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Nou ja, voorjaar … 
… het leek de afgelopen weken meer herfst dan 
voorjaar: koud, harde wind en veel nattigheid. De wilg 
stond dapper te bloeien maar de bijen lieten zich 
nauwelijks zien, de geiten hadden huisarrest en ons 
eigen humeur werd er ook niet veel beter op. Voor alle 
zekerheid ook de vogelvoerkoker elke dag nog maar 
flink volgestopt, want er moeten natuurlijk wel de 
nodige nestjes gebouwd worden en dat kost energie. 
Maar de grutto’s zijn terug en dus is het echt voorjaar 
(de kieviten waren al eerder gearriveerd, die zijn 
blijkbaar wat koudebestendiger). En gisteren zagen we 
het eerste kikkerdril in de poel, dus de kikkers zijn ook 
weer tot leven gekomen. 
Op de slaapkamer en in de kas staan de zaailingen te 
wachten op betere tijden, veilig beschermd tegen de 
gure noordoostenwind. Ook de vroege bloemkool en 
broccoli hebben in de moestuin, ondanks dat hun 
afdekkende tunneltje al meerdere keren is weggewaaid, 
de moed nog niet opgegeven. 
Enfin, diverse weer-websites geven aan dat het vanaf 
volgende week beter zal worden met het weer en alleen 
al van dat bericht worden we een stuk vrolijker! 
 

 
 

❀❀❀ 

Acht lammetjes !  
Elk jaar weer spannend, hoe de lammertijd zal 
verlopen. Afgelopen najaar waren Dirkje, Aagje, Lotje 
en Bella gedekt. Als eerste was Dirk uitgerekend en 
haar bevalling kwam ongever op schema. Het liep niet 
zo vlot als zou moeten omdat de eersteling niet goed in 
het geboortekanaal zat en de dierenarts er aan te pas 
moest komen. Die haalde helaas twee doodgeboren 
lammetjes, maar tot onze blijdschap daarna een 
springlevende derde – en ook nog eens een meisje. Daar 
hadden we flink op gehoopt want dit was toch wel de 
laatste keer dat Dirkje gedekt was, en we wilden graag 
een meisje om de Dirkje-lijn voort te kunnen zetten. 
Dochter Maartje 10 doet het prima en is dus 
hoogstwaarschijnlijk een blijvertje. Daarna was Aagje 
aan de beurt maar er gebeurde he-le-maal niets. Lang 
verhaal kort: ze was helemaal niet zwanger, heeft ons 
gewoon gefopt met een wat dikkere wintervacht en een 
pondje extra (door al die extra brokjes voor zwangere 
geiten). Nou ja zeg! Daarna het echte vuurwerk van 
onze twee jonge blommen Lotje en Bella. Toen we 
zondag anderhalve week geleden na het snoeien van de 
fruitbomen even gingen kijken in de stal, lagen er twee 
pasgeboren lammetjes. Terwijl we er naar keken, 
arriveerde nummer drie. Een bevalling volgens het 
boekje en alle drie (twee bokjes en een meisje) kunnen 
voor hun melk bij moeder terecht. Twee dagen later 
was Bella als laatste aan de beurt. Mary-Ann had al snel 
door dat het eerste lam achterstevoren lag (er was een 
staartje in plaats van een neusje zichtbaar) dus meteen 
de veearts gebeld. Die was er snel en haalde het eerste 
lam. En daarna nog een. En toen nog een. En voelde 
toen voor de zekeheid nog eens goed of er meer was – 
en ja hoor, lammetje vier werd gehaald. Een 
bokjesvierling voor Bella en ze doen het allemaal 
prima. Wel met twee flessenlammtjes want zoveel melk 
komt er niet uit een geit. De ene keer kan een drietal 
terecht, de andere keer houdt het bij twee wel op. En 
soms, zoals bij Dirk die een heel lage melkproductie 
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heeft, voer je een solitair lam ook nog bij. Dus Maartje 
10 en twee Bella-jongens krijgen de fles. Robert is Chef 
Melkflesjes en staat aan het hoofd van een (inmiddels 
slinkende) voorraad van ruim dertig kilo biologisch 
melkpoeder waarmee de guppen de komende ca. twee 
maanden grootgebracht zullen worden. Op de foto 
hieronder zie je de hele bende voor het eerst buiten, op 
Goede Vrijdag. Dat was een prima middag met veel 
geren en gespring waarna iedereen terug in de stal 
meteen in slaap viel. 
 

  
❀❀❀ 

 
Jammer voor de bijen 

Dit suffe voorjaar betekent wel dat er voor de bijen nu 
niet heel veel te doen valt. Het is te koud om te vliegen 
en daarnaast valt er ook (nog) niet zo veel te halen. Let 
wel, er zijn een paar prachtige dagen gezien en daarop 
hebben we ze dan ook volop zien en horen vliegen. 
Maar liefst bij alle zeven volkjes die we inwinterden, 
hebben we volop actie waargenomen. Een eerste snelle 
blik die we al in diverse kasten geworpen hebben, 
maakte duidelijk dat diverse volkjes goed op sterkte 
lijken. Eind volgende week lijkt het heel mooi weer te 
worden en dan gaan we de voorjaarsinspectie houden. 
Waarschijnlijk gaan we dan enkele volkjes wegdoen 
zodat we met vier goede, rustige volkjes de echte lente 
in zullen gaan (want dat betekent dat er later in het 
seizoen, na het zwermen maken, toch weer acht kasten 
zullen staan). Kortom, het komt allemaal traagjes en 
met onderbrekingen op gang voor onze bijen. Een 
periode met mooi en stabiel weer en met fijne bloesem 
kunnen we nu wel gebruiken. 
 

❀❀❀ 
 

Eindeli jk een kas!  
De afgelopen acht jaar hebben we in de moestuin een 
aantal eenvoudige, kunststof kassen gehad – eigenlijk 
manshoge tunnels, bestaande uit een buizenframe 
overtrokken met plastic. Op zich werkt dat wel maar de 
sterkte en levensduur van dit soort tunnels zijn toch 

beperkt, zo leert inmiddels de ervaring. Regelmatig 
hebben we windschade gehad en woei een tunnel kapot. 
Een hoop geflapper en gedoe met als eindprodukt een 
sneue berg plastic en verwrongen buizen. Waarop we 
dan maar weer een nieuwe tunnel kochten. Tsja, dat is 
niet heel erg duurzaam natuurlijk. Daarom hadden we 
al veel langer het plan om een degelijke kas te laten 
plaatsen en toen deze winter een razende storm een 
plastic tunnel deed ontploffen, was de beslissing 
eigenlijk snel genomen. Na wat consultatie in onze 
kennissenkring en wat speurwerk op intermet kwamen 
we uit bij Embrechts dat hobbykassen levert incl. 
gerecycled (lees: al eerder gebruikt) glas. De keuze viel 
op een kas van 4 x 6 met dubbele schuifdeuren en die 
hebben we besteld en laten plaatsen. Binnen een dag 
was de plaatsing gepiept; op acht ingeschroefde 
betonnen funderingspalen werd fluks een fijne kas 
neergezet waarna we die konden gaan afwerken. Want 
als je goed naar de foto kijkt, zie je dat de achterzijde 
van de kas “zweeft”: omdat de moestuin naar achteren 
afloopt, staat de kas daar op funderingsplalen maar 
verder los van de grond. Via het graven van een geultje 
precies onder de kasrand en daarin verticaal tegels 
plaatsen, kun je dat perfect sluitend krijgen. Daarna is 
het een kwestie van twee kuub tuinaarde in de kas 
storten en dat egaliseren. Is prima gelukt, mooi paadje 
erin gelegd en de eerste stellingen met zaailingen 
neergezet. Later deze lente gaan in de kas tomaten-, 
komkommer-, aubergine-, paprika- en meloenplanten 
de grond in. De dakgootjes zorgen ervoor dat we het 
regenwater kunnen verzamelen; aan het einde van de 
kas zijn inmiddels twee regentonnen aangesloten en 
daarmee geven we onze zaailingen en planten water. In 
de kas is het heerlijk warm ten opzichte van buiten, en 
zo hebben we er een duurzame groeiplek bij. De laatste 
tunnel, die nog in goede staat was, hebben we niet meer 
nodig qua oppervlakte en wordt as we speak ontmanteld 
door onze kennis Maarten die er een goede plek voor 
heeft. Prima in het kader van zo lang en zo veel 
mogelijk hergebruiken! 
 

 
 

❀❀❀ 
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Vermist 
Het voorjaar bracht niet alleen leuke ontwikkelingen, 
maar ook een verdrietige: poesje B53, dat sinds vorige 
zomer op de Zandberg was komen wonen, is 
verdwenen. ‘s Morgens kwam ze nog gewoon thuis 
voor haar dagelijkse bakje geitenmelk en brokjes, maar 
‘s middags was ze nergens meer te bekennen. Het was 
precies de dag dat Bella haar vierling kreeg, dus daar 
ging alle aandacht naar uit. Pas tegen etenstijd 
realiseerden we ons dat we haar de hele dag niet gezien 
hadden terwijl ze anders altijd wel om ons heen 
drentelde. 
Natuurlijk hebben we het hele erf afgezocht (wel meer 
dan één keer ook) en ook de buurjongen nog 
ingeschakeld om bij hun in de tuin te zoeken. Maar 
zonder resultaat. Er is geen spoor van haar te bekennen, 
en we hebben dan ook geen idee wat er gebeurd kan 
zijn. En dat is nog wel het meest vervelende … 
 

❀❀❀ 
 

Tenslotte 
Nog een paar korte nieuwsberichten: 
• De twee thema-etentjes die we organiseerden onder 

het motto “Gerechten van naam en faam” waren erg 
geslaagd: lekkere gerechten met grappige achter-
grondverhalen over de naam er van, en twee keer 
een leuk gezelschap, dat door een paar ziekte-
gevallen wel wat uitgedund was. 
 

 

• We hebben ons aangemeld voor weidevogelbeheer 
op ons voorlandje. Je mag dan tot half juni niet 
maaien, maar daar staat wel een subsidiebedragje 
tegenover. En we maaien sowieso meestal pas half 
juni. 

• Het winterkoninkje heeft nu ook het tweede 
zwaluwnest in de stal van een dakje voorzien. Nu 
moeten de zwaluwen dus alwéér een nieuw nestje 
bouwen. En dan maar hopen dat mevrouw 
Winterkoning (heet dat dan een winterkoningin?) 
het nieuwe optrekje goedkeurt … 

• Wij werden van onze imker-sokken geblazen door 
wat we zagen op www.honeyflow.com en 
geloofden onze ogen niet. Toch schijnt het echt 
waar te zijn en te werken. We willen er wel een 
bestellen, maar plaatsen die eigenlijk het liefst in 
een nog te bouwen bijenstal (najaarsproject!). 
Natuurlijk houden we jullie op de hoogte. 

 
❀❀❀ 

 
 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
 

 


