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Niet mopperen … 
… niet als er wekenlang een snoeiharde en steenkoude  
oostenwind waait en er geen druppel regen valt. Ook 
niet als dan van de één op de andere dag de 
thermometer naar 36 graden schiet en een dag later 
gelijk weer terug naar 16. En zeker niet als de regen dan 
na lang, lang wachten met bakken tegelijk uit de hemel 
komt net als wij willen gaan hooien (we hooien laat 
vanwege het broedseizoen van de weidevogels). 
Nee hoor, we mopperen helemaal niet. We laten alleen, 
net als de plantjes, af en toe ons hoofd hangen. En, in 
tegenstelling tot de plantjes, komen wij elke dag 
gewoon weer overeind [dit intro werd mid juni al 
geschreven en toen was er nog geen sprake van een 
hittegolf]! 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Nieuw huis voor Lotje en Jetje  
Deze maand hebben we afscheid genomen van geit 
Lotje en haar dochter Jetje. Want hoewel Lotje een 
brave, rustige geit is en een goede moeder voor haar 
lammetjes (ze had er drie dit jaar), is het niet bepaald de 
handigste geit om met de hand te melken. Een overvolle 
uier en veel te kleine speentjes, zodat je eindeloos bezig 
bent. En aangezien Lotje ook geen grote eter is had ze 

er doorgaans halverwege haar bakje brokjes wel schoon 
genoeg van, resulterend in gewiebel en getrap. En daar 
kregen wij dan weer schoon genoeg van. Dus hebben 
we een ander fijn huis voor haar gezocht, samen met 
haar enige meisje van dit jaar, Jetje. Want samen is 
natuurlijk veel prettiger voor ze dan wanneer ze alleen 
zou moeten verhuizen. 
 

 
 
Nu wonen Lotje en Jetje in Heemskerk, samen met een 
aantal andere Toggenburgers. We kregen de dag nadat 
ze gehaald waren gelijk een mailtje met foto’s en de 
melding dat alles goed ging.  
Lotje’s twee achtergebleven jongetjes staan inmiddels 
met hun vier neefjes in de standweide, gescheiden van 
de damesgroep, zodat ze ongestoord lammetjeskwaad 
kunnen uithalen. En daarmee is het leven voor ons ook 
weer een stuk overzichtelijker! 
 

❀❀❀ 
 

Geslingerd en geschept 
Dit voorjaar ging alles met onze bijen redelijk naar 
behoren en volgens plan. Uitwinteren, varroa vangen, 
zwermen maken – het waren op zich te doene klusjes, 
hoewel we wel een paar keer per se in de bijen moeste 
zijn, qua timing, terwijl er een te harde wind stond. 
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Laten we het erop houden dat de handdoeken ter kast-
afdekking even hard wapperden als wij mopperden. 
Maar uiteindelijk is alles goed gegaan en konden we 
een keurig rondje honing slingeren. Van de meest volle 
kasten hebben we de bakken afgehaald en dat leverde 
een 12-14 kilo honing op (we hebben het niet 
gewogen), wat een min of meer standaardopbrengst 
voor het voorjaar is. Drie weken geleden werden we op 
zondagmiddag door een imkercollega gebeld met de 
mededeling dat er bij haar buren een zwerm in de boom 
hing en of wij die wilden hebben (zelf zou ze de dag 
erna met vakantie gaan en had dus geen goede 
gelegenheid om te scheppen plus evt. wat nazorg te 
verrichten). We zijn gaan kijken en inderdaad, er hing 
een stevige klont bijen hoog in de boom. Uiteindelijk 
hebben we die bijen er, met een omgedraaide bijenkorf 
aan een riek geprikt en die er vlak onder houdend en 
dan met een schoffel een stevige ruk aan de tak gevend, 
in een paar etappes uit kunnen krijgen en in en kast 
gestopt. Die staat nu netjes bij onze andere kasten: in 
totaal staan er tien stuks, plus een zesramer.  
 

 
 

❀❀❀ 
 

En in de kas? 
O, wat zijn wij blij met onze kas! Daarvoor is een 
aantal redenen. Ten eerste waait hij niet weg. Dat is 
alvast een hele verbetering ten opzichte van de plastic 
tunnel. Ten tweede is hij groot genoeg om naast 

tomaten, paprika’s, komkommers, etc. ook een 
werkbank(je) te huisvesten zodat allerhande zaai- en 
oppotklusjes nu uitgevoerd kunnen worden bij 
aangename temperaturen. Ook een hele verbetering, 
zeker gezien het 7#LD-weer van de afgelopen weken 
voordat het hittegolfje begon (o nee, we zouden niet 
mopperen…). Ten derde hebben we dankzij de 
bijgeplaatste regentonnen gratis gietwater voor de 
plantjes. En ten vierde ziet het er héééél netjes uit, alsof 
we alles zeg maar onder controle hebben. 
Wat dat betreft is er helemaal niets op tegen om op De 
Zandberg een kasplantje te zijn, zo slecht hebben die 
het helemaal niet! Dat laten alle plantjes ook blijken, 
want ze groeien er lustig op los. Behalve de fenegriek 
natuurlijk, want die heeft gewoon besloten om het niet, 
nooit, nergens te doen zodat we het maar gewoon bij 
gekochte fenegriekzaadjes houden. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Nieuwe aanwinst 
Ongewild is het soms een gaan en komen op De 
Zandberg. Vorig jaar in de zomer waren we een poes 
kwijt geraakt en hebben we in de Alblasserwaard poesje 
B53 gehaald. Leuk, gezellig, levendig en een prima 
muizenvangster. Tot onze verbazing was ze eind maart 



 

Je kunt ons altijd mailen op arentzb@hotmail.com. Of bezoek onze website: www.dezandberg.org 

er ‘s ochtends nog, maar ‘s avonds niet meer. En de 
volgende dag meldde ze zich ook niet. Lang verhaal 
kort: nooit meer gezien en dat is best wel 
sneu/onbevredigend/triest – maar je weet niet wat er 
gebeurd is. We zijn rustig blijven zoeken via 
Marktplaats naar een nieuwe poes en vonden die 
uiteindelijk in de buurt van Leerdam. Mid mei 
opgehaald als een van de negentien kittens uit twee 
nestjes, ze heet Stofje en is net zo leuk en stout als B53. 
Prima aanwinst dus, Stofje heeft het hier prima naar de 
zin en vindt het reuze leuk om een paar keer per dag 
met Moos te spelen (lees: hem het leven een beetje zuur 
te maken, maar Moos laat het zich allemaal gemoede-
lijk aanleunen). Nu nog flink muizen vangen en dan is 
iederen weer blij. 

 
❀❀❀ 

 
Tenslotte 

Nog een paar korte nieuwsberichten: 
• De eerste lichting koolmezen, pimpelmezen en 

boerenzwaluwen is uitgevlogen 
• Ook dit jaar hebben we weer fijn onze slag 

geslagen op de tuinbeurs in Hernen en de 
kwekerijdagen in Bingerden 

• De brug naar ons voorlandje is vervangen dor 
een exemplaar waar de looptractor overheen 
kan. We kunnen dat stuk land nu beter 
onderhouden incl. gemaaide slingerpaadjes 
door hoog gras en zo meer bij ons erf betrekken 

  

 
 

 
 
 

❀❀❀ 
 
 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
 

 
 


