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Deze maand bracht ons nog een flink aantal heerlijke nazomerdagen. En daar waren 
we heel blij mee! Het prettige was dat, al hadden we een paar dagen van maar liefst 
31 graden, de nachten gelukkig een stuk koeler waren. Dat was eerder deze zomer 
wel anders. 
 

De hoge 
zonnebloemen 
zijn met 
stormachtig weer 
omgewaaid en de 
tijd van de 
stokrozen is 

voorbij. De dahlia’s doen het nog prima, hoewel ze niet meer mooi rechtop staan. Er 
bloeien nog verschillende soorten rozen. Overal ligt al veel afgevallen blad en dat 
maakt het geheel toch wel erg herfstig. Er is uiteraard veel werk aan de winkel: 
snoeien, het prachtriet knippen, stekken, zaaien, bollen poten. Dat gaat altijd door. 
Het gras groeit ook nog. 
 

Het is dus herfst met regen en kille dagen. Tussen 
de buien door zijn we druk bezig met oogsten: heel 
veel walnoten, minder appels en peren dan andere 
jaren en slechts 5 kweeperen terwijl we normaal 
een boom vol hebben. De bramen hebben het 
geweldig gedaan en van de frambozen kunnen we 
nog steeds plukken, maar de smaak gaat nu wel 

achteruit. 
Er vallen dit jaar heel veel eikels en, net als 
ieder jaar, ook weer erg veel kastanjes. De 
oogst van tamme kastanjes moet nog 
komen. Er vallen nu alleen wat erg kleine 
vruchten en loze bolsters. 
 
 
In de moestuin staan nog sla, paarse stokbonen die zo mooi bloeien met oranje 
bloemetjes, sla, palm-en boerenkool, snijbiet, groenlof en rode rettich. De meeste 
bonen zijn geplukt en gedroogd of inmiddels opgegeten. In onze moestuin staan, 
naast groenten, ook heel veel bloemen en het ziet er daarom nog wel kleurig uit. De 
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amarant valt op met z’n mooie rode pluimen, net als de gele snijbiet. De komende 
maanden kunnen we nog yacon, 2 soorten zoete aardappels en topinamboer (of 
aardpeer) oogsten. 
 

 
 
Omdat we nog steeds te maken hebben met het coronavirus, hebben we als 
Tuinkoor besloten in ieder geval tot januari niet te zingen. En of het dan wel zal 
kunnen… we hopen het. In juni ging het optreden in de tuin niet door. En ons 
optreden in theater de Gashouder in Dedemsvaart in maart 2021, zal zeker ook niet 
doorgaan omdat we nu al meer dan een half jaar niet hebben kunnen oefenen. De 
zangers missen het zingen en de daarbij gezellige contacten zeer. We hopen er 
maar het beste van… 
 
De foto’s van deze maand zijn van Roelof. 
 


