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VOORWOORD
Door
Corrie Top

Op deze laatste meteorologische winterdag begint het hier en daar toch en beetje lente te 
worden. De sneeuwklokjes staan hier vrolijk te bloeien in de tuin . De krokussen en de 
narcissen steken hun bloemknopjes omhoog . 
De woerden zijn weer helemaal op kleur en beginnen te pronken voor het vrouwtje . Ze 
laten hun mooie veren schitteren en spetteren in het zonlicht om nog meer kleuren te laten 
zien . Het woerdje van de Marmertaling steekt regelmatig zijn kuif omhoog en laat zijn 
fluitje horen . Ze laten geen vreemde woerden meer toe in de nabijheid van hun vrouwtje , 
elk koppeltje laat zich gelden op zijn eigen manier. De roodhalsganzen die de hele winter 
bijna geen geluid lieten horen beginnen zich weer overal mee te bemoeien . De gent 
steekt zijn nek naar je uit als je te dicht bij zijn vrouwtje komt. De nestkasten zijn met vers 
stro gevuld zodat ze een plekje kunnen zoeken om hun eieren te leggen. De schildpadden 
die deze winter op de bodem van de vijver hebben doorgebracht komen weer te voorschijn 
en laten zich koesteren door de zonnestralen die steeds meer kracht krijgen.  In het 
kippenhok staat de broedmachine te draaien en de eerste kuikens lopen vrolijk door het 
hok te stappen. De jonge haantjes staan soms als echte kemphanen tegenover elkaar en 
bepalen de rangorde . De nieuwe generatie konijnen wordt deze week verwacht , het hok 
is schoon en gevuld met extra stro . Er staat weer een nieuwe generatie in de startblokken  
om straks plaats te nemen in onze tentoonstellingskooien . Hoe dat over ruim een half jaar 
zal zijn is nu nog een groot vraagteken .                                                                                                                                     
Wanneer is de vogelgriep voorbij. Wanneer mogen de kippen weer naar buiten? Hoe vaak 
kunnen we dit jaar naar een tentoonstelling? Veel vragen maar laten we vooral niet 
vergeten om  eerst volop te genieten van al het jonge leven dat de komende tijd in onze 
hokken verschijnt want dat is toch het allermooiste van onze hobby .

Op 6 februari j.l. is ons Gallinova lid Evert van Ginkel, op 83-jarige leeftijd overleden.
Wij herinneren ons Evert als een betrokken lid van Gallinova. Hij bezocht trouw de 
vergaderingen en heeft lang ook zijn steentje bijgedragen aan de opbouw en het opruimen 
van onze jaarlijkse jongdierendagen en tentoonstellingen. Hij hield nog een paar kippen en 
ganzen en was voorheen een liefhebber van Voorburgse Schildkroppers. Evert kende heel 
veel mensen, mede door zijn vroegere werk als vertegenwoordiger o.a. bij de Heus. Om 
woorden zat hij nooit verlegen en altijd was het prettig een praatje met hem te maken. Veel 
mensen, waaronder diverse Gallinova leden, hebben hun medeleven getoond, door te 
komen condoleren of bij de begrafenis aanwezig te zijn. 
Wij wensen mevrouw van Ginkel, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
 

In Memoriam

Evert van Ginkel

door:

Ane Visser
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Uitnodiging
Jaarvergadering

Door:
Jan Vogel

UITNODIGING JAARVERGADERING GALLINOVA 
Hiermede nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van haar jaarvergadering,

welke gehouden zal worden op dinsdag
11 april 2017  aanvang 19.30 uur.

LOCATIE: Kennel/Fauna Nova Wesselseweg 32 Barneveld

Agenda 
1. Opening voorzitter.
2. Welkom nieuwe leden
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2016
5. Jaarverslag secretaris 2016.
6. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017, 
7. Verslag kascommissie. 
8. Instelling nieuwe kascommissie 
9. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar: 
10. Jubilea
11. Project De Schaffelaar: stand van zaken
12. Gallinova 2017. Hoe kunnen we het resultaat verbeteren? Het bestuur komt met een voor-

stel en wil dit met de leden bespreken.
13. Activiteiten 2017:
- Datum barbecue: 3 juni 2017
- Hokbezoek: is nog niet bekend
- 2 september jongdierendag
- Gallinova Tentoonstelling 10 en 11 november 2017
- Bezoek Dortmund najaar 2017

14. Pauze  
15. Terugblik 2016

CONTRIBUTIE  2017 Door

Jan Vogel            

Hebt u uw contributie al betaald???
De contributie per 1/1/ 2017 bedraagt € 15,--. De contributie voor jeugdleden bedraagt 
€ 5,--.  Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: 
NL71 ABNA 0468 4644 68 ten name van K.V. Gallinova.  
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RINGEN
BESTELLEN

Door 
Ane Visser

                  

Ringen bestellen Hoenderachtigen en Wilde duiven

De site waarop u ringen kunt bestellen is aangepast. Ga naar Kleindier Liefhebbers 
Nederland en klik op  “Ringen bestellen”.
Als u voor het eerst in dit nieuwe systeem Uw ringen bestelt, dan moet u een “Account” 
aanmaken.
Houd uw Fokkerskaart bij de hand. U kunt pas ringen bestellen wanneer U de rekening 
voor uw Fokkerskaart heeft ontvangen (midden december 2016).  Uw account moet ook 
een wachtwoord hebben. Om dit te onthouden is het misschien handig om dit op de 
rekening te noteren.
Na een account te hebben aangemaakt klikt u op “Registreren” en moet een 
“Activatiecode” worden ingevuld, welke u via de e-mail ontvangt. Sluit Digiring niet af 
terwijl u naar uw e-mail gaat, anders werkt uw activatiecode niet meer. Als deze code 
geactiveerd is, kunt u uw bestelling doen.
Van u wordt verwacht dat u aantal, ras en maat duidelijk aangeeft. Na een regel ingevuld 
te hebben, verschijnt automatisch de volgende. Het verschuldigde bedrag verschijnt ook in 
beeld en door
vermelding van uw Banknummer kan het bedrag automatisch worden afgeschreven.
Bij een volgende bestelling kunt u klikken op het linker veld en vult uw e-mail en 
wachtwoord in.
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u dat aanklikken en krijgt u via e-mail 
aanwijzingen hoe u verder kunt gaan. Mocht u geen e-mail binnenkrijgen, kijk dan ook in 
“ongewenste berichten” of “spam”. Komt u er niet dan kunt u ook Piet Bouw bellen, tel.: 
0318-416789 of per mail naar leden@kleindierliefhebbers.nl. Ook staat instructie op de 
site van de KLN.
Ringen voor sierduiven zijn te bestellen via Gerrit Koerhuis (Koerhuis@gmail.com) of tel.: 
038-3759278 , daar deze Bond nog geen systeem heeft om ringen digitaal te bestellen.

TATOEEREN

            2017

Door:

Evert Meerveld
                 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw konijnen te laten tatoeëren.
Het tatoeëerreglement kunt u na lezen op de site van de KLN: 
www. kleindierliefhebbers.nl ,selecteer organisatie, dan Statuten en reglementen. U 
krijgt dan een rij statuten en reglementen. Daartussen staat Richtlijn merkenbureau. Daar 
vindt u het complete reglement.
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Adres voor het tatoeëren is:
E. Meerveld
Beekstraat 22 
Barneveld

De kosten zijn 30 eurocent per dier.
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking.
De data voor 2017 zijn:
3 april, 1 mei, 12 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september.
Voor wijzigingen moet u de HANEPOOT raadplegen.

Entprogramma
2017

Door:
Corrie Top

                  

De 1e voorenting: zaterdag 27 mei
De 2e voorenting: zaterdag 8 juli

De 2e week van september = week 36 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts 
thuis enten.

Tussen 8.00 uur en 9.00uur kan de entstof worden opgehaald en direct  betaald bij:
Corry Top, Kallenbroekerweg 19 te Barneveld
De hoeveelheid entstof die u nodig heeft is: ½ liter per 10 dieren. Brengt u zelf even een 
fles of emmer mee?
De totale kosten bedragen € 17,00  2x een voorenting en 1x dierenarts. Dit bedrag graag 
direct afrekenen op zaterdag 28 mei.
U wordt gebeld wanneer de dierenarts thuiskomt zodat u uw dieren kunt vasthouden.
Van de dierenarts krijgt u een entformulier waarop de ringnummers, het aantal dieren, 
adres enz. moeten worden ingevuld.
Van dit formulier maak je kopieën die op de tentoonstellingen kunnen worden ingeleverd.
Als u nog vragen heeft bel mij dan gerust: 0342 414396

VOORBEREIDING:
Op vrijdagavond 26mei en 7 juli de drinkbakken uit de hokken halen en met schoon water 
goed schoonmaken. Geen schoonmaakmiddel gebruiken!! De volgende morgen de entstof 
geven en als alle dieren gedronken hebben de dieren weer schoon water geven.
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OP BEZOEK BIJ

Cora Hofman

Door 

Kees Corstiaensen
                     

Diergroep: Konijnen

Ras: Vlaamse reuzen in de kleurslag konijngrijs.

Welke andere dieren fokt u nog meer? Hollanders

Op welke manier bent u met deze hobby begonnen?
Al jong had ze wat met dieren en al gauw kwam het eerste konijn thuis: een hollandertje. 
En kwamen er meer. Het leukste was de jonge dieren te zien opgroeien.

Wanneer bent u lid geworden van Gallinova?
Dat was ongeveer Oktober 2014.

Welke vakbladen leest u?
Kleindieren Magazine en de Hanepoot.
Daarnaast de uitgaven van de Vlaamse reuzen club.

Bent u lid van een speciaalclub?
De Vlaamse reuzenclub (NVRC); een belangrijke bron van informatie en verder leer je er 
andere fokkers kennen. Ook goed voor uitwisseling van fokmateriaal.
De club geeft ook een Rasbeschrijving uit.
Daarnaast houdt ze jaarlijks een fokkersdag/jongdierendag.

Wat doe je aan fokadministratie?
Alles wat te maken heeft met de hobby zit netjes in een ordner.
Onder andere de entbewijzen, de registratiebewijzen, adressen en de 
beoordelingskaarten.
De beoordelingskaarten dienen vooral om te weten: wat moet beter, waar moet ik op letten 
bij het uitzoeken voor de show en waar moet je niet mee verder fokken.
Wisselen van ram zodat deze niet gepaard wordt aan zijn dochters.

Hoe is de huisvesting van de dieren?
Voor de Vlaamse reuzen staat er een mooie eenheid van 2 hokken x 3 hoog, zelfgemaakt!
Elk hok is 120 cm breed, 80 cm diep en 70 cm hoog. Aan de voorzijde een plank zodat het 
strooisel er niet uit valt. Deze plank is vastgeschroefd omdat de konijnen hem eruit 
lichtten. Eén deur met stevig kwadraat gaas sluit een kolom van 3 hokken af. Als strooisel 
wordt gebruikt: vlasscheven op de bodem met daarbovenop gerstestro.
De rammen zitten in de onderste hokken; dit geeft meer rust aan de andere dieren onder 
andere vanwege het stampen.

Hokinventaris.
De voerbak (rond, metaal) zit tegen de wand en is uitneembaar. Evenzo is de vierkante 
nippelfles voor drinkwater uitneembaar om gemakkelijk schoon te maken en te vullen.
Een ruif aan de zijwand voor ruwvoer.
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Een royale nestkast waarvan het deksel open kan om het nest te inspecteren.
Extra aanwezig is een mat om de dieren te behandelen, te trainen voor de show en 
eventueel foto’s te maken.

Jonge dieren.
Bij de voedster worden de jongen reeds bijgevoerd met Cunikorrel.
Op een leeftijd van 8 weken worden ze gespeend; ze zijn dan sterker vergeleken met 
vroeger spenen. De jonge dieren worden geleidelijk bij de voedster weggehaald voor een 
zo soepel mogelijke overgang. Jonge rammetjes en voedstertjes gescheiden.

Gezondheidsaspecten.
Gelukkig nog geen pech gehad met aandoeningen of ziektes.
De dieren worden geënt tegen RHD (Rabbit Haemorragic Disease).
De vraag van Cora is: Zou het mogelijk zijn om via Gallinova de RHD-enting te regelen?
In clubverband zou het goedkoper kunnen en gemakkelijker te organiseren. 

Wat wordt er gevoerd?
De jonge dieren krijgen Cunikorrel, dat een anti-coccidiosemiddel bevat.
De volwassen dieren krijgen Hobbykorrel van Havens voeders (bevat geen 
toevoegingsmiddelen). 
Ongeveer 1x per week krijgen de dieren oud brood en soms ook wilgenhout om te knagen 
en zo olifantstanden te voorkomen.
Het hooi moet zijn van de 2e of latere snee. Etgroen of jong gras moet eerst verleppen 
alvorens in kleine hoeveelheden te voeren. Koolsoorten geven gemakkelijk gasvorming in 
de blinde darm en zijn dus geen goed product voor konijnen.
In de showtijd wordt wel iets lijnolie door de korrel gedaan voor een betere glans op de 
vacht. 

Welke bijzondere kenmerken heeft uw ras?
Bij konijngrijs moet de ticking (dondere haarpuntjes) mooi gelijk over de vacht verdeeld 
zijn.
Ook mogen de dieren geen rossige kleur vertonen , vooral goed zichtbaar in de nek achter 
de oren. Het zou kunnen ontstaan door het caroteen in wortels.
Oorlengte moet 20 cm zijn.

Noem eens een succes, wat u hebt bereikt.
Afgelopen seizoen heeft een jonge ram een ZG predikaat behaald. 

Wat wilt u nog eens bereiken in deze liefhebberij?
Het zou mooi zijn om eens een F te halen.
Een andere opmerking: is het een idee om als konijnenfokkers eens of vaker bij elkaar te 
komen? Niet alleen om zo van elkaar te leren, maar ook om elkaar te helpen bij 
problemen, voor dierenruil of andere zaken die met konijnenfokken te maken hebben.

       

       

Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de 
website:

www.gallinova.nl
Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken.
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Lang leek het er op dat het toch mogelijk zou zijn om hoenders en watervogels in te 
kunnen sturen op de Bondsshow voor deze diergroepen. 
Het inschrijven kon dit jaar ook weer digitaal, maar was anders van opzet dan wij gewend 
waren. Na het opgeven van de sierduiven wilde ik doorgaan met de hoenders en krielen 
op het inschrijfblad te vermelden, maar dat lukte niet, het stokte. Omdat ik vrij laat was heb 
ik in allerijl nog maar schriftelijk mijn opgave gedaan. Ik had niet op verzenden geklikt doch 
kreeg van de organisatie de mail dat mijn sierduiven wel binnen waren gekomen en dat ik 
wel beide Fokkerkaartnummers in moest vullen om de hoenders ook door te kunnen 
geven. Weer wat geleerd. 
Wegens recente uitbraken bleek dat de regels rond de vogelgriep niet toelieten dat de 
show voor hoenders en watervogels door kon gaan. Wij werden tijdig hiervan op de 
hoogte gesteld en er was al gesteld dat wel de konijnen en sierduiven mochten komen, 
behalve uit een regio waar nog een vervoersverbod van kracht was. 
Het was de bedoeling dat ondergetekende samen met Anton
Veldhuizen, Martin Zwanenburg en Peter van Ramshorst op woensdagmiddag de dieren 
van leden van Gallinova naar Assen zouden brengen. Omdat het hoofdzakelijk hoenders 
waren welke mee hadden gemoeten, bleven er drie konijnen en twaalf sierduiven over. 
Ondergetekende was gevraagd om op de donderdag sierduiven te komen keuren en 
vandaar dat ik de secretarissen van de konijnen- en sierduivensectie een mail had 
gestuurd met het verzoek of ik op donderdagmorgen vroeg deze dieren in mocht kooien. 
Beide waren akkoord, mits ik voor 8.00 U. aanwezig zou zijn en dat is gelukt.
De organisatie had als alternatief bedacht voor de ontbrekende hoenders en watervogels, 
een foto wedstrijd uit te schrijven voor deze diergroepen. Ondergetekende had ook zijn 
best gedaan om vijf leuke foto’s van verschillende hoenders te maken en vervolgens 
digitaal door te sturen. Vlot daarop kwam een mail dat de inzending was gesloten omdat 
de termijn was verstreken. Op de site van de Noordshow was een datum vermeld en 
daarbinnen had ik mijn opgave gedaan. Later bleek de belangstelling zo groot te zijn dat 
het bedrijf welke ze uit moest printen niet tijdig alle foto’s klaar kon hebben en dat was de 
reden dat mijn foto’s er niet bij waren. Nu werden op de keurdag door hoender- en
watervogelkeurmeesters de aanwezige foto’s beoordeeld en van een predicaat voorzien. 
De verantwoordelijke persoon heb ik op de keurdag  wel laten weten dat ik teleurgesteld 
was in de gang van zaken, vooral omdat tijdens deze actie de spelregels aangepast 
waren.
De hal was nu maar voor een deel bezet door kooien en stands en afgezet met een 
scherm.
Door de afwezigheid van hoenders en watervogels was ook de gebruikelijke 
Gallinovabusreis afgeblazen, omdat een minimale belangstelling werd verwacht. Een paar 
leden,  welke op zaterdag naar Assen zouden gaan, hebben aangeboden om 
belangstellenden mee te laten rijden. Hier is geen reactie op gekomen en hebben 
ondergetekende en de fam. Veldhuizen gezamenlijk de reis gemaakt.
Zaterdagmorgen werd nog gladheid gemeld en onderweg boven de weg steeds 50 km of 
70 km vermeldingen en daardoor duurde de reis anderhalf keer zo lang. De gebruikelijke 
stands van diervoederfabrikanten waren weer aanwezig en door ruimere paden leek de 
hal gevuld.
Het was wel een “stille” show nu de hanen niet hun gekraai en de eenden hun gekwaak 
konden laten horen. Als inzender of bezoeker kom je veel bekenden tegen of worden bij 

Verslag
Noordshow

door:
Ane Visser
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de kooien nieuwe contacten gelegd met liefhebbers met dezelfde interesse. Voor ons 
jeugdlid Jarno v.d. Berg was het een leuke opsteker dat hij met zijn jonge zwarte 
Lotharinger ram een F scoorde in een grote klasse met veel concurrentie. 
Wanneer veel gepraat wordt, vliegt de tijd en was de middag zo voorbij.
Ook deze keer moesten wij geduld hebben omdat er toch verkeerde dieren uit de kooi 
waren gehaald en pas toen dit opgelost was, konden de deuren open. Dit zijn wij bij de 
Noordshow wel gewend en het leek de inzenders ook niet te deren. Voordat wij het 
parkeerterrein konden verlaten, was het wel stapvoets aansluiten doordat alle bezoekers 
en inzenders op hetzelfde moment het terrein wilden verlaten. Wat dan opvalt is dat er 
mensen zijn met weinig geduld en hun voertuig er tussen willen dringen om toch maar en 
minuutje tijd te winnen om eerder thuis te zijn.
De terugreis verliep zeer vlot onder goede weeromstandigheden en kunnen terugzien op 
een gezellige show.
      

Na twee jaar Aviornis afwezigheid op Gallinova, vanwege te weinig plek in de kleine hal 
waar de show toen werd gehouden, werd de Gallinova 2016 show op 11 en 12 november 
2016 gehouden in de nieuwe Midden-Nederland Hallen te Barneveld. 
En was Aviornis gelukkig weer uitgenodigd door het Gallinova bestuur om deel te nemen. 
Centraal in de hal bij de raampartij kregen wij een mooie ruime plek. 
Op het vijverperk waren verschillende soorten sierwatervogels te bewonderen.
Zoals roodsnavel fluiteenden, krooneenden, pijlstaarten, kastanje talingen, Chili smienten, 
Mandarijn- en Carolina eenden, grijskop casarca’s, bergeenden, Europese eiders, 
streepkop- en roodhalsganzen en zwarthals zwanen.   
Beschikbaar gesteld door de Firma Rijk Achterberg uit Ede. 
Een selectie van bijzondere oorspronkelijke vogelsoorten, waarvoor Aviornis de belangen 
behartigt, was in verscheidene volières te zien.
Bij de vijverpartij stond een volière van de Fa. Borgstein opgesteld, met daarin 
Mexicaanse steltkluten en een paartje Shalowi toerako’s. 
Verder ook een drievoudige aluminium volière met oorspronkelijke zaadetende duiven. 
Daarin waren witvleugel- groenvleugel, olijf- en Nepal duiven te zien. 
Tegen de raamzijde stonden twee grote volières van de Nettenlijn uit Cuijk opgesteld. 
Met in de ene een zestal kwakken, die wij niet eerder op een show hadden.
En in de andere drie kookaburra’s, een broedpaar met juveniel.
Die trokken weer veel aandacht door hun luide, aanstekelijk lachende roep. 
Alle vogels waren welwillend beschikbaar gesteld door leden.
Een ander regio lid zorgde weer voor een mooie aankleding van de stand met palmen en 
sierliguster in bakken. 
De promotie voor Aviornis bestond uit de kleurrijke banners, zeildoeken en vogelposters. 
Op marktkraampjes waren o.a. Aviornis Tijdschriften beschikbaar. De verzamelbanden 
voor de Aviornis Tijdschriften en de nieuwe druk van het volledig herziene boek
“Watervogels houden, ..’t is een Hobby” waren er te koop.
Ook werden er volop Aviornis stickers uitgedeeld.

Verslag
Aviornis

door:
Jaap Korten - Voorzitter 
Aviornis regio Midden-
Nederland    
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Vanzelfsprekend konden geïnteresseerden zich als nieuw lid aanmelden. Daarvoor waren 
er Aviornis folders met aanmeldingskaart. En wij konden daadwerkelijk ter plaatse twee 
nieuwe leden optekenen. 
Er werd ook promotie gemaakt om Aviornis Steunlid te worden. Voor een bedrag van 
slechts € 5 per jaar wordt het juridisch fonds van de onder het PVH samenwerkende 
dierenorganisaties financieel gesteund in de strijd tegen de Positieflijsten en Lijsten 
Invasieve Exoten.
Bestuursleden en enthousiaste regioleden waren voor toelichting en uitleg afwisselend 
aanwezig.
Het was zeer verheugend dat vele regioleden ons kwamen bezoeken en er was ook 
belangstelling van leden uit andere regio’s.
Overdag op de vrijdag was het redelijk druk en vrijdagavond kwam er veel bezoek.
Vooral met koffietijd en na de lunch op zaterdagmiddag was het druk met vele families met 
kinderen, die hun ogen uitkeken vanwege de bijzondere en kleurrijke vogels.
De Gallinova Show werd gelukkig net op tijd gehouden, omdat de week daarna vanwege 
de vogelgriep uitbraken bij commerciële bedrijven een tentoonstellingsverbod voor 
sierwatervogels en hoenderachtigen werd afgekondigd.
Hierbij worden alle hulpvaardige regioleden, die zich spontaan beschikbaar stelden, van 
harte bedankt voor hun medewerking en inzet bij het tot stand komen van alweer een 
geslaagde Aviornis presentatie tijdens een meerdaags evenement. En niet in de laatste 
plaats worden ook de leden bedankt voor het beschikbaar stellen van vogels. Zonder hun 
inbreng is een Aviornis promotie van de liefhebberij voor het houden van sierwater-
volière- en parkvogels op deze manier niet mogelijk.
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Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen.
Tante Hannie naar je zwaaide.
De bakker nog aan de deur kwam. 
Je een liter melk los kon kopen. 
Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie. 
Je opbleef voor Cassius Clay. 
Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. 
Je weet wie Apollo Henkie is.
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald. 
Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. 
Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt gelezen. 
Je op vrijdag in de teil gewassen werd. 
Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. 
Je platen van de Beatles hebt gekocht. 
Je nog een platenspeler had. 
Je twee twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.
Je nog zondagse kleren hebt gedragen. 
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak. 
Je met een pannetje naar de Chinees ging. 
Je nog op de mulo of de hbs hebt gezeten.
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.
Je nog op de pof mocht winkelen. 
Je licht op je fiets had. 
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. 
Je nog weet wat "En 10 procent, en betere waar" betekent.
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. 
Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gereden.
Je nog op rolschaatschaatsen met vier wielen hebt gereden.
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen. 
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. 
Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte. 
Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond. 
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten. 
Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde. 
Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen. 
Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending. 
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht. 
Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen. 
Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek.
Je 's avonds bij een glaasje ranja of prik pinda's mocht doppen boven een krant. 
Je Den Uyl nog hebt gekend. 
Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde. 
Je nog zonder gsm de deur uit ging. 
Je een zak patat voor een kwartje hebt gekocht. 

Je bent oud als…
door:
Martin Zwanenburg
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Je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd. 
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola. 
Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde. 
Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde. 
Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen. 
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. 
Er in jouw jeugd nog geen disco's waren. 
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobte.
De stapavond 's avonds om 8 uur begon en je voor 1 uur 's nachts thuis moest
zijn.

Weten we dat allemaal nog? Ik wel. Dus zijn we al behoorlijk op leeftijd.

Zijn gedachten gingen wel eens terug in de tijd.
De tijd dat vader voor zijn moeder de mooie wilde seringen voor haar mee bracht als hij 
van het land terug kwam.
Ik plukte zelf ook wel eens bloemen voor mijn moeder bij de korenvelden.
Dit werd dan een boeketje blauwe korenbloemen, rode klaprozen, witte kamille een de
paarse wikke.
De wintervoorraad voor de winter deden we ons allen.
Het hele gezin hielp met erwten doppen. Moeder stopte  ze in de weckflessen.
Ook de rabarber en de boontjes werden in de weck gedaan.
Van de pruimen, bramen, aal en de vlierbessen werden jam gemaakt.
Zelf wapens maken van hout dat in de omgeving groeide.
Een katapult van een y vormige tak en een elastiek van een oude binnenband.
Of een pijl en boog van een wilgentak en stukje draad of touw.
In de herfst maaide mijn vader het koren met de hand met de zicht.
Wij moesten korenschoven maken en op het land tegen elkaar zetten.
Aardappels rooien en de voorraad in een kuil doen en afdekken met stro zodat ze in de 
winter niet konden bevriezen.
De extra grote aardappels werden door moeder met de hand tot patat gesneden.
Dat was in die dagen een echte verwennerij!

Vrogger
door:
Jan Eenvoud
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De geplukte appels werden voor het huis tussen opstaande planken gelegd en met stro 
afgedekt voor de vorst. Als je een appel wilde pakte je er een onder het stro vandaan en 
deed je het stro weer netjes terug.
Want het biljarten is een, maar overhouden is twee.
Zo gebeurde het dat er met Nieuwjaar nog appelflappen konden worden gebakken.
Zo kon het gezin de winter overleven met weinig moderne middelen.
De aardappels in de kuil, de appels onder het stro en de erwten en de bonen in de weck.
Zelfgemaakte jam in de kelder en de Keulse potten vol met zure kool en andijvie.
Hooi en stro in de bergen voor de dieren en water uit de pomp, wat een hele andere 
wereld.
Nu gaan de mensen uit verveling digitaal verloren, lopen voor voedsel naar de supermarkt 
en durven nog te klagen ook!
Velen weten amper dat wat in de supermarkt op de schappen ligt uit de natuur komt!
Eten en drinken wordt vaak eenzijdig en gehaast genuttigd, soms zelfs op de bank voor de 
televisie. De mensen in de welvaartslanden hebben vaak geen honger maar trek!
Echt vers eten, gezond gekookt en gezamenlijk aan tafel eten gebeurt helaas steeds 
minder.
Maar die veranderingen van de tijd terug te draaien is niet eenvoudig.
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AGENDA Door 

De redactie

3 april 2017 Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Beekstraat 22
11 april 2017 Jaarvergadering Aanvang 19.30 uur

1 mei 2017 Tatoeëren
27 mei 2017 1e voorenting - entstof halen tussen 8.00 uur en 9.00 uur
3 juni 2017 BBQ  bij Fam v Maanen , Otelaarseweg 5 Barneveld

12 juni 2017 Tatoeëren
3 juli 2017 Tatoeëren
8 juli 2017 2e voorenting - entstof halen tussen 8.00 uur en 9.00 uur


