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Droog en soms koude nachten maar toch was het deze maand nog steeds genieten van 
heerlijk weer. Het was wel een vreemde gewaarwording: lekker in het zonnetje zitten met 
mooie herfstkleuren om je heen terwijl het blad naar beneden kwam dwarrelen; voor je 
gevoel klopte het niet helemaal. De laatste week was het wel gedaan met het genieten: 
ineens koud,  eindelijk weer wat regen, hagel, veel wind en de eerste nachtvorst. En dan 
ook nog wintertijd. Even wennen allemaal! In huis ging ’s avonds al vaak gezellig de 
kachel aan. 
Het was een drukke oogstmaand met o.a. appels, tamme kastanjes, heel veel kweeperen 
en nog veel meer noten! Er zijn nog steeds frambozen te oogsten en zelfs een enkele 
vijg. Behalve mooi weer hadden we nog een tuin vol bloei: de struik met de blauwe 
klokjes , Acnistus Australis, bloeide voor de tweede keer. De takken van het sierappeltje 
‘Red Sentinel” hangen zwaar van de rode appeltjes naar beneden en moesten worden 
ondersteund om afbreken te voorkomen. De dahlia’s bloeiden veel mooier dan in de 
zomer, maar dat was na de eerste nachtvorst voorbij. Het loodkruid dat het fantastisch 
deed was ook in één klap bruin. 
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Dit najaar hebben we 2 pawpaw-struiken aangeplant. Het is de bedoeling dat deze 
struiken  over een paar jaren vruchten zullen geven. De grote vruchten hebben een 
heerlijke smaak; er zitten wel veel pitten in. 
De meeste kippen zijn nu in de rui en eieren leggen wordt steeds minder.  
De weitjes voor onze dieren werden steeds kaler. Lama Thomas, pony Moomin en 
schaap Yvon moesten steeds meer hooi eten. Na de herfstvakantie is onze ‘leasepony’ 
opgehaald door haar baasjes. Zoals we nu kunnen bekijken komt ze na de winter, 
waarschijnlijk ergens in april, weer terug. Thomas moet het nu alleen met Yvon stellen. 
Voor dat schaap heeft hij nog steeds respect en hij gaat vaak nog met een boog om haar 
heen. Inmiddels eten ze wel samen uit de ruif.  
 

  
 
 


