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Het wordt steeds kaler in de tuin. Af en toe wat 
nachtvorst versnelt dat proces. Hagel  en sneeuw 
hebben we nog niet gehad. Via een aftakelingsproces 
komt de tuin in winterrust, maar  knoppen voor 
volgend jaar zijn al weer zichtbaar.  
Wat is het toch een wonderlijk proces! Het is mooi dat 
we in Nederland echt de seizoenen kunnen beleven. 
Wat een verscheidenheid aan weertypes hebben we 
al niet in één maand. Zo hadden we de afgelopen 
maand soms prachtig en lekker fris weer en een dag 
later was het dan weer mistig of hadden we flinke 

buien. Altijd verrassend dus! 
 
Er bloeide niet zo veel meer, maar tot half 
november stond er nog wel een dapper 
goudsbloemplantje te bloeien. 
 
De werkmaand van De Kruidenhoeve stond in 
het teken van snoeien, verplanten, bollen 
poten en blad ruimen. Mijn broers en zwager 
kwamen weer helpen met o.a. het 
schoonmaken van het kookterras, inclusief het 
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zeil erboven. Daarna werden tuinmeubelen opgestapeld onder het vaste dak van dat 
terras.  
 
Aan de andere kant van de boerderij heeft Harm een deel van de parkeerplaats opnieuw 
bestraat en de oprit naar de parkeerweide verstevigd. In het voorjaar gaan we beginnen 
met een deel van de tuinroute voor rolstoelen en rollators geschikter te maken. Zo blijft er 
altijd wat te doen. 
 

 
 
 
Het Tuinkoor van De Kruidenhoeve is de afgelopen tijd erg druk geweest met de 
voorbereidingen van het optreden in theater de Voorveghter in Hardenberg.  
Dinsdag 3 december is het zover. Dan zal het koor meewerken aan de productie van 
‘Zolang er leven is’, het tweede deel uit ‘Het geheime dagboek’ van Hendrik Groen, bekend 
van de gelijknamige televisieserie. Spannend, maar vooral leuk! 
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