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Het bleef lang zacht, maar vaak wel regenachtig. 
 

Op dinsdag 10 november vond ik het tijd 
worden om pindakaas op te hangen voor de 
vogels. Ik had nog maar net de pot in het 
vogelvoerkastje gehangen of het werd al 
ontdekt door een koolmeesje. En spoedig 
vlogen de vogeltjes af en aan. Maar, wat we 
nog nooit hadden gezien, ineens was er een 
eekhoorn die ook trek had in pindakaas. We 
hadden wel eens een eekhoorn gespot bij de 
boerderij, maar nog nooit bij de pindakaas. 

We vonden dat eigenlijk wel erg leuk! Het beestje moest zich in allerlei bochten 
wringen om er goed van te kunnen 
eten. Meestal hing hij/zij ondersteboven 
met de kop in de pindakaaspot, een 
komisch gezicht (foto o.a. van Marja).  
Ja, dachten wij, nu begrijpen we ook 
wel waarom zoveel van onze walnoten 
grote gaten hadden. Dat zou die 
eekhoorn wel op zijn geweten 
hebben… Ik dacht dat het misschien 

leuk zou zijn om 
een paar noten 
voor het beestje 
neer te leggen op het muurtje vlakbij. Die noten waren heel snel 
weg. Ik legde nog wat neer. Bij de pindakaas verscheen een 
specht, hipte naar het muurtje, pikte in de noot en vloog er mee 
weg. Dat hebben we nog een paar keer getest. De eekhoorn 
kreeg de schuld, maar de echte schuldige was dus de grote 
bonte specht. 
 
Er werd deze maand erg veel blad geharkt en geblazen door 
onze hulpen Roelof, Jos, Geerte en Mirjam. Roelof stort zich ook 
wekelijks op de dakgoten van het theehuis en de kas om de 
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grote hoeveelheden blad er uit te verwijderen. Sabrina haalde o.a. niet wintervaste 
planten uit de grond en zette ze in de koude kas.  
Langzamerhand wordt het wel kaal in de tuin, maar hier en daar bloeit nog wel wat: 
een boterbloem, een paardenbloem en tot half november zelfs nog een roze 
stokroos. 
 
Neef Renko kwam weer met een paar maatjes bomen 
zagen. Hij hing hoog in de eiken om daar heel dikke 
takken af te zagen (foto Marja). Er is ongelofelijk veel 
hout van de bomen en struiken af gekomen, maar je ziet 
het nauwelijks. Het grove hout is voor brandhout 
verzameld en moet nog worden verzaagd en gekloofd. 
Een enorme hoeveelheid takken ligt nog in de 
parkeerwei. Van die takken moet het dikste hout ook 
nog afgezaagd worden voor brandhout. Jos heeft er al 
uren aan gewerkt. 
 
Al met al is er voorlopig nog voldoende werk in de tuin. 
Gelukkig hebben we enthousiaste vrijwilligers! 
 


