
 
 

Maandeli jks bericht over het wel en wee op onze boerderij  
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 Nu al weer? 
Ja, inderdaad: het is al weer Kerstmis. Terwijl we deze 
nieuwsbrief zitten te maken, luisteren we naar onze 
kerstplaylist van inmiddels 126 liedjes ofwel 7 uur en 
15 minuten muziek. Zoals jullie weten is dit een lijst die 
elke dag van 15 t/m 31 december verplicht eenmaal 

daags gedraaid moet worden. Daarna zijn we dan ook 
wel voor een jaar klaar met dit muzikale winter-
medicijn. We voegden ook dit jaar weer wat nummers 
aan de lijst toe en wijzen jullie graag op de prima Kerst-
CD van Nick Lowe die weer eens van zich laat horen 
na I love The Sound of Breaking Glass (uit 1977 – ja, 

ja). Het is inmiddels alweer onze achtste Kerst op De 
Zandberg en we kijken dankbaar op een goed jaar terug. 
Geen dieptepunten, wel een paar hoogtepunten zoals 
Joke en Leo 200, een uitgebreide trip naar Canada en 
195 liter appelsap. Fijn gewerkt op het land met een 
goede groente- en fruitopbrengst. In de voorzomer 
werkelijk prachtig hooi van het land kunnen halen, een 
baal of 110 waar de geiten nog steeds heerlijk van eten. 
En nu dan, na weekenden bladeren harken en bollen 
planten, het binnenseizoen. We hebben alletwee lange 
lijsten met wat we willen lezen, luisteren en kijken. 
Ook is dit het seizoen om naar bios en theater te gaan 
(we zagen onlangs La Grande Bellezza, gaat dat zien, 
en De Ideale man, is al weer van de planken). De 
komende Kerstvakantie wordt er buiten gewerkt, gaan 
we klussen en luieren, kortom we nemen het zoals het 
komt en doen er kond van zodra we iets te melden 
hebben. Volg het zelf, want …….. 

❀❀❀ 
 

Nieuwe website  
Met gepaste trots kunnen we julie meedelen dat al 
enkele dagen www.dezandberg.org in de lucht is, 
waarvan jullie hieronder een old school screenshot zien. 
Onze vorige website dateerde alweer uit 2004 en het 
werd hoog tijd om daar iets aan te doen. Het succesvol 
claimen van onze mooie domeinnaam had eigenlijk vrij 
weinig voeten in de aarde en bleek zo gepiept. Groot 
voordeel was dat de hostingsite een aantal eenvoudige 
website-templates beschikbaar heeft, waarmee je al 
fotoplakkend en teksttypend meteen aan de slag kunt en 
je eerste pagina’s lanceert. Daarop bouw je fluks voort 
met tabjes, linkjes enz. Ga zelf het resultaat bekijken en 
vertel ons wat je er van vindt. Aan ons natuurlijk de 
continue uitdaging om de site actueel te houden met 
agenda’s, gebeurtenissen en wat dies meer zij. Ook is 
het ons plan om te site uit te breiden en te verdiepen 
met van allerlei, zodat het een echte Digitale Zandberg 
wordt en jullie een kijk geeft op wat we hier doen, wat 
onze plannen zijn en waar we jullie op willen 
attenderen (agenda-items, boeken, tentoonstellingen 

stoute 
kippen! 
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etc). Met name in dit seizoen is er mooi de tijd om de 
website goed vorm te geven en mee te experimenteren. 
Robert’s grote plan is een webcam in de stal met een 
live feed naar de website, zodat in het voorjaar iedereen 
op afstand kan volgen hoe het met onze lammetjes gaat. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Tuinvogelgeweld  
We zijn al enkele jaren trouwe klant van Vivara – een 
onovertroffen webwinkel in vogelparafernalia: huisjes, 
voerkokers, voer, bolletjes, vogelpindakaas en wat dies 
meer zij. De Zandberg is namelijk ook een Vogelberg 
en je kunt niet genoeg vogels hebben rondvliegen. 
Naast alles wat hier sowieso al rondvliegt, proberen we 
nog meer te lokken en vervolgens te bewegen om hier 
te blijven (na eerst het vogelparticipatiecontract 
getekend te hebben want we zitten hier natuurlijk niet te 
wachten op vreemde vogels). In de laatste Vivaradoos 
zaten 20 kilo vogelvoer, 10 vogelpindakaaspotjes, 1 
boomkruiper-nestkastje, 1 mussenvinex (bestaande uit 
een linker- en rechterhoekwoning en twee 
tussenwoningen) en een zak vetbolletjes.  

Inmiddels is de vogelkoker 
opgehangen en toch wel 
enigszins tot onze schrik 
gaan de gevederde vriendjes 
door zo’n 600 gram voer per 
dag. Dat komt niet door de 
koolmeesjes want dat zijn 

fatsoenlijke eters die maat weten te houden. Weliswaar 
vinden ze het leuk of nodig om elkaar te belagen terwijl 
ze op de vogelkoker zitten, maar ze schrokken niet heel 
erg. Bovendien zijn ze er tussen 12 en 2 niet – dan zijn 
ze lunchen. Nee, dan de mussen. Die kunnen er wat van 
en zijn met best veel. De afgelopen jaren hadden we 
amper mussen op het erf maar deze herfst heeft er een 
echte kwetterende mussengroep op de Zandberg 
aangelegd. Baldadig bezetten ze de vogelkoker en op 
vier van de zes voertreetjes zitten ringmussen. De 
andere vogels komen niets te kort denken we en 
bovendien zoeken ze het zelf allemaal wel uit, maar de 

koker gaat zoals gezegd snel leeg. Nou ja, het is 
allemaal voor het goede vogeldoel, het geeft ons een 
hoop kijkplezier en hopelijk zijn de mussen dusdanig 
blij met deze locatie dat ze hun vinexhuisjes ook 
daadwerkelijk betrekken, binnen enkele maanden. Niet 
het huisje hieronder natuurlijk want dat is slechts een 
overdekt voederpunt voor wie even in alle rust wil 
bijkomen onder het genot van een zaadje en een pitje. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Bloeit er nog wat? 
Nu we in voortvarend tempo honderden bloembollen de 
grond in hebben gewerkt (zie de vorige nieuwsbrief) is 
het wachten op de eerste tekenen van de lente. Gelukkig 
valt er ondertussen ook nog wel wat te beleven. Omdat 
het relatief warm is en het nog nauwelijk gevroren 
heeft, staat er 
van alles in de 
moestuin - tot 
sla aan toe. De 
kardoen staat 
nog te bloeien 
met prachtige 
paarse distels en 
langs de oprit 
bloeien nog een 
paar roosjes. En 
dan zijn er een 
paar gevallen 
die zich sowieso 
niets van de 
winter aantrekken, zoals de viburnum bodnantense (zie 
foto) die nu begint te bloeien, en de prunus subhirtella 
die op springen staat. 
Op het verlanglijstje staan nog een hamamelis en een 
corylopsis; die gaan we begin volgend jaar fijn 
uitzoeken. Inmiddels hebben we op de erfscheiding een 
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magnolia gezet, ter vervanging van de sering die met de 
laatste herfststorm niet geheel vrijwillig bij de buren 
terecht was gekomen. En aangezien dat de boom was 
waar altijd de vogelvoerkoker in hing, moest er rap 
vervanging komen. 
En verder ook weer het nodige aan bloemzaden 
gekocht, vooral om de moestuin mee te verfraaien. Dus 
binnenkort staat de slaapkamer weer vol met zaaitrays! 

 
❀❀❀ 

 
Zandbergse activiteiten agenda 

We krijgen nogal regelmatig het aanbod “als jullie dit 
of dat gaan doen, laat het dan even weten. Dan komen 
we helpen”. Zo heeft Mary-Ann afgelopen najaar met 
veel plezier met een aantal tuinclub-vriendinnen 
zuurkool gemaakt, wat reuze gezellig was. 

 
Nu laat de Zandberg zich niet altijd even makkelijk 
plannen en lopen agenda’s daarentegen wel snel vol. 
Dus vandaar bij deze een poging om één en ander iets 
orderlijker aan te pakken. Als er iets tussenstaat dat je 
interessant / leerzaam / leuk / gezellig vindt, mail ons 
dan even. Dan proberen we een afspraak te maken. 
Op de nieuwe website is over alle activiteiten meer 
informatie te vinden. 

❀❀❀ 

 

 

 

 

agenda 
jan /feb 2014 

- noten kraken voor olie 

- bijenwas smelten  

- Slowfood thema-etentje 

- fruitbomen en houtsingels snoeien 

- zeep maken 

maart 2014 

- stal uitmesten 

- geiten uitgerekend half maart! 

- bijen inspecteren 

- start moestuinseizoen 

Als je mee wilt doen met één van deze activiteiten 
kijk dan op de website voor meer informatie 


