer werd er een dode appelboom
omgehaald. Met een handzaag was dit een flinke klus, maar het bleek een uitdaging voor
de mensen. Ze wilden niet weg voordat de boom plat lag. Daarna gingen ze moe maar
voldaan weer naar het AZC.

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

En dit jaar boften we met de komst van het bijna voltallige brandweerkorps van Balkbrug
dat een teambuildingsdag had. Dat was op zaterdag 29 september. De dag begon koud,
maar al gauw werd het een stralende dag. Willem en ik waren erg blij met de hulp want in
de herfstige tuin was veel te doen. Er werd in verschillende groepjes gewerkt: uit een
grote eik werden op vakkundige wijze enkele dikke takken gezaagd, er werden dakgoten
schoongemaakt en verder werd er gesnoeid, gewied, geschilderd en soep gekookt boven
een houtvuurtje op het kookterras. Met een stookvergunning stookten de
brandweermannen een mooi vuur van het snoeihout. Het ging ze moeiteloos af. Het was
weer eens wat anders dan blussen! Twee mannen in heel warme (!) waadpakken hebben
de begroeiing aan een kant van de poel verwijderd. De poel lijkt nu een stuk groter.

Het weer werkte aan alle kanten mee; er is hard gewerkt, lekker gegeten en veel
gelachen. Het werd voor de vrijwillige brandweer uit Balkbrug een geslaagde
teambuildingsdag!

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

