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Een echte herfstmaand: regen, wind, mist en af en toe lekker weer met een zonnetje 
erbij. Koud is het nog nauwelijks geweest. Bomen, struiken en hagen verkleuren mooi 
naar warme herfstkleuren. En ook al is er al heel veel blad gevallen en zijn sommige 
bomen al kaal, de eikenbomen en ook de meeste fruitbomen dragen nog veel en deels 
groen blad. 
 

 
Er bloeit ook nog van alles! 
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Op de laatste dag van de maand waaiden de laatste noten uit de bomen. De oogst is 
nu echt voorbij, net als die van de tamme kastanjes, appels en peren. Onze hond Olle 
heeft zich aan al het valfruit en de noten flink tegoed gedaan! Hij weet wat gezond 
voor hem is! Het drogen van de vele noten is altijd een enorme klus; in de woonkamer 
hebben we dan een aantal kratten opgestapeld staan waarin we de noten in niet te 
dikke lagen uitspreiden. We moeten er flink in rommelen zodat de noten aan alle 
kanten droog worden. Veel noten zijn aangevreten, waarschijnlijk door muizen of 
misschien toch door de eekhoorn die zich vorige maand een keer liet zien? We 
houden er genoeg over. 
 

 
 
Er is voor de laatste keer dit jaar gras gemaaid. Op dit moment zijn we met de 
vrijwilligers flink aan het snoeien. Onze lama en het schaap eten van veel takken het 
blad en de grotere kale takken worden voor afrastering gebruikt, voor het verstevigen 
van de wal die de tuin deels omsluit of verzaagd tot brandhout. 
 

 
Overal paddenstoelen. Grote groepen ganzen vliegen dagelijks over, op weg naar hun 
overwinteringsgebieden. In het Reestdal vliegen de fazanten op wanneer ik met hond 
Olle een wandeling maak. Af en toe laten hazen of reeën zich door ons verrassen. 
Toen ik op een avond met Olle de deur uit stapte kruiste een grote volwassen egel ons 
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pad. Het was een tijd geleden dat we een egel hadden gezien. De kippen zijn in de rui 
en leggen nauwelijks nog eieren. Vogels doen zich weer tegoed aan de pindakaas.  
De wintertijd is ingegaan en we zullen eraan moeten wennen dat de dagen korter en 
kouder worden… 
 

 
 


