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Beste lezer,

15 juli 2022

We beleven het leven op Groot Brandenborch met volle teugen en in al zijn facetten. Zo zijn
we regelmatig druk met het doen van eigen onderzoek, het schrijven van teksten en maken
en bewerken van foto’s en filmpjes, onder andere over het al dan niet bestaan van
buitenaards leven, reuze interessant! Bekijk het resultaat eens op het youtube kanaal ‘Carla
& Arjan’ of via https://www.youtube.com/watch?v=w6w3Totat7g&t=69s. Maar daarna zijn
we zo weer een poos druk met de weides, de dieren, het erf of de moestuin. Bijzonder veel
plezier hebben we van onze nieuwe en grotere tunnelkas vol tomaten, komkommers en
augurken. Bij het opzetten van de kas hebben we hulp gehad van het ‘klussen-duo’ Hans-Piet
van Sprang en Maria Rijksen. De twee veteranen uit de natuurvoedings- en BD wereld, die
sinds hun pensionering regelmatig ergens een week neerstrijken om de handen uit de
mouwen te steken. Lieve mensen, ook deze keer weer enorm bedankt voor jullie hulp en
voor de gezelligheid!
Aankondiging runderslacht
In oktober gaat er weer een os geslacht worden voor de bekende 10-kg. pakketten en u kunt
zich daarvoor vanaf nu reeds opgeven. De os loopt met enkele soortgenoten al weer
máánden heerlijk in de wei en is dus puur gras-gevoerd. Een 10-kg. pakket biedt straks een

‘dwarsdoorsnede’ van het hele dier met o.a. gehakt, verse worst, schenkel, poulet, div.
soorten stoofvlees, rosbief, entrecote en biefstuk en enkele mooie soepbotten (en voor de
liefhebbers ook lever). Het vlees wordt gesneden en verwerkt door een professionele slager
en door onszelf per klant in een krat gedaan met labeltjes erbij wat 'wat' is. Opgeven kan
vanaf nu via info@grootbrandenborch.nl of door het sturen van een appje naar tel: 06
51423744. Het (verse) vleespakket haalt u t.z.t. af in onze voormalige winkelruimte en
maakt u vervolgens zelf thuis diepvries klaar. We kunnen ook pakketten van ± 20 kilo etc.
maken. De kosten zijn € 13,50 per kilo, een pakket komt dus op ca. € 135,00 euro. Meldt bij
aanmelding om hoeveel kilo het gaat (10, 20 , … kg) en of u wel of geen lever in het pakket
wilt. We doen deze slacht samen met Angela Wurth en Willem Passchier van de
Almenseweg waar de dieren lopen. Geef u dus snel op want ‘op is op’.
Koken en eten in onze buitenkeuken
Na het geslaagde ‘eten op Groot Brandenborch’ van afgelopen winter, waarbij onze
huiskamer als ‘intiem restaurant’ fungeerde, is het nu tijd voor een zomers vervolg. Het idee
daarbij is om met elkaar een rondje door de moestuin te maken, samen het één en ander te
oogsten, te wassen en te snijden en dit daarna – aangevuld met vlees van eigen slacht - op
een houtvuur tot een smakelijke eenpansmaaltijd te bereiden en er tenslotte gezamenlijk
van te genieten. We rekenen hiervoor geen kosten, maar werken via het principe van de
‘vrije gift’. Data: donderdag 21 en vrijdag 22 juli en donderdag 4 en vrijdag 5 augustus.
Aanvang telkens om 17.30 uur. Aanmelden kan vanaf nu.
Kort verhaal
Als besluit van deze nieuwsbrief een kort verhaal dat ik eerder dit jaar schreef.
INTUÏTIE - “Volgens mij moeten we m’n intuïtie volgen en ophouden met op internet naar
het weer kijken! We hebben al vaak gemerkt dat dat lang niet altijd klopt. Mijn gevoel zegt
dat we morgenochtend kunnen fotograferen!” Aan het woord is Carla en onderwerp van
gesprek is een fotoreportage die we al enige tijd graag zouden maken. Een maand geleden
waren we een paar daagjes in Drenthe en bezochten toen het hunebedcentrum in Borger en
twee hunebedden in Noord-Sleen. Onze interesse in de bijzondere bouwwerken was gewekt
door een interview met bedrijfskundig ingenieur en gezondheidscoach Ard Pisa. Pisa heeft
een heel eigen kijk op de ontstaansgeschiedenis van hunebedden en andere megalithische
bouwwerken. Het zouden geen graftombes zijn, maar oeroude krachtcentrales of wellicht
enorme informatiecentra. Een raar idee? Ja, dat zeker. Maar feit is wél dat er in hunebedden
en overigens ook in pyramides nooit skeletten gevonden zijn. En dat men ook in het
hunebedcentrum zelf een forse slag om de arm houdt voor wat betreft de
ontstaansgeschiedenis. Afijn, na ons bezoek aan Drenthe wilde ik er graag nog een keer heen
om een hunebed bij zonsopgang te fotograferen. Maar zonsopgang betekent in deze tijd van
het jaar zo rond de klok van vijf! Minus anderhalf uur rijden en minus een half uur om op te
staan en koffie te zetten, betekent om drie uur ’s nacht ons bed uit. Nou is dat best leuk voor
een keer, maar dan wil je wel graag zeker weten dat je ook écht een mooie zonsopgang te
zien krijgt.
“Lieverd, je hebt groot gelijk, we gaan vanavond op tijd naar bed en morgenochtend in alle
vroegte op stap!”, geef ik Carla als antwoord. Ik heb wel zin in het plotselinge uitje en
bovendien is het nu, op zaterdag-namiddag, stralend mooi weer. Dus waarom zou het dat
morgenochtend vroeg niet zijn? Buienradar vertelt ons dat er vanaf drie uur ’s nachts
bewolking komt, we zien een maantje én een wolkje. Maar dit negeren we, we koersen

vanaf nu op onze – of eigenlijk vooral Carla’s – intuïtie. Ik maak mijn fotospullen in orde en
doe ze alvast in de auto, Carla smeert ontbijtkoek, maakt muesli klaar om mee te nemen en
maalt koffie. Samen zoeken we de kleding uit waarin ik haar bij het hunebed kan
fotograferen. We spreken af dat we de wekker om drie uur zetten en dat degene die als
eerste uit bed is even naar de hemel kijkt. Is het bewolkt dan cancelen we het hele plan, is
het helder dan gaan we er voor. Om half drie wordt Carla wakker, ze moet plassen.
Slaapdronken schuifelt ze naar de wc. Intuïtie of niet, als ze weer terug loopt kan ze het niet
laten even op haar telefoon te kijken. Daar staan nu een wolkje én regendruppels
aangegeven. Oeps, wat moet ze daar nu mee? Intuïtie is leuk, maar dit is klare taal… Moet ze
het mij vertellen, of niet? Een ongemakkelijk gevoel nestelt zich in haar buik. Ze kruipt terug
in bed en is snel weer onder zeil. Een half uur later gaat de wekker. Ik ben er als eerste uit,
kijk door het slaapkamerraam naar buiten, zie volop sterren en zelfs de grote beer. “We
gaan!” meld ik enthousiast, terwijl ik me vlot in m’n kleren hijs. Carla reageert wat minder
enthousiast, maar komt er even later ook uit. Van de nachtelijke blik op haar telefoon weet
ik niets.
Precies om half vier rijden we bij de boerderij weg. Er is geen maan, maar donker is het al
niet meer. De nieuwe dag kondigt zich in het oosten met prachtige kleuren aan.
Zondagochtend in alle vroegte, er is nauwelijks ander verkeer. De koffie en ontbijtkoek
smaken uitstekend en de reis verloopt voorspoedig. We passeren Coevorden en de hemel is
nog steeds praktisch onbewolkt. Een kwartier later parkeren we onze auto in de berm van de
Hunebedweg en zien tussen de boompjes de imposante stenen-reeks al staan. Voor onze
ogen is het dan al behoorlijk licht, voor m’n camera is het meegebrachte statief geen
overbodige luxe. Uit de hand fotograferen met sluitertijden van een halve seconde is immers
geen optie. Langzaam wordt het lichter en ik fotografeer het imposante bouwwerk op
allerlei manieren en met en zonder Carla er bij. De sfeer is magisch en de ene foto pakt nog
mooier uit dan de andere. Wauw, wat is dit te gek, wat kunnen we samen toch prachtige
dingen maken! Als we klaar zijn eten we de meegebrachte muesli op en vertelt Carla me
eindelijk ‘haar geheim’. “Ik wist niet of ik het je vertellen moest, dan waren we misschien
helemaal niet gegaan! Ik ben zo blij dat ik tóch op mijn intuïtie vertrouwd heb en dat we wél
gegaan zijn!", glundert ze. “Ze moeten jou maar inhuren, daar bij Buienradar”, zeg ik
lachend, “Jouw intuïtie is betrouwbaarder dan het hele wereldwijde netwerk van
weercomputers bij elkaar.” Het is nog steeds stralend mooi weer als we Drenthe achter ons
laten en weer koers zetten richting Achterhoek. Daar stappen we even na negenen ons bed
weer in. Met op ons netvlies de prachtige beelden die we eerder die ochtend schoten. Met
dank aan Carla’s intuïtie!

Graag tot ziens! Mede namens Carla, Arjan Wijnstra

