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Opnieuw een jaar voorbij, enkele opvallende zaken om even bij stil te staan. En ik 

doe het gewoon in het Nederlands....... 

 * Tot ons grote genoegen zijn we weer veel van jullie op ons landje 

tegengekomen. Ook een aantal vrienden voor de eerste keer: Jan Schraag en Tonny 

van de Planck,  Froukje Joosten en Frits Quispel met de kinderen, Axel Themmen 

en Els Berns, Koos Vink en Andrea Kieser met de kinderen. We kijken nu al weer 

uit naar het volgend jaar: weet je alsjeblieft van harte welkom, niet alleen de 

nieuwelingen maar allemaal uiteraard 

 * De levende have: in het kippenhok huizen 2 kippen en een haan, 2 Turkse 

tortelduiven, 2 witte sierduiven (met jongen!), 2 manenganzen, 2 loopeenden. In 

het grote meertje hadden we 2 gekortwiekte Slobeenden (te herkennen aan hun 

grote slobberbek), doch die zijn spoorloos verdwenen. Een vos? Een jager? Een 

marter? Ze zijn vervangen door 4 gekortwiekte park-eenden (waarvan er ook reeds 

1 is verdwenen). Die parkeenden lopen nu over het hele landje en zelfs over de 

weg.... en eten uit je hand. Heel gezellig. 

 * De omheinde moestuin heeft het dit eerste jaar goed gedaan: veel groenten, veel 

onkruid ook! Ook coloradokevers die zich tegoed deden aan de aardappelplanten. 

Toen zijn we toch in actie gekomen. Volgend jaar gaan we er, onder de bezielende 

en sturende leiding van Ien, weer volop tegeaan. 

 * Aan het einde van de moestuin is een nieuwe schuur en plantenkas in aanbouw. 

Marcel Besse heeft voor de fundering gezorgd, de gebroeders Mazy voor het 

houten skelet en wij zelf doen de rest. Momenteel is het geheel dicht en zijn we 

bezig met de afwerking. Planning: de eerste planten in het voorjaar, maar de tuin- 

en landmachines kunnen nu al in de schuur. Dat geeft meer ruimte voor onze gasten 

in de zonnebloem-hangar. 

 * Wat betreft onze 'Tour-maison d'Amis': de plannen zijn officieel goedkeurd. De 

verschillende 'devis' blijven tot nu toe binnen onze begroting ....... en dus hopen we 

dat er in het voorjaar 2002 aan begonnen kan worden. Marcel Besse wordt onze 

uitvoerder, hij heeft er enorme zin in! 

 * Komend jaar zullen we circa de helft van de tijd in Frankrijk en in Nederland 

zijn. Telkens in blokken van 2 of 3 weken (uitzondering misschien in de 

zomermaanden). We reizen dus veel heen en weer. Altijd plek om mee te rijden. 

Bel gerust: 010-4261643 of 00 33 555 841290. 

 * Jullie allemaal een goed en gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst, mede namens 

Ineke door Koos 

 


