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VOORWOORD 
 
 

Door 
Kees Corstiaensen 

 
                                                   Beste leden van Gallinova 
 
Aan het eind van het kalenderjaar is het goed om eens terug te kijken. 
Is alles naar wens verlopen? Omdat veel zaken zich elk jaar weer herhalen, is er nog iets 
om te verbeteren of te veranderen? Waar moet ik meer energie in steken en wat mag 
blijven zoals het nu gaat? 
Intussen zijn de eerste nachtvorsten geweest en is alle blad van de bomen. De eiken 
treuzelen nog. Maar het wordt nu ernst met de winter. Tijd om na te gaan of onze dieren 
met de vorst wel goed beschermd zitten en of het drinkwater wel drinkbaar blijft. 
De jongdierendag begin September was gezellig, knus in een manege (verslag zie  in het 
Octobernummer).  
De grote Gallinovashow begin November, waarbij 181 inzenders  maar liefst 1103 dieren 
(plus nog enkele ABC dieren) meebrachten. Prachtig hoe snel, binnen één dag, alles 
opgebouwd en ingericht was. Ook na afloop, met hulp van enkele fanatieke jonge mensen, 
werd de hal snel opgeruimd en veegschoon achtergelaten. (Verslag zie elders in dit 
nummer). 
Het jubileum, 85 jaar Gallinova, ging niet stilletjes voorbij. Bijzonder dat burgemeester Asje 
van Dijk van Barneveld luister bijzette aan de “feest”. Dit stuk is dan ook geschreven met 
de nieuwe Gallinova-pen. 
Naast al het positieve van hierboven wil ik toch even stilstaan bij het plotselinge overlijden 
van ons actieve lid, Peter, hij ruste in vrede. 
 
Fijne Kerstdagen en een gezond jaar 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HHeett  BBeessttuuuurr  vvaann  GGaalllliinnoovvaa  eenn  ddee  

RReeddaaccttiiee  vvaann  ddee  HHaanneeppoooott  
wweennsstt  uu  GGooeeddee  KKeerrssttddaaggeenn  eenn  eeeenn  

GGeezzoonndd  eenn  SSuucccceessvvooll  
  22002200  
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In Memoriam 
Peter van 
Ramshorst 

 
Door: 
 
Martin Zwanenburg 

 

 
Dinsdag 19 november in de avond overleed 
geheel onverwachts op 64 jarige leeftijd  
Peter van Ramshorst. Hij was een bekende 
fokker in de kippenwereld.  
Hij was de laatste jaren doorgedrongen bij de 
topfokkers met zijn geliefde Welsumerkrielen. 
Hij broedde zijn eieren zelf uit in de 
broedmachine, hij genoot erg van zijn kuikens 
en zag al vrij snel welke kuikens goed waren 
voor de tentoonstelling. Dat hij dit goed deed 
bewees hij op de tentoonstellingen, waar hij 
altijd hoog scoorde. 
Tijdens de vergaderingen en ook tijdens de 
Gallinova tentoonstelling was hij actief 
aanwezig. 
We zullen deze markante man zeker gaan 
missen en wensen zijn familie sterkte met het 
gemis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTIE  2020 
 

  
     door 
     Jan Vogel 
  

 
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen. 
De contributie per 1/1/ 2020 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.   
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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 2019).  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 u 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 2020 is het weer mogelijk om uw konijnen te laten tatoeëren. Het 
tatoeëerreglement 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 vindt u het complete reglement. 
 
 
 

TATOEEREN 
2020 

Door 

Corry Top 
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Het adres voor het tatoeëren is: 
Rien Top 
Kallenbroekerweg 19 
Barneveld 
De kosten zijn 50 eurocent per dier.  
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking. 
 
De data voor 2020 zijn: 
Maandag 2 maart, 6 april, 4 mei,  8 juni, 6 juli, 27 juli, 7 september. 
Houdt voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten! 
 
 
 
NOORDSHOW 
Assen 

  Door:  
Corrie Top                                    

Zaterdag  11 januari gaan we weer naar de Noordshow in Assen 
 
Opgeven graag voor 31 december Corry Top. 
Emailadres: rctop59@gmail.com Tel. 06-10744699 
 
We vertrekken vanaf de Vetkamp in Barneveld om  8.00 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. 
Ane Visser  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 aan Ane Visser even weten hoeveel dieren u meegeeft . 0342-417723,   

anevisser48@kpnmail.nl 
Zorg dat de dieren  Woensdag 8  januari om uiterlijk 14.00 uur op de Thorbeckelaan  
103 in Barneveld zijn. 
 
               

Diergroep.  
Cavia’s, gladhaar. In twee types: driekleur en rood Amerikaans gekruind. 
 
Sinds wanneer lid van Gallinova? 
Sinds 2003 zijn Evert-Jan en Bianca, elk apart, lid van Gallinova. En daarnaast bijzonder 
lid van de KLN, namelijk zonder het blad Kleindier Magazine. 
 
 

   OP BEZOEK BIJ 
Evert Jan en Bianca 

Top 
 

Door  

Kees Corstiaensen 
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Op welke manier zijn jullie met de hobby begonnen?  
Van jongs af aan is Evert-Jan grootgebracht met kleindieren om zich heen (familie Top, 
allen welbekend). Hij zelf heeft allerlei dieren gehad: Vlaamse reuzen, Barnevelders groot 
en kriel, Hollandse krielen, Australorps. Maar omdat hij op een pluimveebedrijf werkte was 
het niet meer toegestaan om thuis met kippen te werken vanwege besmettingsgevaar.  
Zodoende werden het Cavia’s. Geen klachten van de buren, (denk aan hanengekraai) 
hoewel Cavia’s wel piepen en soms hard kunnen schreeuwen. 
 
Hoe is de huisvesting van de cavia’s? 
Er staan 2 cavia-flats. Eén flat buiten van 3 verdiepingen en  
een andere flat van 4 verdiepingen onder dak. 
De buitenflat heeft 3 kooien boven elkaar met een oppervlak van ongeveer 100 x 40 cm. 
De gehele voorzijde vormt de deur; gaas met nu, in de koude periode, een doorzichtig 
plastic plaat ervoor. Een uitneembaar plankje vooraan voorkomt dat het strooisel uit de 
kooi valt en ook de dieren gemakkelijk binnenboord blijven.  
Aan de rechter zijkant is een voerbakje bevestigd van plastic met een metalen rand; aan 
de andere wand een ruif voor hooi. Vooraan, aan het deurtje een rechthoekige drinkfles 
met nippel.  
Voor bodembedekking wordt gebruikt: gehakseld stro. 
De flat onder dak heeft 4 kooien boven elkaar, in hoogte iets lager dan de buitenflat. 
Andere attributen: een (keuken)weegschaal en een transportkistje. 
 
Foksysteem. 
Vooraf enkele feiten: zeugje geslachtsrijp op 5 weken, beertje op 6 weken leeftijd. Een 
zeugje heeft slechts 2 spenen, worpgrootte 4-5 jongen. Grootste worpen bij Evert-Jan: 
éénmaal 8 en éénmaal 7 jongen. Draagtijd ongeveer 70 dagen.  
Cavia’s zijn nestvlieders; het pasgeboren jong is behaard, heeft de ogen open en loopt 
rond. Na 5 dagen eten de jongen al volop mee met de korrel en het andere voer. Met 300 
gram lichaamsgewicht (een week oud) kunnen ze gespeend worden.  
Volwassengewicht: zeug 900-1300 gram; beer 1000-1400 gram.   
De dieren worden per kooi gehouden in familieverband; dat wil zeggen: per hok één 
beertje met meerdere zeugjes en verder de jongen van verschillende leeftijden. De cavia 
is een groepsdier. Grote fokkers houden wel de dieren apart per kooi. Bij Evert-Jan 
worden de driekleur en de gekruinde gescheiden van elkaar gehouden. 
  
  
Gezondheidsaspecten.  
Er zijn geen entingen voor cavia’s. Gelukkig is het nooit voorgekomen dat er schurft of luis 
onder de dieren zat. Belangrijk is goede hygiëne in acht te nemen. 
Een andere belangrijke factor voor gezonde dieren is dat een cavia niet zelf Vitamine C 
kan maken en dit Vitamine dus met het voer opgenomen moet worden.  
“Geen Vitamine C = geen cavia”, aldus Evert-Jan. 
 
Wat wordt er gevoerd. 
Caviavoer, dit is eigenlijk konijnenvoer verrijkt met Vitamine C. 
In principe zou de cavia met dit voeder kunnen volstaan. 
Maar bij Top krijgen ze allerlei voedingsmiddelen extra, zoals: wortels, appels, andijvie, 
gras, paardenbloemen en hooi.  
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Wat doet U aan registratie? 
De dieren hebben geen vorm van registratienummer (zoals ringen bij kippen, duiven en 
andere vogels of tatoeëren zoals bij konijnen). Op de show wordt gewerkt met het 
kooinummer.  
De beoordelingskaarten worden wél bewaard.  
 
Welke bijzonderheden of kenmerken heeft uw ras? 
Op de show moeten de dieren schoon zijn, daarom worden ze tevoren gewassen, 
waardoor ze nog extra gaan glimmen. 
Bij de driekleur moeten de vlekken goed verdeeld zijn en mogen niet in elkaar overlopen. 
Ook een verkeerde haarkleur is een fout. 
Bij de gekruinde moet de hele kruin wit zijn. 
Als een dier zou bijten, wordt hij uit de fokstapel gehaald. 
 
Lezen jullie vakbladen? 
Allereerst de Hanepoot. 
Het Kleindier Magazine wordt gedeeld met Corrie en Rien. 
Verder bestaat er een Caviaclub; wie weet is dat iets voor de toekomst. 
  
Wat willen jullie bereiken met deze hobby? 
Het is een hobby om er leuk mee bezig te zijn. En de shows: “meedoen is belangrijker dan 
winnen”. 
Vermeldenswaard zijn de kinderen Top, van kleins af aan, altijd druk in de weer na de 
show : 
Zisanne heeft intussen ook al een paar cavia’s en doet graag schuiven bij het opruimen 
van de show. 
Colinda gaat liever met de bezem hopen maken. 
Yorick vindt het mooi om de “hekjes” te verzamelen.   
 
 

Op donderdag 7 november om 7.00 is het zover, de deuren van de MNH gaan open, een 
groepje actieve leden staat klaar om een start te maken met Gallinova 2019. Dit jaar ligt 
de lat heel hoog want de opbouw moet voor 18.00 uur klaar zijn, liever nog eerder want de 
eerste dieren worden soms al om 16.00 uur binnen gebracht. Er is een strakke planning 
gemaakt en iedereen weet zijn of haar taak. Het uitzetten gebeurt door 2 ervaren mannen. 
De kooien worden naar binnen gebracht en gelijk bij de juiste rij neer gezet zodat we zo 
min mogelijk moeten sjouwen. Er zijn dit jaar voor het eerst enkele sterke jongens 
ingehuurd die ons een handje komen helpen. Er is ook spontaan hulp aangeboden door 
de EPV uit Ede die ook hun steentje bijdragen. Alles wordt goed gecoördineerd door Evert 
die door ziekte niet actief mee kan werken. Wel zorgt hij op tijd voor de koffie en broodjes 
die na een paar uur hard werken welverdiend waren. Als er om 12.00 uur heerlijke 
erwtensoep en brood geserveerd wordt dan staan alle kooien op hun plaats en kan er 
gewerkt worden aan de nummering en de aankleding. Ook het team van Aviornis is volop 

 
 
Verslag Gallinova  
 

  
    Door: 
Corrie Top 
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bezig om een mooie stand op te bouwen. Door ziekte van Ruud Pit is Annelies al vroeg 
aanwezig om de entformulieren in ontvangst te nemen en wijzigingen te noteren.  
De aanvoer van de dieren gaat voorspoedig, de dierenarts doet de controle en kijkt of er 
zieke dieren binnen gebracht zijn. Als we om 22.00 uur de deuren sluiten kijken we terug 
op een geslaagde dag en zijn we trots op onze leden en de hulptroepen.  
Op vrijdag om 7.30 uur gaan de deuren open en staat de koffie klaar, vanaf 8.00 uur 
komen de keurmeesters binnen en worden de formulieren uitgedeeld. Dit jaar moeten er 
1103 dieren gekeurd worden, 40 minder dan vorig jaar. Het keuren van de dieren is een 
serieuze zaak en er wordt hard gewerkt en op tijd koffie gedronken. Om half 1 staat er een 
heerlijke boerenkool maaltijd 
klaar. Aan het einde van de 
keurdag, als de keurmeesters 
weg zijn en de resultaten 
verwerkt worden, gaan onze  
leden de dieren voeren en de 
paden aanvegen zodat alles er 
keurig netjes uit ziet.  
Voor de fokkers zijn de 
resultaten het belangrijkste ook 
al zijn wij het niet altijd met de 
keurmeester eens.  
Er zijn 267 grote hoenders, de 
meeste Barnevelders. De 
keurmeester keurt de Barnevelders streng zodat er niet veel hoge predikaten 
uitgeschreven worden. De Crèvecoeur van P.M. van Doormaal wordt kampioen, bij de 
grote hoenders met 97 punten, ook de Jersey Giant van Henry van der Meer krijgt  97 
punten. Ons lid Martin Zwanenburg weet een F 96 te behalen met zijn Zijdehoen 
ongebaard. 
 
De dwerghoenders zijn het meest vertegenwoordigd op onze show, 541 totaal, waarvan 
184 Hollandse krielen. Deze club hield haar clubshow dit jaar bij Gallinova. Deze kleine 

krielen zijn er in vele kleuren. De mooiste dwerghoend er een 
Australorp met 97 punten is van ons lid Bert Beugelsdijk.  
De Java kriel van Henk Bluemink krijgt ook 97 punten. Ons 
jeugdlid Bart van Dijk krijgt een F 96 met zijn Faverolle 
krielhaan. Zijn zusje Joëlla van Dijk haalt met haar Cochin 
krielen ook hele mooie resultaten. 1ZG 94 
Zuyderduyn , Meerveld , Corstiaensen , Geelhoed en van 
Ramshorst (in herinnering) kregen allemaal dieren met F 96 

in de kooien. De kinderkippenclub is ook aanwezig om hun dieren te showen. 
 
De konijnen: Het aantal leden dat konijnen fokt bij Gallinova is veel kleiner dan de 
kippenfokkers. 
Het  Alaska konijn van ons lid Mariano Ivanov 
kreeg de h oofdprijs met U 97 punten. Een 
prachtig dier waar hij al vaker een hoofdprijs 
mee gewonnen heeft. Ons jeugdlid Joëlla wist 
met haar Vlaamse reus een 1eF te halen. Aart 
Vaarkamp haalde met zijn Groot Lotharinger 
een 1e F, prima resultaat voor een moeilijk 
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tekening ras. Piet Bodingius, met zijn Hollander 
zwart een 1e F. 
Van Leeuwen en Donkersteeg showden een mooi 
rijtje Hangoordwergen en ook zij wisten een 1e F op 
de keur kaarten te krijgen. De kleurdwergen van  
v. Leeuwen stonden goed aangeschreven bij de 
keurmeester. Ook Alie v d Heuvel wist een 1e F te 
scoren met 
haar Pool 
Roodoog.  
Caviafokkers 

zijn erg dun gezaaid in onze vereniging maar toch 
waren er dit jaar nog 3 cavia's te zien op de show, 
Geen hoge predicaten maar wel leuk om te zien.  
 
Het aantal sierduiven liefhebbers is iets gestegen 
in onze vereniging maar Ane weet nog altijd de 
meeste dieren in de kooien te krijgen en ook nog 97 punten te scoren met een 
Nederlandse Schoonheidspostduif. De Gelderse slenk van Rien Top kreeg ook 97 punten, 
hij kreeg van de keurmeester de voorkeur en werd de winnaar. Dirk de Koning en Gert 

Schreuder konden goed meekomen met 95 en 96 punten . J.F. 
Dommerholt wist met zijn Deense Svaber  een prachtig rijtje 
duiven te showen, deze duiven zie je niet vaak op 
kleindierenshows.   
 
Water, sier- en parkvogels zorgen voor veel kleur en variatie in 
onze sport maar er zijn steeds minder mensen die deze dieren 
op een tentoonstelling showen. De Europese Smient van R. 
Teunissen uit Putten werd de winnaar. De Chinese 
dwergkwartel van J. Kesseler werd de mooiste parkvogel, U 97 
 
De stand van Aviornis was ook aanwezig op de show, een vijver 

met veel variatie aan watervogels van Rijk Achterberg en in de volières, Stelt kluten met 
hun rag fijne dunne pootjes, Kookaburra die veel herrie kunnen maken, en voor veel leven 
zorgen. Ook de purperkoeten en een geheimzinnige Uilnachtzwaluw, waren er te 
bewonderen. Deze vereniging zorgt elk jaar weer voor een fraaie stand en is welkome 

aanvulling voor onze show.  
 
Gert Riezebos heeft de 
broedmachine meegenomen en er 
voor gezorgd dat de eieren precies 
uit komen op de show, Geen gebrek 
aan belangstelling voor deze pas 
geboren kuikens. Veel kinderen 
konden er niet genoeg van krijgen. 
Ook de knuffelhoek had geen gebrek 
aan belangstelling of de 
knuffelkonijnen het nou ook zo leuk 
vonden daar heb ik mijn twijfels over 

maar het is voor onze jeugdige bezoeker een echte trekpleister.  
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Op zaterdagmorgen zien we veel 
leden van onze club op de show 
verschijnen, ze zijn heel goed 
herkenbaar want ze hebben 
allemaal hun Gallinova vest aan, 
waarom, dat is op een andere 
plaats in deze Hanepoot te lezen. 
De kinderkippenclub is aanwezig 
want de prijzen worden uitgereikt 
en dan verschijnt opeens onze 
burgemeester op de 
tentoonstelling. Onze 
burgemeester is altijd zeer 
betrokken bij onze hobby en de 
kinderen laten trots hun dieren 
aan de burgemeester zien, als bonus mogen ze samen met de burgemeester op de foto. 
Voor deze kinderen een extra verrassing.  
 
De bloemen op de kooien zorgen voor een gezellige aankleding en als de show bijna 
voorbij is worden ze door enkele leden met veel plezier verkocht, je komt dan als bezoeker 
niet de hal binnen of je hebt een paar prachtige bloemen in je kar staan. Als het zaterdag 
middag 16.00 uur is dan mogen de dieren weer met de eigenaar mee naar huis. Als de 
deuren open gaan en de dieren vertrokken  zijn begint voor de leden het opruimen. Met de 
hulp van vele en wat extra mankracht is deze klus in een record tempo geklaard en dan 
wacht er nog een uurtje gezellig naborrelen met een zak patat met frikandel of kroket. De 
mannen van Roy zorgen dat de kooien en toebehoren weer netjes op de kar en in het hok 
komen, Roy en Henk, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. En natuurlijk ook alle 
leden heel hartelijk dank. 
 
 
 

  
Hoenders:    Martin Zwanenburg   Zijdehoen ongebaard 
Dwerghoeders: Bert Beugelsdijk   Australorp kriel 
Sierduiven:  Rien Top    Gelderse Slenk 
Konijnen:      Mariano Ivanov     Alaska  

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
Uitslag Clubprijzen 
Gallinova 
 

  
    Door: 
Redactie 
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85 jarig jubileum 

 

 
Door: 
Tamara van Amsterdam         

 

  
Dit jaar was er een extra reden tot feest, Gallinova bestaat 
namelijk 85 jaar!  
Ter ere van dit respectabele jubileum was onze eigen 
burgemeester aanwezig voor de uitreiking van een wel heel 
bijzondere creatie, namelijk een boek wat is samengesteld en 
geschreven door Evert Meerveld en Martin Zwanenburg. En 
niet zomaar een boek, je zou het een ‘’wandeling door de jaren 
heen’’ kunnen noemen in de vorm van tekst met heel veel 
foto’s. Het begint in het jaar 1934 en eindigt in het heden met 
een positieve blik op de toekomst. En we gaan er gewoon 
vanuit dat we nog vele mooie jaren mogen toevoegen aan dit 
prachtige boek.  
Ter gelegenheid van dit jubileum kregen alle inzenders een  
mooie pennenset cadeau, waar veel leuke reacties opkwamen. 
De kinderen kregen bij de entree een jojo.  
 

 
 

Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website: 
www.gallinova.nl 

Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken 
bekijken. 
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Een gebaartje 
 

Zomaar een klein gebaar of een lieve dag 
Zomaar een fijne dag 

Zomaar een arm om je heen gelegd 
Zomaar een vriendelijk woord gezegd 
Kan je soms weer wilskracht geven 

Om weer verder te gaan met je leven. 
En door de tranen van verdriet 

Weer de schoonheid van het leven ziet. 
Dat je weet dat er op aarde 

Nog mensen zijn van waarde 
Die geven vanuit hun warme hart 

En delen in hun smart. 
Maar harten zijn van porselein 
Je moet ermee voorzichtig zijn. 

Soms heb je niet alles waar je van houdt 
Blijf toch alles wat je hebt steeds trouw. 

Wat je hebt kun je verliezen 
Wie je bent daar kun je zelf voor kiezen. 

Beter onvolmaakt echt 
Dan volmaakt en slecht. 

Met horen zien en zwijgen 
Kun je er weer vaak orde in krijgen. 

Een wijze uil, maakt nergens een woord aan vuil. 
Hij zal niet gauw hardop denken, want dan zou hij een ander krenken 

Want een mond waar te veel voedsel ingaat en waaruit soms te veel gaat 
Komt vroeg of laat in een spagaat. 

Maar het leven is op zich, niet eenvoudig. 
 

 
 

 
 

FFiijjnnee  KKeerrssttddaaggeenn    
eenn  eeeenn    

VVoooorrssppooeeddiigg  22002200  
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
 8 januari 2020 Dieren brengen bij Ane Visser(uiterlijk 14.00 uur) 
11 Januari 2020 Dagje Noordshow Vertrek 8.00 uur vanaf de Vetkamp 
  2 maart 2020 Tatoeëren  van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19, 
         Barneveld. 
 
 
 

 
 

 
 
 


