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Het is weer lente 
Onze eerste nieuwsbrief van dit jaar valt keurig samen 
met de Paasdagen. Dit jaar helaas geen lekker warme 
buitendagen maar wel merken we al een tijdje aan van 
alles dat de lente echt begonnen is. De kieviten en 
grutto’s kwamen weken geleden terug. De bijen vliegen 
weer, er staat van alles in bloei (en is hier en daar zelfs 
al weer uitgebloeid), het wordt per dag groener en de 
eerste keer grasmaaien hebben we achter de rug. 
Heerlijk om weer hele dagen buiten te kunnen klussen. 
In deze nieuwsbrief lees je over allerlei wel en ook een 
beetje wee, over onze levende have, over groot 
onderhoud op het erf. Ook lichten we alvast een tipje 
van de sluier op rondom onze lange termijnplannen 
naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslag (nee 
hoor, valt best mee). Alvast een vrolijk Pasen en geniet 
van de lente! 
 

 
❀❀❀ 

 
Afscheid en welkom 

We beginnen met het wee, want deze keer is er ook 
verdrietig nieuws over de geiten te melden. Vlak voor 
onze vakantie moesten we afscheid nemen van Aagje 
en Dirkje, de stammoeders van onze kudde. Dirkje leed 
al een tijdje aan artrose maar hobbelde nog altijd vrolijk 

met de kudde mee. Echter, opeens ging ook Aagje 
moeilijk lopen. En binnen twee weken tijd wilden ze 
geen van beiden meer opstaan, ook niet na een injectie 
met pijnstillers. Eten en drinken wilden ze wel, met 
plezier zelfs. Maar een geit die niet kan lopen, dat is 
geen geitenleven en daarom hebben we in overleg met 
onze veearts besloten ze voor ons vakantievertrek te 
laten inslapen. Verdrietig natuurlijk, maar we troosten 
ons met de gedachte dat ze het 11 jaar lang naar hun zin 
hebben gehad op de Zandberg (denken we). 
 

 
Dirkje en Aagje in betere tijden 

 
Ondertussen heeft de aanvulling/verjonging van de 
kudde zich reeds aangediend. Nadat Liesje (Aagjes 
kind) mid maart een bokje heeft gekregen (weer zo’n 
enorm exemplaar, ze doet het er om!), kreeg Maartje 
(Dirkjes kind) wat dagen later heel keurig twee meisjes. 
Dus zijn we met Saartje 1 en 2 weer op volle sterkte! 
 

 
De vernieuwde ploeg 
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En hoe doen de bijen het? 
Best wel goed, eigenlijk. We hebben afgelopen herfst 
zes volkjes voer gegeven, wat voor ons doen behoorlijk 
veel is. En dan hadden we er al een paar bij elkaar 
gevoegd, anders was het een nog groter aantal geweest. 
Ze zijn ook alle zes de winter goed doorgekomen, dus 
nu moeten we toch een beetje op gaan passen. Want als 
we niets doen, hebben we na het maken van zwermen 
maar liefst 12 volkjes. Zoveel kastmateriaal hebben we 
niet eens! Gelukkig is er binnen de imkervereniging 
meestal wel een collega die minder fortuinlijk door de 
winter is gekomen en aan wie we dan wel een volkje 
kwijt kunnen. Zo ook deze keer, dus als het goed is 
hebben we er na Pasen nog vijf en dat gaat net. 
Momenteel staan er tijdelijk twee volkjes in de 
kersenboomgaard van een fruitteler bij Tiel om daar 
hun bestuivingsplichten te vervullen (en ons een beetje 
uit de kosten en aan een aanvulling van onze 
honingvoorraad te helpen). Als het weer nu ook nog 
wat opknapt (d.w.z. de temperatuur een beetje stijgt), 
dan komt het allemaal goed! 
 

❀❀❀ 
 

Boompje slopen 
Een gevarieerd en verantwoord erf vraagt elk jaar wel 
om onderhoud. Snoeien, takken uitzagen, struiken 
verplanten, nieuwe groeisels aanplanten – er is altijd 
iets te doen. Daarbij zijn onze uitgangspunten onder 
andere  “je hoeft er geen liniaal langs te kunnen leggen” 
en “het moet wel een beetje praktisch blijven”. Neemt 
niet weg dat er soms rigoureus moet worden ingegrepen 
wanneer er iets niet bevalt of hinderlijk (of zelfs 
gevaarlijk) begint te worden. We vonden dat het tijd 

werd voor een 
rondje Groot 
Boomonderhoud. 
Een eik nam erg 
veel licht weg, 
bij een kastanje 
hingen takken 
zodanig dat 
bezorgers er niet 
goed meer langs 
konden en 
wilden met hun 
busjes, een 
tweetal berken 
werd door 
klimop gepara-
siteerd en de 
treurwilg kon 

wel een knipbeurtje gebruiken.  
Het waren geen doe-het-zelfklusjes: met klimgordels en 
kettingzagen omhoog en zo zat destijds niet in ons 
examenpakket. 

Hindry in de eikenboom 
 
We hebben een zaterdag lang Bos Boomverzorging op 
het erf gehad. De twee kundige klauteraars Hindry en 
Ron hebben keurig het kluslijstje afgewerkt. Een 
enorme hoeveelheid eikenhout is door Robert en Peter-
Paul richting houtopslag verplaatst, waar een begin is 
gemaakt met klieven en stapelen. Twee ramvolle 
wagenladingen klimopsels zijn inmiddels naar de 
groenstort gebracht. Resultaat: top. 
Heel veel meer licht op het erf en in de moestuin, betere 
doorkijkjes en betere toegankelijkheid van het erf. Fijn! 
 

❀❀❀ 
 

Lang leve de biodiversiteit  
Het stimuleren van biodiversiteit heeft op de Zandberg 
wel enige prioriteit. Niet alleen zijn onze eigen 
honingbijen daarbij gebaat (die willen per slot van 
rekening ook na het uitbloeien van alle fruitbomen nog 
graag iets te eten hebben), maar ook alle solitaire 
insekten, de tuin- en weidevogels en al het andere 
gespuis dat hier rondloopt, -kruipt, -zwemt, -fladdert en 
-vliegt. En wijzelf natuurlijk, want wij zien ook liever 
een bloeiende bloemenweide, berm of akkerrand dan 
eindeloze vlaktes met gras en mais. 
Enfin, de twee Betuwse imkerverenigingen zijn samen 
met een aantal andere organisaties zoals 
Landschapsbeheer Gelderland en Waterschap Rivieren-
land een actie gestart ter bevordering van de 
biodiversiteit in de streek. Met onder andere een 
symposium maar ook met het uitdelen van zakjes 
zonnebloemzaad op alle Betuwse basisscholen (en dat 
zijn er best veel). Die zakjes zaad moesten natuurlijk 
gemaakt, gevuld, afgeteld per school en afgeleverd 
worden. 
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18.000 zakjes zonnebloemzaad in de achterbak 

 
Met het aftellen hebben tuinclub- en imkervriendin Lia 
en Mary-Ann zich bezig gehouden: 18.000 zakjes zaad 
verdelen over een lijst van vier A4-tjes met scholen 
(gelukkig waren de zakjes wel al eerder per 100 en 200 
in doosjes gedaan, dat scheelde). We zijn er fijn een 
middag mee zoet geweest. Inmiddels is alles op de 
scholen uitgedeeld en kan het zaaien beginnen! 

❀❀❀ 
 

Reisdrift 
Door een logistieke samenloop van omstandigheden 
(een te ingewikkeld verhaal voor deze column) wisten 
we in januari dat we eind februari / begin maart twee 
weken op reis zouden kunnen. Een absoluut 
luxeprobleem dat we in Azië hebben opgelost. Onze 
goede vrienden Helen en Orhan wonen al een paar jaar 
in Mumbai en dan ligt de wens tot een bezoek voor de 
hand. Die bestemming bleek niet het meest logisch voor 
ons allemaal en na wat overleg kwamen we gevieren 
snel op Sri Lanka, niet ver van Mumbai (maar wel ver 
van Schiphol). Vanuit Nederland heeft Mary-Ann een 
tweeweekse rondreis op maat geregeld, die we de eerste 
week met zijn tweëen en de tweede week met Helen en 
Orhan erbij hebben gemaakt.  
 

 
 

Dat was pefect, het was leuk om weer in Azië te zijn, 
Sri Lanka is een prachtig groen eiland met machtige 
natuur, vriendelijke mensen en een super klimaat deze 
tijd van het jaar. Er is ook het nodige te zien op 
cultuurgebied. We hadden twee weken een eigen busje 
met chauffeur Wasantha en gids Darrell, die goed voor 
ons zorgden. Ook maakten we een paar treintochtjes 
met onderweg theeplantages, specerijenvelden en 
boomgaarden. Fijne hotels met dito zwembaden, lekker 
eten en gelukkig werd het einde middag steeds weer 
arak o’ clock. Veel dank ook deze keer weer aan onze 
oppassers Rob, Brenda, Silke, Alexandra en last but 
definitely not least Gonnie die ons op een laat moment 
uit de logistieke brand hielp. Dank jullie wel allemaal! 
 

 
 
Er is overigens nog meer reisdrift. Naar aanleiding van 
de verkiezingsuitslag hoeven we niet onmiddellijk weg 
(lees zonodig in de vorige nieuwsbrief onze politiek-
geografische voornemens). Maar we blijven nadenken 
op wereldschaal, lees: dromen boven de atlas. Op die 
manier kwamen we onafhankelijk van elkaar en min of 
meer tegelijk op het idee om helemaal rond de Stille 
Oceaan oftewel Pacific te reizen: de westkust van 
Noord- en Zuid-Amerika, oversteken naar Paaseiland, 
de Zuidzee-eilanden en de Indische archipel, omhoog 
via o.a. Maleisië, China,  Japan, Rusland/Kamtsjatka en 
via de Beringstraat Alaska in. We hebben het als 
projectnaam Plan P gegeven en zijn begonnen met 
nadenken. Zoals je weet: tussen droom en daad staan 
wetten in de weg en praktische bezwaren. Met die 
wetten valt het wel mee, daar houden we ons gewoon 
aan. De praktische bezwaren zijn best overzichtelijk en 
we willen ze de komende paar jaar één voor één 
wegnemen. We houden jullie op de hoogte. 
 

❀❀❀ 
 

Tenslotte 
Nog een paar korte nieuwsberichten: 
• Het theaterseizoen loopt gelukkig nog. We zagen 

onlangs twee uitstekende voorstellingen. Gaz, naar 
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een boek van Tom Lanoye en met een solerende en 
excellerende Viviane de Muynck. En eergister nog 
Wie is er bang voor Virginia Woolf met o.a. Carine 
Crutzen en Warre Borgmans, ruim twee uur een 
strakke spanningsboog. Misschien zijn nog kaartjes 
bij jou in de buurt? 

• Mary-Ann en Wytske zijn na hun succesvolle 
vorige expositie in de Synagoge van Buren alvast 
aan het nadenken over de volgende, die voor 
oktober van dit jaar gepland staat. De ideeën zijn 
weer groots, nu de uitvoering nog! 

• De moestuin ligt op schema, met alle bedjes 
gefreesd en tegelpaadjes gelegd. We gaan in een 
paar bedjes en het voormalige varkensweitje heel 
biodivers bloemmengsel inzaaien. En de eerste 
groentenplantjes zijn geplant en groentenzaadjes 
zijn gezaaid. Volgende keer wat meer 
groentennieuws. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Fijne Paasdagen en 
tot de volgende nieuwsbrief!  

 
 

 
 


