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Het was begin november uitstekend weer om flink te snoeien en een paar, te groot 
geworden, bomen om te halen. Daarvoor kwam neef Renko met een maatje, Chrispijn. 
De mannen werkten hard. Na afloop lagen er overal boomstammen in stukken en veel 
takken, inmiddels bijna allemaal verwerkt. Vooral de mensen van het AZC hebben daar 
hard aan gewerkt.  
 
Nog nooit zo laat in het jaar konden we noten rapen. We hadden een geweldige oogst.  
Het gras werd voor een laatste keer gemaaid. We kunnen nog steeds een aantal 
groenten uit de tuin oogsten en dat alles met dank aan het milde najaar. Nu zijn de 
mispels rijp en, zeer bijzonder, op de laatste dag van de maand hebben we nog een paar 
rijpe vijgen geplukt en gegeten. Er hangen nog frambozen aan de struiken; veel smaak 
hebben ze niet meer. 
 

  
 
 
Het heeft nu en dan al wat gevroren, dus de dahliaknollen hebben we gerooid en vorstvrij 
opgeslagen. De vogels doen zich te goed aan de pindakaas. Sommige kippen zijn nog in 
de rui en eieren worden weinig meer gelegd. Ganzen trokken in grote groepen over 
richting hun overwinteringsplekken. Toch konden we in november genieten van een paar 
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heerlijke dagen. Op 6 november was het maar liefst 16 graden! Bij het tuinwerk gingen 
jassen en vesten uit. 
 

Natuurlijk genoten we van de prachtige herfstkleuren aan 
bomen en struiken. Er viel de laatste maand extreem veel 
blad. Enorme bergen blad zijn al weggewerkt door de mannen 
van het AZC en door mijn broers Joop, Luuk en Fred en 
zwager Lex. Het is fantastisch dat we daar hulp bij hebben bij 
deze klus want het is haast niet bij te benen. Overigens hangt 
er nog een hele vracht aan een aantal eikenbomen, dus er 
komt nog meer. Maar het grootste deel ligt nu op en achter de 
wal. 
 
De laatste dagen van november waren grijs en regenachtig. 
Het zal zo langzamerhand nu wel kouder worden. 
 
 

 
 


