Jane Update nr. 6 23 januari 2013
06.15 uur De wekker
Pffff nu al? Heeeeeeeeeeel eventjes dan nog. Tien minuutjes, totdat de wekker opnieuw van zich
laat horen: een kudde Zwitserse koeien die loeiend langzaam de berg optrekt, koebellen die steeds
dichterbij komen, nee kom, nu echt eruit voordat we onder de voet gelopen worden….
06.30 uur Aankleden
Douchen doen we straks wel, als het eerste werk erop zit.
Eerst even bij de hondjes kijken. Er zit al volop leven in. Hier geen problemen met wakker worden en
opstaan. Een nieuwe dag, lijken ze te denken: wat zal ie ons brengen???
eten….poepen…..spelen….slapen…..eten
Moeder Jane komt kwispelend naar ons toe; gaan we uit? Uit? Je bent vannacht om 4 uur nog uit
geweest……
Een dampende sterke espresso en een glas vers geperst sinaasappelsap(soms moet je je wat luxe
permitteren in dit leven…).

Hier geen probleem met
wakker worden……….

07.00 uur. Al volop aan de slag…..
Ons kleintje Groen krijgt een voorkeursbehandeling. Een schoteltje fijngeprakte Pal. Het gaat grif
naar binnen. Hoe lang zal Groen nog “ons kleintje” zijn?
Dan eten maken voor iedereen . Ontbijt, de belangrijkste maaltijd van de dag??? Zelf zijn we niet van
die ontbijters: Italian style, een kop koffie in een klein barretje, een zoet croissantje erbij, dat heeft

Jane Update nr. 6 jan 2013

1

Jane Update nr. 6 23 januari 2013
onze voorkeur. Hoe anders gaat dat hier: Warme melk, een ferme dosis Brinta er doorheen, een
flinke portie fijngeprakte Pal- junior (lamsvlees met rijst, deze keer, zegt de verpakking….)
07.15 uur Eten
Om het geheel een beetje beheersbaar en overzichtelijk te houden wordt er in twee groepen
gegeten. Van onze dikkerds vragen we het meest geduld en dus eten vandaag Bruin, Rood, Zwart,
Wit en Groen eerst.
Het gaat grif naar binnen. Groen eet gewoon weer mee, zich kennelijk weinig herinnerend van het
schoteltje Pal dat ie amper 20 minuten geleden nog naar binnen gewerkt heeft. Broertje Bruin is
midden in de voedselbak gaan staan: dat is pas makkelijk: 360 graden eten om me heen…
De dikkerds roeren zich inmiddels danig: ze zijn het duidelijk niet eens met deze ongelijke
behandeling. Driftig doen ze hun best zich over de ingang van de werpkist te werken. Geel klimt
bovenop Blauw , en vraagt hem haar een kontje te geven. Helaas, poging mislukt, maar dat gaat niet
lang meer duren….

Pal Junior met Brinta….hmmmmm
07.30 uur Poetsen, poetsen, poetsen
Je waant je terug in een ziekenhuis in de 60-er jaren. De doordringende geur van de Dettol waarmee
de werpkist wordt uitgedaan doordringt het hele huis. Dan een laag nieuwe kranten erop.
Kwaliteitskranten uiteraard. Naast het NRC en de Volkskrant huizen onze setterpupjes ook nog op
het plaatselijke sufferdje, de MooiRooi-krant, voor het plaatselijke nieuws. Iedere week opnieuw
door Marianne in ruime hoeveelheden aangeleverd. Toch slinkt de stapel harder dan wenselijk is.
Gaan we dat weer redden deze week?
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07.45 uur De groten gaan uit
Zonder taakverdeling werkt het niet. Terwijl Hans deze keer de poetsbeurt heeft en het eten voor de
groten maakt, gaat Susan met ze uit: gelukkig wordt het dankzij de sneeuw al een beetje licht. Vier
verlichte halsbanden racen over het veld richting bos. Ook Jane gaat al weer mee, hoewel we wel
proberen om haar een beetje in de buurt te houden. Teckel Dashwood moet als altijd aan de lijn:
geef hem de kans en je ziet hem uren niet meer terug. Niet goed voor de reeën, en ook niet goed
voor ons humeur.
08.25 uur Waar blijft Susan ?
Hans zijn ongedurigheid neemt met de minuut toe. Waar blijft Susan? Wat duurt dat weer lang
vandaag. Toch weer te laat opgestaan. Dat wordt weer racen over de A2 zo dadelijk, en nee, vergeet
het maar, die afspraak van 9 uur ga je weer niet halen. Wat zal ik doen? Een dik verhaal over de
wegwerkzaamheden, de falende verkeerslichten, de verstopte toeritdosering, de files die er
volkomen onverwacht vandaag staan? Of gewoon quasi nonchalant om tien over negen binnenlopen,
sorry roepen, en maar hopen dat de collega s nog maar weer eens een keertje begrip op kunnen
brengen voor de jonge beestenboel?
09.00 uur Quality time!
Gelukkig kent Susan’s agenda deze ochtend een keer iets minder stress. Om elf uur staat vandaag in
Culemborg de eerste afspraak genoteerd. Eventjes knuffelen met de kleintjes, eventjes quality time.
Nou ja quality time… met de vergaderstukken voor je neus, een piepende e-mailbox en een ratelende
telefoon blijft het een kwestie van improviseren…..

10.20 uur Een laatste check
Nog even een laatste blik in de werpkist: het spul slaapt. De slaap der onschuldigen. Af en toe een
gaap bij de een, een onwillekeurige spiertrekking bij de ander. Paars ligt op zijn rug, zijn zachte
buikje gaat op en neer. Roze ligt dicht tegen Wit aangekroeld, alsof ze al jaren samen zo
slapen….Moeder Jane ligt tegen de werpkist aan, af en toe gaat er even een oog open. Alles in orde?
Vlug de auto in en op pad. Over een uur staat onze steun en toeverlaat Marianne weer op de stoep.
Dan mag zij aan de bak: eten…poetsen…knuffelen…..
18.00 uur Thuis
De pups wegen wie is er nu weer het meest aangekomen? Ondertussen worden de groten over het
veld gelaten. 15 hondjes eten geven. Zelf nog even snel een hap eten. En daarna de poets beurt.
22.30 uur Klaar voor de nacht
Ze zijn nog even buiten de werpkist om te spelen. Harry wil graag mee doen en dat mag als hij lief is.
Als enig kind is het toch wel erg leuk om kleine broers en zusjes te hebben. Alle 15 nog een laatste
plas en dan wordt de rustplaats opgezocht. Dat geldt ook voor ons. Om 23.30 uur liggen we in bed
met de babyfoon weer aan. Hoe laat zal Jane ons vannacht wekken?
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Harry mag ook nog even spelen met zijn “broers en zussen”
Groet
Hans en Susan
Meer foto’s als altijd op www.tussocksmanor.nl
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