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Oh, Dennenboom …?! 
Een beetje raar is het toch wel: onze alternatieve 
kerstboom optuigen als het buiten 12 graden is. Echt in 
de stemming komen we er niet van. En we konden ons 
er ook niet toe zetten om de ijskristallen, die we andere 
jaren op de ruiten plakten, nu ook weer een plek te 
geven. Die hebben we dus maar gewoon in de grote 
kerstspullendoos laten zitten.  
De houtkachel zouden we ook best uit kunnen laten 
maar dan gaan de poezen ons de hele avond beledigd 
aan zitten kijken vanaf hun plek bij de niet-brandende 
kachel en dat kunnen we niet aanzien. Dus proberen we 
een minuscuul vuurtje aan de gang te houden. 
Waar we andere jaren onze voederkokers, -tafels, -
huisjes en ander vogelservies soms wel tweemaal daags 
moesten bijvullen, zijn ze nu aan het einde van de dag 
vaak niet eens leeg. Dientengevolge zitten we nog met 
een enorme hoeveelheid zaadjes, pinda’s, vetbollen en 
pindakaaspotten in de werkplaats.  
 

 
 
Maar verder is het eigenlijk best comfortabel, dat je 
zonder drie tot vijf lagen textiel naar buiten kunt lopen. 
Eigenlijk heb je aan een paar goede kaplaarzen wel 
genoeg, want nat is het dan weer wel. De bossen riet die 
we van het najaar kapten bij de poel liggen nog steeds 
op het voorlandje. “Die voeren we wel af als de grond 
bevroren is, dan kunnen we de bestelauto er naast 
zetten”. Dat gaat hem dus niet worden. 

Nog een voordeel: de vorige maand aangeplante bollen 
kunnen we nu letterlijk de grond uit kijken! 
 

❀❀❀ 
 

Bijverschijnselen 
Door het warme weer weten de bijen natuurlijk ook niet 
meer waar ze aan toe zijn. We zien ze nog bij bosjes 
rondvliegen, op zoek naar … ja, naar wat eigenijk? 
Heel veel valt er niet te halen, hoewel er wel het nodige 
op springen staat: hazelaars bijvoorbeeld, en kornoeljes. 
Op het voorlandje staan nog een paar verdwaalde 
moerasspirea’s en madeliefjes dapper door te bloeien. 
Maar het houdt niet echt over. Er wordt per saldo 
waarschijnlijk meer energie verstookt dan dat er wordt 
binnengebracht met al dat gevlieg. Maar ja, je doet er 
niks aan. Af en toe werpen we een blik door onze nieuw 
aangeschafte glazen dekplanken. Zo kunnen we in de 
kast kijken zonder dat hij open hoeft. In de meeste 
kasten is het nog behoorlijk druk. Ook wel vochtig 
trouwens, ondanks al onze ventilatiemaatregelen. Maar 
we laten de bijen gewoon met rust, al zijn we natuurlijk 
wel benieuwd of we onze hele bijen-aktiviteiten-
kalender 2016 moeten aanpassen als het zo warm blijft 
… 
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Geitje in ‘t weitje 
In de vorige nieuwsbrief stond nog “Kleine jongetjes 
worden groot”. Inmiddels zijn ze niet meer, want begin 
oktober brachten we ze op een woensdagochtend met 
zijn zessen naar de slager in Est. Daar namen we 
afscheid van ze en werden ze die dag geslacht. Eentje is 
er als karkas naar een kennis gegaan en van de rest 
hebben we gehakt, stoofvlees en rookworst laten maken 
wat vervolgens met diverse mensen gedeeld werd (en 
deels in onze eigen vriezer is beland, samen met een 
heel grote zak botten voor Mynne). Zo gaat dat dan. De 
jaarcyclus draait gewoon door want we hebben twee 
dames laten logeren bij de bokken. Als het goed gegaan 
is, werd Liesje gedekt door Johan en heeft Bella enkele 
intieme momenten gehad met Sarie’s Jelle. Dat 
betekent mid maart een drie- of viertal lammetjes 
(statistisch gezien althans, want het kan alles van nul tot 
acht worden) en daarmee naar verwachting een 
bescheiden en overzichtelijk aantal. Op het moment van 
schrijven is er sprake van vijf stuks geitje in ‘t weitje 
(naast genoemde aanstaande moeders ook nog 
oudgedienden Aagje en Dirkje en puber Maartje). Er 
wordt sinds een kleine twee weken niet meer gemolken 
dus we moeten onze melk en yoghurt gewoon weer 
kopen in de biologische winkel (Ellen Natuurlijk, in 
Wijk bij Duurstede: genomineerd voor beste kleine 
biologische winkel van 2015!), de komende maanden.  
 

❀❀❀ 
 

Kerstvakantieplannen 
Rustig aan, is altijd het devies in de winter (zie onder). 
 

 
 
Tegelijkertijd is natuurlijk ledigheid des duivels 
oorkussen, carpen wij de diem en hebben we altijd wel 
een buiten- of cultuurklusje op te knappen. In 
willekeurige volgorde schieten te binnen (lees gezellig 
mee met onze stream of consciousness): hekjes 
repareren, de werkplaats opruimen, naar A Winter’s 
Tale in Cinemec Ede, naar de dubbeltentoonstellingen 
van Jan Schoonhoven in Delft en Schiedam, luieren 
(dat is ook een werkwoord), wilgen knotten, boeken 

lezen, misschien naar Het Depot in Wageningen, plaatje 
draaien, een jaarplan maken, walnoten wegwerken, wat 
handwerken. En als jullie ons uitnodigen voor een 
borrel, passen we dat er gewoon gezellig tussen. 

 
❀❀❀ 

 
Aan de slag rond de poel  –  deel 2 

In de vorige nieuwsbrief konden julie nog zien hoe 
Robert (met assistentie van Mynne) in waadbroek in de 
poel stond om die leeg te halen. Kubieke meters riet en 
andere waterplanten hebben we er toen uitgetrokken. 
Dat ruimde lekker op en maakte de poel optisch twee 
keer zo groot. Deze winterperiode houden we ons bezig 
met het gebied rondom de poel. De Structuurnota 
Zandberg 2015-2018 omvat onder andere het 
ecologisch en esthetisch verantwoord herinrichten van 
het voorland (wij zeggen overigens gewoon tegen 
elkaar: “laten we de komende paar jaar de boel een 
beetje opleuken”). Het betekent dat Mary-Ann een 
schets heeft gemaakt hoe we het voorland willen 
inrichten, leuker en vogelvriendelijker willen maken, en 
wat daar dan qua aanplant bij komt kijken.  
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Bestaande bosschages uitbreiden, nieuwe bosjes en 
stukjes struweel aanplanten, het oprukkende riet een 
halt toeroepen door selectief stukken weg te laten 
maaien door de hovenier, zelf mooie slingerpaadjes 
inmaaien en bijhouden. Sowieso is het aanplanten van 
kornoeljes, krentenbomen, appelbessen, vogelkersen, 
Amerikaanse bosbessen etc. altijd leuk om te doen – het 
komt er ook nog eens mooi uit te zien met als insteek 
een zo natuurlijk mogelijke, dieraantrekkelijke en 
beetje ruige plek rondom de poel, aansluitend op het 
hooiland. Dat gaat helemaal de goede kant op en we 
denken elk jaar meer in de richting te komen van ons 
eigen park/bos. Altijd welkom voor een wandeling met 
of zonder gids! 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Wat zullen we eens maken? 
Zoals jullie wellicht nog weten, vieren we Kerst met 
Robert’s familie om beurten bij één van de familieleden 
thuis en maakt iedereen een gang van het diner. Vorig 
jaar was het bij ons en maakten wij (dus) het 
hoofdgerecht; dit jaar hebben we ons het nagerecht 
toegeëigend. Vooral omdat Robert een paar fijne dikke 
boeken over patisserie heeft waar héééél mooie plaatjes 
in staan van dingen die er in de werkelijkheid héééél 
anders uitzien - wanneer wij ze maken, tenminste. Maar 
we geven de moed niet op en met de nodige realiteitszin 
hebben we dit jaar iets uitgezocht dat zelfs wij toch echt 
zouden moeten kunnen maken. Wat dat wordt kunnen 
we natuurlijk niet verklappen, want Robert’s familie 
leest deze nieuwsbrief ook en die mag nog van niets 
weten. Maar we proberen altijd wel ingrediënten van 
eigen erf te gebruiken. Dan ben je toch een beetje 
beperkt qua mogelijkheden: geen panna cotta met 
mangocoulis of aardbeientiramisu met Kerst, dus. 
En voor alle zekerheid treffen we ook enkele 
noodmaatregelen in de vorm van extra melk, slagroom 
e.d. – dan kunnen we altijd nog hopjesvla maken. 

 
❀❀❀ 

 

Tenslotte 
Nog een paar korte 2015 hoogtepunten: 

• De beste aankopen: de nieuwe kas en (Robert) 
een zwart plastic Casiohorloge van EUR 17,95 
(retro!). 

• De beste film: The Imitation Game en Birdman. 
• Het beste theaterstuk: Kings Of War van 

Toneelgroep Amsterdam (vijf volle sterren!). 
• De mooiste tentoonstelling: Beweging Zero in 

het Stedelijk Museum Amsterdam. 
• Het lekkerste etentje: Rozemarijn in Maastricht. 

Ook in Leuven (Botaniq en Le Chameau) en 
Venetië (CoVino natuurlijk) was het trouwens 
prima. 

• Het beste boek: Moonfire van Norman Mailer 
(Robert) en de trilogie Een Veiliger Oord van 
Hilary Mantel (Mary-Ann). 

• De beste muziek: Déjà Vu van Giorgio 
Moroder (Robert) en weer tien nieuwe 
kerstliedjes (van o.a. U2, Robbie Williams en 
Run DMC) voor de playlist (die inmiddels 155 
nummers en 8 uur 53 minuten telt) (Mary-Ann) 

 

Hele fijne Kerstdagen en een 
gezond, vreedzaam en inspirerend 

2016! 
 

 


