
HanePoot
Officieel Cluborgaan van Kleindierenvereniging

29e jaargang

december 2018



2 

 VERENIGINGSGEGEVENS 
 
 
BESTUUR 
 
VOORZITTER 
G. Koerhuis    
Oranjeboomlaan 23 
8091 BZ Wezep 
038 3759278                                                 
e-mail: Koerhuis@gmail.com    
 
 
 
SECRETARIS/ PENNINGMEESTER    
J. Vogel    
Geerstuk 19    
3773 DB  Barneveld 
0342 491793 
e-mail: JA.Vogel@hccnet.nl    
 
 
TENTOONSTELLINGSSECRETARIS 
G. Koerhuis    
Oranjeboomlaan 23 
8091 BZ Wezep 
038 3759278                                                 
e-mail: Koerhuis@gmail.com    
 
 
BESTUURSLID 
E. Meerveld    
Beekstraat 22 
3771 CN Barneveld   
0342 490488 
e-mail: evertmeerveld@me.com  
 
C.Top 
Kallenbroekerweg 19 
3771DA Barneveld 
0342-414396 
e-mail: rctop59@gmail.com 
 
 
 



3 

 
Inhoudsopgave nr. 90 
 

  

Voorwoord 4 

Contributie 5 

Noordshow Assen 5 

Verslag Gallinova 5 

Uitslag Clubshow Gallinova 10 

Opbezoekbij 10 

Ringen bestellen 12 

Tatoeëren 13 

Frankfurt 14 

Kika  15 

Jan Eenvoud 16 

Kerstwensen 17 

Kleurplaat 18 

Agenda 19 

Uitgeknipt 19 
 

Redactie 

 

 

 
Kees Corstiaensen 
Corrie en Rien Top 
Annelies en Anton Veldhuizen 
Ane Visser 

 
Meulunterseweg 53 
Kallenbroekerweg19 
N.Bergsteijnweg 75 
Thorbeckelaan 103 

 
Lunteren  0318 485293 
Barneveld  0342 414396 
Woudenberg  033 2861861 
Barneveld      0342 417723 
 



4 

 
 

Inleveren kopij volgende Hanepoot uiterlijk  
                                                               woensdag  13 februari 2019 
 
Bij: Annelies en Anton Veldhuizen 
Email: anton.veldhuizen@hetnet.nl 
 
 
 
 

 
 
VOORWOORD 
 
 

Door 
Corrie Top 

 
 
En dan is het alweer december 2018 , wat gaat dat toch snel . Gallinova ligt al weer weken  
achter ons en 2019 ligt voor ons . Wij kijken terug op een hele mooie en geslaagde show . 
Veel dieren, veel rassen, veel kleuren en vele soorten en maten.  
Met veel enthousiasme van een vaste ploeg medewerkers kunnen we tevreden  terug  
kijken.  
Ook zijn we heel trots op de opbrengst voor Kika, wat deden die meiden hun best.   
De meeste tentoonstellingen zijn weer verleden tijd als deze Hanepoot op de mat valt.  
We weten wat voor kwaliteit er in ons hok rond loopt  en kruipt . Het komt er nu op aan om 
de foktoompjes samen te stellen om zo de juiste kwaliteiten met elkaar te kruisen.  
Nu het einde van het jaar nadert en de dagen kort zijn is er in het hok niet heel veel werk 
te doen . Het voeren,  de wekelijkse schoonmaak en de controle op zieke dieren en 
ongedierte blijven altijd doorgaan . Je kunt dan soms zo heel stil en rustig, een beetje 
melancholiek naar je dieren staan te kijken die je zo vertrouwd zijn geworden.  
Die met ringnummer 12645 heeft eigenlijk een tandje te veel maar wat is het verder een 
prachtig dier, en dat konijn met oor nummer 235 had toch een tikje witter gemoeten maar 
ik kan hem  niet meer missen want hij staat altijd het eerste klaar om mij te begroeten als 
ik het hok binnen kom.  
Als fokker ga je van je dieren houden vooral als je ze steeds beter leert kennen.  
Zo heel voorzichtig hoor ik het woord  “broedmachine”  weer zachtjes klinken .  
Er is nu ook tijd om alles eens goed na te kijken en te controleren .  
Ons jaarlijks uitje naar de Noordshow in Assen staat  op de agenda voor zaterdag  
5 januari. Maar eerst mogen we nog kerstfeest vieren  en oud- en nieuwjaar .  
Gelukkig zijn we tot nu toe gespaard gebleven voor de vogelpest zodat alle shows gewoon 
door konden (kunnen) gaan . Wij zien uit naar een mooie dag en vele goede ontmoetingen 
op 5 januari en voor een ieder van jullie die wij niet persoonlijk spreken .  
 
Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019  
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Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website: 
www.gallinova.nl 

Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken 
 
 
CONTRIBUTIE  2018 
 

  
     door 
     Jan Vogel 
  

 
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen. 
De contributie per 1/1/ 2019 bedraagt € 25,--. De contributie voor jeugdleden bedraagt  
€ 10,--.  Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: 
NL71 ABNA 0468 4644 68 ten name van K.V. Gallinova.   
 
 
NOORDSHOW 
Assen 

  Door:  
Corrie Top                                    

Zaterdag  5 januari gaan we weer naar de Noordshow in Assen 
 
Opgeven graag voor 31 december Corry Top. 
Emailadres: rctop59@gmail.com Tel. 0342-414396 
 
We vertrekken vanaf de Vetkamp in Barneveld om 9.00 uur. 
Dit gezellige dagje uit kost u slechts: € 15,--, dit is inclusief de entree van de show.  
Niet leden betalen € 20,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar € 10,00  
In de bus hoort u hoe laat wij weer richting Barneveld vertrekken. 
Om de dieren op de show te krijgen moeten deze er eerst naar toe gebracht worden. 
Rien Top  is bereid om de dieren naar Assen te brengen. De kosten hiervoor zijn € 2,00 
per dier. (dit betaalt  u ook bij de landelijke vervoerdiensten). 
Laat Rien even weten hoeveel dieren u meegeeft . 0342-414396 
 (Zorg dat de dieren  Woensdag 2  januari om 13.00 uur op de Kallenbroekerweg 19, 
Barneveld zijn. 
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Verslag  
Gallinova 

door: 
Tamara van Amsterdan 

 
 

De Show 
Dit jaar werd de jaarlijkse open show gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 november. 
Woensdag avond begon een aantal gemotiveerde vrijwillige leden met de opbouw en 
donderdag avond werden de dieren ingekooid.  
Er waren maar liefst 1145 dieren ingezonden waarvan 834 kippen, 22 siervogels, 38 
watervogels, 43 sierduiven, 201 konijnen en 6 cavia’s. Wederom waren de kippen ruim in 
de meerderheid, zoals we van voorgaande jaren gewend zijn. 
 

    
 
Door Aviornis werd een breed scala aan volières verzorgd met bijzondere vogelsoorten 
waaronder Kookaburra's, Toerako's, Steltkluten en Grijskoppurperkoeten. Ook was er een 
mooi aangelegde vijver aanwezig met diverse watervogels. 
 
De Zijdehoenclub hield hier tevens de jaarlijkse clubshow en vierde daarbij haar 50-jarige 
jubileum. Dit bijzondere ras was dan ook in grote getale aanwezig en ook stond er een 
feestelijk opgebouwde stand met o.a. informatie voor de bezoekers.  
 

 
 
Een grote publiekstrekker was de broedmachine die Gert Riezebos donderdagavond had 
voorzien van eieren die elk moment konden uitkomen. Diezelfde nacht werkten enkele 
kuikens zich een weg uit de schaal en zagen op vrijdag hun eerste levenslicht. Naast de 
broedmachine stond ook een grote bak met een warmtelamp voor piepjonge kuikens die 
tevens verkocht werden aan liefhebbers. 
 
Stichting KiKa 
Zusjes Rebecca en Julia Kamphuis hebben zich tijdens de show ingezet voor Stichting 
KiKa. Er werden zelfgemaakte wenskaarten en stroopwafels verkocht en er was een 
collectebus aanwezig. Ook werd er door Rijk Achterberg een partij vetplanten ter 
beschikking gesteld voor de verkoop en ook een groot deel van de opbrengst van de 
verkochte kuikens ging naar dit goede doel. Er is maar liefst 635 euro opgehaald! 
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Gallinova heeft dit aangevuld tot een totaalbedrag van 1000 euro. Wat een prachtig 
resultaat, misschien wel de mooiste van de hele show?! 
 

               
 
Kinderkippenclub 
Ook dit jaar waren de jonge leden van de club aanwezig met hun kippen. De 
Kinderkippenclub is een initiatief van het Pluimveemuseum. Ieder kind mag een ei 
uitkiezen om zo het groeiproces te kunnen volgen vanaf het prille begin. Hoe werkt het 
broedproces, wat heeft een kuiken nodig, hoe ga je ermee om en hoe breng je ze in 
conditie voor de show. De kippen worden vervolgens ingestuurd op Gallinova. Na afloop 
mogen de kinderen, uiteraard met steun en goedkeuring van hun ouders, hun eigen 
kip(pen) mee naar huis nemen om ze vervolgens zelf te verzorgen en de opgedane kennis 
in de praktijk te brengen. Op deze manier hoopt het pluimveemuseum meer kinderen en 
ouders te kunnen enthousiasmeren en informeren over het houden van kippen. Ze zijn 
goed tam te maken en kunnen met de juiste verzorging leuke en geschikte huisdieren zijn. 
Dat kan zelfs in een woonwijk, iets wat niet iedereen weet. En zeg nu zelf, wie heeft er niet 
graag een vers eitje bij het ontbijt? 
 

    
 
Het aantal hobbyhouders loopt helaas terug, het is dus van belang dat we op zoveel 
mogelijk toegankelijke manieren onze kennis delen. De Kinderkippenclub gaat in 2019 
alweer het 7e jaar van bestaan in en er is nog genoeg plek voor nieuwe leden vanaf 12 
jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Nederlands Pluimvee Museum op de 
Hessenweg 2A in Barneveld. 
 
Keuringen en uitslagen 
1145 dieren moesten gekeurd worden, de keurmeesters hadden hun handen er letterlijk 
vol aan. Gelukkig waren er voldoende vrijwilligers bereid tot het aandragen van de dieren 
en het schrijven tijdens de keuringen, waaronder ook enkele enthousiaste leerlingen van 
het AERES college.  
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Bij de kippen werd de Zijdehoen met baard van Gerwin Euverman uitgeroepen tot de grote 
winnaar. Deze werd opgevolgd door onder andere de Groninger Meeuw van K. Kok en de 
Lakenvelder van Fred Reijn. Ook leuk om te noemen is dat er bij de Barnevelders veel 
hoge punten werden uitgedeeld. Dit ras was ruim aanwezig en dat moet eigenlijk ook wel, 
het is tenslotte toch een beetje de vertegenwoordiger van ‘kippendorp’ Barneveld.  
Van de Dwerghoenders was de Hollandse Kriel ruim in de meerderheid waarbij ook velen 
beloond werden met mooie predicaten. Mij is het ras Faverolles erg bijgebleven en dan 
vooral de haan. Hij behaalde een mooie 1ste F met 96 punten. Wat een prachtdier!  
De Chinese Dwergkwartel in de kleurslag Roodborst Opaal van J. Kesseler mocht de 
hoogste punten achter zijn naam schrijven, ook werden de kleuren Pastel Isabel en Witkop 
Isabel hoog beoordeeld. 
Bij de gedomesticeerde watervogels was de Smaragd eend van R. Meijsen de fraaiste en 
van de oorspronkelijke watervogels werd het de Europese Smient van R. Teunissen. 
Van de sierduiven werd de Oud Hollandse Meeuw in de kleur Roodzilverschild Geband 
van Ane Visser het hoogst beoordeeld. De fraaiste Gelderse Slenk was van Rien Top. 
Bij de konijnen eindigden de Ivoorkleurige Satijn van Mariyano Ivanov, de IJzergrauwe 
Vlaamse Reus van Reijer Schothorst en de Alaska van Rijk Bos bij de keurmeesters op 
tafel voor het definitieve winnaarspredicaat. De keuze ging uiteindelijk naar de Vlaamse 
reus, dit konijn werd beste van de show. De Castor rexen van Jarno van de Berg en K. 
Langendijk scoorden erg goed en ook de Nederlandse Hangoordwergen van Wijnand van 
Leeuwen behaalde hoge punten.  
De fraaiste cavia was van Combinatie Parkzicht in de kleurslag wit donkeroog. Erg leuk 
om weer cavia’s te zien bij Gallinova aangezien deze enkele jaren afwezig waren. 
 
Onder de leden van Gallinova behaalde Evert Meerveld de 1ste F met zijn witte Zijdehoen 
bij de Hoenders. De Brabanter Kriel, ook in de witte kleur van Wim Geelhoed behaalde de 
1ste F in de groep van de Dwerghoenders. Zoals hierboven al eerder genoemd was de 
fraaiste sierduif de Oud Hollandse Meeuw van Ane Visser. Het fraaiste konijn werd de 
konijngrijze Wener van Joost van Leeuwen. Van harte gefeliciteerd aan alle inzenders! 
 

   
 
Elk jaar weer is het een hele onderneming op zich om zo’n grote show als deze tot een 
succes te brengen. De voorbereidingen verlopen dan ook zeker niet altijd zonder slag of 
stoot maar naar mijn idee heeft iedereen zijn of haar beste beentje voor gezet en is het 
zeer zeker gelukt.  
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Een aangename verrassing was het bezoekje van Reinier Boldewijn, wat een ontzettend 
leuk weerzien. De sfeer was uiterst goed, er is veel gelachen en gedeeld. Graag wil ik 
iedereen bedanken en in het bijzonder Martin Zwanenburg die zo vriendelijk was om mij te 
voorzien van informatie over diverse kippenrassen en mij te wijzen op interessante feiten 
en weetjes om te verwerken in dit verslag. Ik vind het een eer dat ik dit verslag mocht 
schrijven en ook nog foto’s mocht maken tijdens de show. Al met al kunnen we terugkijken 
op een prachtig show weekend. Ik zeg; op naar volgend jaar! 
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Grote Hoenders 
178 Evert Meerveld   Zijde Hoen     1e  F 

 
Uitslag Clubshow 
      Gallinova 

  
    Door: 
    Redactie 
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Dwerghoenders   
458 Wim Geelhoed  Brabanter kriel   1e  F 
Duiven  
914 Ane Visser   Oud Hollandse Meeuw   96 punten 
Konijnen  
957 Joost van Leeuwen     Wener     1e F 
 
 

OP BEZOEK BIJ 
Wijnand van Leeuwen 

Door  

Kees Corstiaensen 

                      
Diersoort/Ras/ kleurslag: 
Nederlandse hangoordwerg in de kleurslag: Otter zwart. 
Met “Otter” wordt bedoeld het patroon of de aftekening. 
 
Op welke manier bent U met deze hobby begonnen? 
Wijnand is opgegroeid op een zogenaamde “flatboerderij” dat wil  
zeggen een vrijstaand huis met veel dieren er omheen, zoals kippen,  
geiten konijnen en meer. 
Het echte fokken met konijnen werd bij hem serieus vanaf 1990. 
 
Wanneer bent U lid geworden van Gallinova? 
In het begin was hij lid van Bunschoten/Spakenburg, daarna werd het Nijkerk en sinds 
2018 Gallinova in Barneveld. 
 
Bent U lid van een speciaalclub en wat doet deze? 
De Nederlandse Hangoordwergenclub; deze club heeft als hoofddoel: het in stand houden 
van het ras. Behalve voor de fokkers is de hangoordwerg een populair ras voor liefhebbers 
en voor de verkoop. 
Deze club geeft 2x per jaar een Clubblad uit, vol met interessante stukken en foto’s. 
Jaarlijks wordt een Fokkersdag gehouden, welke tevens dient als Jongdierendag. 
De rammendag heeft plaats in maart. 
 
Welke vakbladen leest U? 
Kleindier Magazine. 
Kleintiernews (www.kleintiernews.de). 
Boerenvee; deze maand (November) staat er toevallig een artikel in over 
konijnenhouderij.. 
 
Wat doet U aan fokadministratie? 
Sinds ongeveer 20 jaar zit alle informatie in de computer en is dus ook de stamboom van 
de aanwezige dieren terug te vinden. Het foksysteem houdt in: lijnenteelt, alle combinaties 
zijn mogelijk, behalve broer x zus. 
Vóór het tatoeëren staan de dieren onder hoknummer vermeld, daarna volgens het 
taroeëernummer. 
De beoordelingen van de shows worden overgenomen op een voorgedrukte 
beoordelingskaart in de computer. De beoordeling speelt zeker een rol bij het koppelen 
van ram en voedster. 
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Hoe is de huisvesting van de dieren?  
Een grote eenheid van 4 hokken hoog en 10 hokken breed. 
De bodem van het hok is bedekt met houtkrullen en  
gehakseld koolzaadstro. Geen stro van granen, want dit 
geeft  een gele kleur aan de voetzolen. 
 
Hokinventaris. 
Het enige stukje inventaris in het hok is een klem aan de wand voor een drinkfles. 
De drinkfles is een gewone plastic fles met metalen schroefdop waarin een gaatje is 
geponst; 
De fles hangt op de kop en drupt niet omdat er bovenin vacuum wordt gevormd. 
Geen nestkast; de dieren maken zelf een warm nest in een hoek. 
Geen voerbak; het mengvoer, in korrelvorm, wordt zo in het strooisel gestrooid.    
Geen ruif; het ruwvoer krijgen de dieren los in het hok.  
 
Jonge dieren. 
De voedster moet minstens 8 maanden oud zijn voor de eerste dekking, ze zijn dan 
helemaal volgroeid. Op 6 weken leeftijd worden de jongen gespeend. Het streven is om 2 
worpen per voedster per jaar te halen. De bedoeling is om na Juni geen worpen meer te 
krijgen. De meeste jongen worden geboren van de 4e tot de 6e maand. 
Bij een zeer kleine worp (minder dan 3 jongen) wordt een voedster eerder na het werpen 
weer gedekt. 
 
Gezondheidsaspecten. 
Wijnand heeft altijd alle dieren tegen RHD (Rabbit Haemorragic Disease) geënt. Bij 
verkoop of uitruil van rammen is er geen kans dat de RHD binnengehaald wordt of door 
eigen dieren verspreid wordt. 
Andere aandoeningen deden zich tot op heden practisch niet voor. En als het al zou 
gebeuren, dan is er een zalfje of alcohol wat kan helpen.  
 
Wat wordt er gevoerd? 
Konijnenkorrel van Havens voeders mét anticoccidiosemiddel. 
Soms wat gerste-stro om bezig te zijn. 
Verder speciaal natuurhooi, juist omdat dit kruiden bevat. 
Incidenteel winterwortels. Geen groenvoer omdat ze daar niet gehard van worden 
Welke bijzondere kenmerken of moeilijkheden heeft Uw ras? 
In feite is otter zwart gemakkelijk te fokken. De aftekening is dominant over alles, behalve 
over konijngrijs.  
Soms worden nieuwe dieren uit Duitsland gehaald hoofdzakelijk om de kwaliteit van de 
pels te verbeteren. 
Het gewicht moet tussen de 1450 en 1650 gram zijn. 
Belangrijk bij de keuring zijn de spitsen (= de lichtgekleurde toppen van de haren) moeten 
van onderaf zo hoog mogelijk zichtbaar zijn.  
 
Welke successen sprongen er uit? 
Deze kleurslag is nu 7 jaar erkend. En 4 jaar geleden won hij een U (Bunschoten) en vorig 
jaar won een andere fokster een U met een zoon van de eerste U. 
 
Wat hoopt U nog eens te bereiken in deze liefhebberij? 
Van een grote groep inzenders nóg een U halen met een otter zwarte. 
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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 2018).  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. 
 
 

 
Ook in 2019 is het weer mogelijk om uw konijnen te laten tatoeëren. Het tatoeërreglement 
kunt u nalezen op de site van de KLN: www.kleindierliefhebbers.nl, selecteer organisatie, 
dan Statuten en reglementen. U krijgt dan een rij statuten en reglement. Daartussen staat 
Richtlijn merkenbureau. Daar vind u het complete reglement. 
 
Het adres voor het tatoeëren is: 

TATOEEREN 
           2019 

Door 

Jarno van den Berg 
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Jarno van den Berg 
Kallenbroekerweg 19 
Barneveld 
 
De kosten zijn 50 eurocent per dier.  
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking. 
 
De data voor 2019 zijn: 
Woensdag  6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september. 
 
Let op!! Woensdag 6 maart kan veranderd worden naar een eerdere of latere datum, 
i.v.m. een stage die ik verplicht moet lopen voor school en ik daardoor niet thuis ben.  
 
Houdt voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten! 
Bij vragen, graag via de mail (jarno03102000@gmail.com) of whatsapp (06-15646722), 
(op onbekende bellers wordt niet altijd gereageerd!) 
 
 
 

 
 

FRANKFURT 
 

 

Door  
Martin Zwanenburg 

                   

  
 
Eind oktober zijn we samen met Ringnalda naar een kuifhoendershow in Frankfurt 
geweest. We voelden ons daar al meteen thuis en hebben daar enkele dagen gelopen en 
genoten. 

     
Dan zie dat het hoenderpark dat in Duitsland al meer dan  100 jaar bestaat. 
Daar hebben ze hoenderparken zoals wij hier volkstuintjes hebben met een grote kantine 
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erbij. Regelmatig wordt hier een grote tent achter gezet en daar is dan de showruimte. 
In dit geval een kuifhoedershow van 900 dieren en de inzenders logeren ergens in de 
buurt in een hotel. Daarom zijn de feestavonden dan ook druk bezocht want niemand hoeft 
tegen de avond nog terug te rijden, dus kun je best een uurtje gezellig door babbelen over 
de dieren. Er zaten 72 ongebaarde zijdehoenders groot en en 125 gebaarde. 
bij de krielen 124 ongebaarde en 122 gebaarde en 3 siamezen(zijdehoenders met rode 
kopversierselen). De grote witte trokken natuurlijk mijn aandacht in het speciaal. 
Na een gesprek van de eigenaar hiervan viel mij een verrassing te beurt, Ringnalda had 
iets voor me geregeld. 
Wat een mooie en grote joekeloerussen zeg en een broertje van de winnaar aldaar mocht 
met mij mee naar huis. Mijn dag (week) was weer goed, hij kon niet meer stuk. 
We hebben met de feestavond er nog een extra borreltje genomen op de goede aankoop. 
We zijn natuurlijk Frankfurt in geweest, wat een mooie plaats is dat zeg. 

       
Ook hebben we de kantine regelmatig bezocht, maar ook het hoenderpark helemaal 
bekeken en dat zeker wel een hectare groot. Dan kom je ook ingesprek met de de fokker 
in zijn hokken en zie je ook hoe hun handel en wandel is. 
De mensen komen daar na de middag hun keukenafval aan de dieren brengen en blijven 
dan minimaal een uur bij hun dieren en sommige zijn er de hele dag. Ze genieten echt van 
hun dieren en er zitten zowel kippen, eenden , duiven en konijnen. 
Het onderling contact met de fokkers onder elkaar is ook erg groot. 
In de kantine was een echte kunstenaar bezig geweest en had een wand schilderig  
gemaakt     
 

    
Let vooral op de laatste foto , deze fokker zei alles wat te veel is of niet raswaardig doen 
we soepen. Volgens hem was een goede fokker ook een goede slager. 
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KIKA 
 

 

Door  
Jan Vogel 

                        
 

 

Op de Gallinova, in november, .hebben Rebecca en Julia Kamphuis  € 635.— euro opge-
haald voor Kika door de verkoop van stroopwafels, kaarten en ook de collectebus. 

Deze twee kanjers waren twee dagen in touw en hebben dit fantastische bedrag bij elkaar 
verzameld!  

Gallinova vult dit bedrag aan tot in totaal € 1000,00 voor Kika (kinder kankervrij). 

 
Als je ziet hoe ouders een kind vertroetelen, dan moet de liefde wel groot zijn. 
Van boven het voedsel erin en van onder op tijd de uitwerpselen weer weg halen. 
Dit laatste is niet het fraaiste werk, maar weerhoudt ze er niet van om toch van ze te 
houden.  
Ook op latere leeftijd willen ze nog steeds geen kwaad woord over ze horen. 
De mantel der liefde is onmeetbaar groot, je bent als mens heel bijzonder op dit gebied. 
Maar eigenlijk gaat dit al eeuwen lang zo, zowel bij mens als dier. 
Let maar eens op bij een nest jonge honden, het nest is altijd brandschoon.  
De oude hond likt de ontlasting van zijn puppy’s onmiddellijk op, dat dit haar noodlottig 
wordt, denkt ze niet bij na. De jonge hondjes hebben na een maand, vaak last van 
wormen in hun ontlasting en die krijgt de oude hond dan allemaal binnen. 
Zo kan het zijn dat de oude hond niet alleen van het zogen mager word, maar dat de 
wormen ook voedsel aan haar onttrekken.  
Door het voedsel geven en het nest schoonhouden levert ze heel wat pondjes in. Maar ja, 
de mantel der liefde is onmeetbaar groot. 
Wat dacht u van de vogels, eieren uitbroeden lijkt op niets doen, maar is een ongelooflijk 
werk.  

 
 

De mantel der liefde 

Door:  
Jan Eenvoud 
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Ook voor hun is het na de geboorte van de kuikens, voedsel erin en ontlasting weghalen. 
Let maar eens op als er een vogelnestje in de buurt zit. 
De ouders komen met roze wormpjes aangevlogen en verlaten het nest weer met vieze 
groene wormpjes, dit zijn de uitwerpselen van de jonge vogeltjes. 
Hiermee zorgen de ouders er voor dat er geen sporen bij het nestje achterblijfven. 
Dit zou het zoeken naar prooi van de katten of roofvogels wel erg gemakkelijk maken. 
Zelfs als er een kat in de buurt is, beschermen ze de jongen met gevaar van eigen leven. 
Ook hier is de mantel der liefde erg groot. 
Als je de mantel der liefde zou kunnen zien, die je over je kinderen heb heen gelegd, zou 
je verbaasd zijn hoe groot hij is! Je krijg dan ook in de gaten, hoe veel liefde er aan jou is 
besteed in het verleden, zonder dat je het zelf in de gaten had. 
Dan kun je begrijpen, dat de jongeren ons niet altijd meteen begrijpen. 
Want een generatiekloof overbruggen is niet eenvoudig. 
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Het bestuur en redactie 
wensen u 

Fijne Kerstdagen  
en een  

Voorspoedig 2019 
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Kleurplaat 
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
 
 2 januari  2019         Vervoer dieren Noordshow 13.00 uur Kallenbroekerweg 19 
 5 januari  2019     Dagje Noordshow. Vertrek 9.00 uur vanaf de Vetkamp 
 6 maart    2019    Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
 3 april      2019    Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
 
. 
   
Uitgeknipt : Uit Barneveldse krant 13 november 2018 

 
 

 


