Jane Update nr. 12 7 maart 2013
Empty nest, we gaan scheiden……
We gaan scheiden…althans…. Amerikaans onderzoek wijst uit dat veel oudere echtparen uit elkaar
gaan, nadat hun kinderen het nest verlaten hebben. In die zin behoren we vanaf afgelopen week
beslist tot een risico-groep. Bertus vertrok met Hanneke naar Texel en Flannan en Harry vertrokken
met hun nieuwe baasje Sonja naar Numansdorp, waar dochter Jasmijn bijna bereid was te spijbelen
van school om een welkomstcomité te kunnen vormen.

Jasmijn en Flannan

Harry maakt kennis met de cavia’s
Ons huis is leeg.
De bench is opgeruimd, het inmiddels stinkende zeil ligt buiten op straat, de vloer is drie keer
gedweild en weer fris, de werpkist kan naar de zolder toe.
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De geboorte van de pups!
Wat nog rest zijn de stapels kranten in de hal (dankjewel, trouwe verzamelaars) en 26 volle
vuilniszakken onder het overdekt terras die hun weg naar de milieustraat nog moeten vinden ( a
raison van € 2 per stuk) .
Wat altijd zal blijven zijn herinneringen aan bijna drie maanden hondsdolheid. Elf pups waarvan we
hebben genoten, en helaas soms ook tranen over hebben gelaten. Enkele tientallen bezoeken van
toekomstige baasjes. Sommigen kwamen zelfs wekelijks (Monique & Paul en Jaap&Erna: willen jullie
de voordeursleutel nog terug geven?? )

Jaap tussen de pups
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Leveranciers in de omgeving zullen het merken. De Nettomarkt zal een dramatische terugloop in de
hoeveelheid verkochte Smuldier ervaren. Onze recordafname was ruim 120 pakken in 1 week:
daarmee hebben we de inkopers mooi op het verkeerde been gezet. De plaatselijke supermarkten
luiden de noodklok over het inzakken van de verkoop van soesjes, gebak en grote koeken. Op
nationaal niveau zal er sprake zijn van een waarneembare afname in het gebruik van keukenrollen:
minstens honderd gingen er door, net als talloze flessen chloor en allesreiniger.

Wachtend op eten

En wij? Wij blijven alleen achter, geen enkel hondje meer, nou ja… op een stuk of zes na dan, die op
hun beurt blij zijn dat ze eindelijk weer eens meer aandacht krijgen, en niet pas op de tweede plaats
komen nadat de kleine mannen zijn verschoond, hun eten hebben gehad, en de kamer op stelten
hebben kunnen zetten. Het was voor hen ook niet altijd makkelijk.
En voor jullie allemaal? Geen wekelijkse Jane-updates meer, geen foto-albums meer die jullie
mailboxen volspammen…… Wat we wel zullen doen is regelmatig de website up to date maken en
voorzien van nieuw materiaal van het beestenspul , als jullie dat tenminste naar ons sturen… (wij
zouden dat geweldig vinden!).

Jane Update nr. 7 mrt 2013

3

Jane Update nr. 12 7 maart 2013

Kees Jaap en Bertus op Texel
We hopen dat jullie er van genoten hebben, we houden contact, Susan maakt nu al plannen voor een
terugkomdag volgend jaar als het mooie weer daar is maart/april én als de voorzienigheid het
toestaat komt er , zoals bij iedere succesfilm, nog een vervolg, zoals een Jane-does-it-again-update,
of-spannender nog- een Lizzy-update…

Pups met Karakter!
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Dank jullie wel allemaal!!!!

Hans en Susan
Houdt de website in de gaten voor nieuwe verhalen en foto’s!
www.tussocksmanor.nl
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