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Controle 
Zeiden we in de vorige nieuwsbrief niet dat het voorjaar 
zo fijn is omdat je het gevoel hebt dat alles nog onder 
controle is? Nu zijn we een seizoen verder en guess 
what? Het is nog steeds onder controle. Nou ja, redelijk 
onder controle. Het onkruid groeit ons niet om de oren, 
de biggen zijn maar één keer uitgebroken, er is geen 
sprake van een enorme melkplas of boterberg en de 
bijen zijn ook niet massaal gaan zwermen. Alles groeit 
en bloeit binnen overzichtelijke proporties. Eigenlijk 
valt het allemaal best mee. Dus valt er dan nog wel wat 
te melden in deze nieuwsbrief? Tsja, misschien is niet 
alles wereldschokkend, maar we doen natuurlijk ons 
best om toch een paar A-4tjes bij elkaar te kletsen! 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Big business  
Ach, wat zijn ze leuk! De twee biggen die we met 
Helmine en Martijn ruilden voor twee geitjes. Toen ze 
kwamen, begin mei, konden we ze nog in de 
hondenbench vanuit de auto naar hun nieuwe weitje 
transporteren. Inmiddels zou daar toch een vorkheftruck 
aan te pas moeten komen. En van het weitje is ook niet 
veel meer over. Maar ze zijn nog steeds reuze gezellig, 
de gebroeders Stekkerdoos. Met grote regelmaat hoor je 
het tevreden geknor, het geblèr om een lekker hapje, het 
gewroet in de grond en het bloeb-bloeb als ze met hun 

neus in de modderpoel duiken. Stap in hun weitje en je 
zit binnen de kortste keren zelf ook onder de blubber. 
Of ze gebruiken je als krabpaal om eens lekker 
tegenaan te schurken. 
 

 
 

Het zijn dankbare afnemers van alles wat er uit de tuin 
komt. Ook zijn ze gek op de wei die overblijft bij het 
kaasmaken. En in tegenstelling tot de geiten maakt het 
ze helemaal niet uit of er een beetje blubber, grond, 
zand of wat dan ook op hun eten zit. Alles wordt vrolijk 
naar binnen geschrokt. 
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We hebben nog geen idee hoe we ze ooit weer in een 
auto en bij de slager moeten krijgen (want dat moment 
gaat in het najaar onvermijdelijk een keer komen) en 
ook niet hoe we precies van de verwachte 160 kilo 
vlees af moeten komen. Want dat we die niet helemaal 
zelf op gaan eten is evident. 
 
Kijk daarom naar de oproep in de bijlage van deze 
nieuwsbrief! 

 
Voorlopig hebben wij nog even de tijd om te genieten 
van onze varkensvriendjes en ze een gezellige 
Zandbergtijd te bezorgen. 

 
❀❀❀ 

 
Honingoogst 

Het vaste voorjaarsritueel van het honing slingeren liep 
ook dit jaar weer zoals vanouds. De bijen hadden een 
heel behoorlijk voorjaar achter de rug en van drie 
kasten konden we oogsten – een kleine 11 kilo in totaal. 
We hebben de verenigingsslinger opgehaald en thuis 
gewerkt: op de onderstaande fotop staat Mary-Ann met 
de ontzegelvork de raatjes te ontzegelen (het afsluitende 
waslaagje eraf breken) waarna de raatjes in de slinger 
gaan. Ze worden dan gecentrifugeerd met zes raatjes 
tegelijk en aan twee kanten. De honing slinger je eruit, 
tegen de wand van het slingervat. Wanneer de honing 
vervolgens naar onder loopt/stroomt, kun je die in een 
verzamelvat laten stromen en uiteindelijk met die (in 
ons geval 11 kilo) honing potjes vullen. Een flink aantal 
en we gaan met ca. twee weken de laatste slingerbeurt 
van het seizoen doen, waarna in augustus het 
inwinteren al weer in zicht komt …… 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Hoe liep het af met … 
Hoewel we niet aan alle geplande activiteiten 
toekwamen, willen we jullie van twee ervan de 
voortgang niet onthouden.  
 

Bier brouwen 
Met een van de pakketten die Robert voor zijn 
verjaardag kreeg, hebben we bier gebrouwen. Dat is 
eigenlijk helemaal niet zo moeilijk zolang je je maar 
aan de gebruiksaanwijzing houdt (maar geldt dat niet 
voor het hele leven?). Begin mei stond er op onze 
slaapkamer op een warmtematje een groot vat met ca. 
12 liter bier-in-
wording te gisten, wat 
de eerste nachten een 
gezellig gebloeb van 
via het waterslot 
ontsnappend koolzuur 
ten gehore bracht. Na 
anderhalve week was 
een en ander 
uitgegeist en konden 
we ons bier in flesjes 
doen – ongeveer 36 
stuks – waarna de 
kroonkurk er op 
mocht. De flesjes 
hebben we vervolgens 
in de kelder gezet en 
de laatste weken, 
nadat het bier ruim anderhalve maand heeft kunnen 
nagisten, zijn we rustigjes aan begonnen om van tijd tot 
tijd een flesje koud te leggen en op te drinken. Prima 
van smaak, onze Sputniks. Zie hieronder het label met 
heuse Sovjet-jaren-vijfttig uitstraling. Hoe we aan de 
naam komen? Dat is best een lang verhaal. Kom langs 
en we vertellen het je graag. Met een Sputnikje erbij, 
natuurlijk. 
 
Boter maken 
Sinds een paar weken zijn we in het bezit van een heuse 
melkontromer, geïmporteerd uit de Oekraïne of all 
places. Aamgeschaft omdat geitenmelk niet vanzelf 
oproomt (wat koeienmelk wel doet) en we toch onze 
eigen geitenboter wilden maken. Gelukkig kwam hij 
met een engelstalige handleiding en zijn er ook op 
internet de nodige filmpjes te vinden. Inmiddels zijn we 
ook zonder handleiding en filmpjes in staat het ding te 
monteren en demonteren (terwijl we maar twee keer 
een overstroming veroorzaakt hebben). En hij blijkt 
prima te werken. Van de room van twee dagen melk 
kloppen we, gewoon met de mixer, boter en dat levert 
ongeveer een pakje boter op. En dat vriezen we dan 
weer in. 
We hebben de boter al voor van alles gebruikt en 
voorlopig nog geen tekortkomingen ontdekt. Of het 
moet de enorme berg afwas zijn waar we iedere keer 
mee zitten! 
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❀❀❀ 
 

In de moestuin 
In de moestuin hebben we een kleine reorganisatie 
doorgevoerd, zodat we nu niet 16 grote bedden maar 32 
kleine bedjes hebben. Dat heeft vooral een 
psychologisch voordeel: een klein bedje is veel sneller 
gewied of leeggeoogst (ja, ja, je hebt inderdaad twee 
keer zoveel bedden, maar het is dan ook een 
psychologisch effect). De moestuin ziet er wat 
kleinschaliger uit en er blijkt ook opeens meer ruimte 
om hier en daar wat bloemen te planten, gewoon voor 
de esthetiek. We eten er geen bloemkool minder om. 
De slakken trouwens ook niet, die zich dit jaar in 
extreem grote getalen hebben gemeld, evenals de 
konijnen. Onze buurjongen Sjoerd heeft al de diensten 
van hem en zijn gloednieuwe luchtbuks aangeboden 
(voor de konijnen, niet voor de slakken), maar omdat 
Robert de gaten in het gaashek heeft gerepareerd 
hebben we er nog geen gebruik van hoeven maken. En 
stiekum willen we ook best zelf een buks kopen. 
Verder is alles extreem vroeg: we hebben de eerste rijpe 
pruimen en frambozen al gegeten en er hangen al 
halfwas appels aan de boom. In grote hoeveelheden ook 
nog allemaal. Dat wordt weer een fijne oogst! 
 

❀❀❀ 
 

Vogels op het erf 
Eigenlijk is het wel mooi, dat je in de zomer ’s ochtends 
vroeg wakker wordt en voordat je opstaat al een specht, 
fazant, koekoek, bosuil, ekster en nog een paar handen 
vol vogels gehoord hebt. Er zit hier van alles; blij zijn 
we met onze jonge bosuilen die achter de geitenwei 
zitten en steevast rond de schemering een hoop praatjes 
met zijn drieën hebben. Als je er heel langzaam naartoe 
loopt zie je ze ook zitten maar omdat het dus schemerig 
is, is het moeilijk om ze heel scherp te krijgen. De 
jonge zwaluwen zijn alweer uitgevlogen; misschien 
komt er nog een tweede leg. In de achtersloot zitten 
jonge eendjes, en vanochtend hoorden we op zolder 
achter het schot een hoop gepiep. Zat er in het donker 
een verbouwereerd jong musje dat op wonderbaarlijke 
wijze ergens naar binnen was gepiept. Liet zich zonder 
fladderen oppakken en in de moestuin zetten, waarna 
het hup hup de kastanjeboom invloog. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Pakjesavond 
5 december of 26 juni – ons haalt het niet uit, zolang er 
maar pakjes zijn. Dit jaar was het niet de Sint, maar de 
loonwerker die de pakjes bezorgde. Mid juni waagden 
we de jaarlijkse gok om het gras te laten maaien en te 
gaan hooien. Altijd spannend, want vanaf het 
maaimoment moet het droog en warm weer blijven. Dat 
eerste ging goed, het tweede bleek voldoende. Robert 
heeft steeds contact met de loonwerker gehouden,m 
want een paar dagen na het mnaaien moet er gekeerd 
worden, daarna moet alles op wissen worden gelegd en 
tenslotte moet de kleinepakjespers komen. Het ging 
logistiek prima en op bovengenoemde datum lagen er 
om 17:30 ongeveer …. 220 pakjes hooi op het veld. 
Zoveel hadden we nog nier eerder gehad en we zijn die 
avond tot 23:00 bezig geweest om alles naar binnen te 
halen. Gelukkig hadden we naast de hooizolder ook al 
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de caravanstalling opgeruimd, waar we de laatste ca. 
100 pakjes kwijt konden. Maar we zitten nu wel nokvol 
en weten niet precies wat te doen met een eventuele 
nazomerse hooibeurt. Aarzel dus niet om een pakje te 
komen halen voor je konijn of zo – zie de aanbiedingen 
in de bijlage van de nieuwsbrief. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
 

agenda 
juni 2014 

- kaasmaken 

- zomerkruiden verwerken 

- boter maken  

juli 2014 
- honing slingeren 

- kaasmaken 

- boter maken 

- bijenhotel bouwen 

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

 


