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  *** NIEUWSBRIEF 29 ***    

 
24 december 2022 

Beste lezer,    
 
Spriets, spriets, spriets… met forse stralen beland de warme melk in de roestvrij stalen 
emmer. Met verbazing kijk ik naar de jonge vrouw op het melkkrukje. Is dit dezelfde Ellen die 
een paar weken geleden voor het eerst onder de 
koe kwam zitten en voorzichtig de grote spenen 
beroerde? Wat is het snel gegaan, wat heeft ze 
het melken – letterlijk – snel in de vingers 
gekregen! En niet alleen het melken, haar hele 
houding straalt rust en vanzelfsprekendheid uit. 
Alsof deze vaardigheid al sluimerend in haar 
aanwezig was en alleen nog maar tot wasdom 
hoefde te komen. Na het melken stapt ze vrolijk 
weer op de fiets. Dat haar auto vanochtend niet 
had willen starten en dat het vriest dat het kraakt 
lijkt haar niet te deren. Ze is blij met de melk en 
gaat er thuis in Ruurlo yoghurt van maken.   
 
Begin november zou onze ‘gouwe ouwe’ Tineke ‘aan de melk komen’. Ze liep toen nog 
buiten in het weitje naast de boerderij, samen met weidegenoot Adinde. Ik was ’s nachts 
nog even wezen kijken, het kon immers ieder moment gebeuren, maar alles was nog rustig. 
Maar toen ik ’s ochtends vroeg opnieuw ging kijken was het kalfje, een prachtig vaarsje, net 
geboren. Snel heb ik Carla opgehaald en samen hebben we moeder en kind verzorgd. Tineke 

was weer gaan liggen, de nageboorte 
moest er immers ook nog af. Daarna zijn 
we onze hond Buck gaan uitlaten en toen 
we terugkwamen en nog even gingen 
kijken wachtte ons daar een grote 
verrassing: er was nóg een kalfje 
geboren! Een tweede vaarsje, wat een 
cadeau! Ik schreef eerder dit jaar al over 
de ‘overvloed’ die we regelmatig 
ervaren… ook nu weer is ‘het universum’ 
bijzonder gul voor ons. Maar… er bleek 
slechts één misvatting voor nodig te zijn 
om hier een forse ‘draai’ aan te geven.  



Monster in de moestuin 
Die misvatting was de kwaliteit van de sluiting van het kleine weidehek. Zoals gezegd liepen 
de koeien begin november nog buiten, naast de boerderij en omdat het gras er nagenoeg op 
was voerden we tweemaal daags royaal hooi bij. Maar Adinde vond dat kennelijk niet 
voldoende en had haar oog op iets anders laten vallen: de wintergroentes in de moestuin. 
Toen ik die bewuste ochtend, net uit mijn bed, via het keukenraam een blik naar buiten 
wierp zag ik Adinde in het eerste ochtendlicht midden in de moestuin staan! Ze had het 
hekje weten open te krijgen! De ravage bleek enorm, de boerenkool, de spits- en 
savooiekolen, vijf prachtige 
andijviestruiken, de winterpostelein… 
het was allemaal weg, weg, weg. 
Alsof er een bom ontploft was, zo’n 
chaos was het. In een paar uur tijd 
had het ‘rode monster’ een groot 
deel van onze wintervoorraad er 
doorheen gejaagd. Ik heb even met 
de gedachte gespeeld er een foto van 
te maken, maar vond het te treurig. 
Bijgaande afbeelding uit het boek 
‘Gekakel in de moestuin’ van Sven 
Nordqvist geeft een goed beeld van 
de ravage.  
 
Gekke kip 
Via deze Zweedse tekenaar kom ik bij onze kippen. Immers, ook in zijn boeken over opa 
Petson en zijn kat Findus spelen deze dieren een aanzienlijke en vaak komische rol. Carla 
voert ‘s ochtends meestal onze kippen en op een zekere ochtend komt ze het hok binnen en 
zoals wel vaker zitten er enkele dieren in de leghokjes, druk bezig met het uitpersen van hun 
dagelijkse ei. Eén kip heeft echter zoveel zin in het lekkers dat Carla komt brengen, dat ze al 
leggend haar hokje verlaat. En tijdens die korte vlucht verliest ze vlak voor Carla’s verbaasde 
ogen haar ei. Het zou zo een scene uit een boek van Nordqvist kunnen zijn. 
 
Opnieuw ‘Eten op Groot Brandenborch’! 
Net als vorige winter lijkt het ons bijzonder leuk onze huiskamer een aantal avonden om te 
toveren tot huiskamerrestaurant en er  ‘Eten op Groot Brandenborch’ te organiseren. 
Daarbij bieden we onze gasten ook deze keer een driegangen verrassingsmenu, met bijna 
alleen maar producten van eigen erf: groente, fruit én vlees! We doen dit net als vorig jaar 
tegen een ‘vrije gift’ zodat iedereen, met een kleine en een grotere beurs, kan deelnemen. 
Opgeven kan zowel individueel als met een gezin of klein groepje. De data waarop we dit 
gaan doen zijn: 26 en 27 januari, 2 en 3 februari en 16 en 17 februari. Deelname alleen na 
reservering en aanvang telkens om 18.30 uur. Wellicht tot ziens! 
 
Enkele huishoudelijke mededelingen 
Zowel ons bankrekeningnummer als het email adres zijn veranderd. Wijzig dit indien nodig in 
uw administratie. De nieuwe gegevens zijn:  
- email:  arjan@leef-vrij.nl en carla@leef-vrij.nl  
- bank:  IBAN: NL59 ASNB 0782 3852 22.  
- Dit jaar hebben we op oudejaarsdag geen ‘oliebollenmiddag’ bij ons op de deel. Carla en ik 
hebben er voor gekozen deze dag een andere invulling te geven. 



 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van het stukje over de verwoesting van de moestuin medelijden met 
ons hebben: niet doen! De ravage was weliswaar enorm, maar na het opruimen en recht 
harken van alle sporen ziet de tuin er weer tiptop uit. Ja, er is veel lekkers verloren gegaan, 
maar de gehavende boerenkool benut ieder zonnestraaltje om zich enigszins te herstellen, 
evenals de winterpostelein en de prei. En verder hebben we heerlijke zuurkool in het vat en 
diverse groentes in de vriezer. Wij komen de winter wel door en delen tijdens de eet-
avonden al ons lekkers graag met u.  
   
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! 
 
Carla van Wiechen  & Arjan Wijnstra   
 
De Groot Brandenborch nieuwsbrief verschijnt ca. 4x per jaar. Heeft u geen behoefte (meer) aan deze 
nieuwsbrief? Laat het me weten en ik schrap u uit de lijst. 


