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VOORWOORD

Door
Ane Visser

Ongekend dat wij dit jaar geconfronteerd worden met omstandigheden waar niemand in
de verste verte aan gedacht had. Het corona-virus heeft ons dagelijkse leventje behoorlijk
overhoop gehaald en dwingt ons tot aanpassingen. Het verenigingsleven moet even pas
op de plaats maken en daarom zijn veel Voorjaars- en Jaarvergaderingen opgeschort. De
meeste Speciaalclubs hebben het besluit genomen om de Jaarvergadering te combineren
met de Jongdierendag. Zo ver bekent is alleen ons lid Johan Eekma getroffen door dit
virus. Via de mail zijn wij op de hoogte gehouden hoe de situatie met hem is. Het zag er in
het begin erg bedreigend uit en waarschijnlijk velen met mij, vreesden iets ernstigs. Na
de laatste mail hebben wij weer hoop en is Johan weer bij kennis. Het herstel gaat heel
langzaam. Hopelijk is de familie gesterkt om de nodige ondersteuning te bieden.
Zo de regels nu zijn afgekondigd, zou het mogelijk moeten zijn om onze Jongdierendag is
september door te laten gaan. Misschien meer handen wassen en afstand in acht nemen,
maar dit zou geen probleem hoeven te vormen. De Barbecue is een ander verhaal. In juni
mogen 30 personen bij elkaar komen, doch in juli al 100. Voor velen is een vakantie door
de virus-perikelen lastig te plannen en blijft men thuis of gaat er dagjes op uit en is een
zaterdag, begin juli een optie. Wel al zal nog sprake zijn van anderhalve meter afstand en
zou de locatie deze mogelijkheid moeten bieden.
Onder onze Gallinova-leden hebben wij een echte “Ridder”. Evert Meerveld viel deze eer
te beurt. Gebruikelijk vindt deze happening plaats op het Gemeentehuis en was daarvoor
al een list bedacht om Evert daar naar toe te lokken. Door de beperkingen was de
Burgemeester gedwongen om het dit jaar anders te doen. Telefonisch is Evert van dit
heugelijke feit op de hoogte gesteld. Proficiat!!!!
In het redactieteam gaat een verandering plaatsvinden. Cees Corstiaensen trekt zich
terug. In deze Hanepoot leest U daar meer over. Cees, ontzettend bedankt voor al die
jaren dat je elk nummer weer keurig copy verzorgde om ons blad te verlevendigen.
Vanavond 19 mei zal Mark Rutte weer een persconferentie houden en zouden er meer
mogelijkheden zijn om weer aan de slag te gaan en ruimte bieden om meer activiteiten te
kunnen ontplooien. Soms zijn afgekondigde regels niet altijd even duidelijk en geeft
onzekerheid. Alle berichten over het Corona-virus beheersen gesprekken en het
vertoonde nieuws.
Gelukkig hebben wij als kleindierliefhebbers een hobby welke thuis beoefend wordt en
kunnen daar veel afleiding in vinden. Wij hoeven de deur niet uit, behalve voor de
dagelijkse boodschappen en als het diervoeder op gaat raken. Vandaag hoorde ik dat er
een grote vraag is naar jonge konijntjes en ze niet aan te slepen zijn. Ik kan mij
voorstellen dat ouders er toe overgaan om een huisdier aan te schaffen om de jeugd
afleiding te bieden en daarmee ook verantwoordelijkheid aan te leren. Vakantie zit er dit
jaar voor velen niet in en een reden te meer om een huisdier te gaan houden. Ook schijnt
er veel vraag te zijn naar puppy’s en dat is ook het gevolg van voorgaand verhaal.
Ik hoop dat de oproep van de redactie om copy aan te leveren voor de Hanepoot
opgepakt wordt . Ieder beleeft zijn hobby op een eigen manier en dit kan voor anderen de
ogen openen om misschien sommige dingen ook eens anders te doen.
(Redactie: Zoals nu bekend gaat de barbecue en de jongdierendag niet door. Over hoe en
wat voor de jongdierenkeuring wordt u via de mail op de hoogte gehouden).
Het zou fijn zijn wanneer u een kaartje naar de familie Eekma, Wilhelminastraat 36,
3771 RA Barneveld wilt sturen
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DE BEZOEKER
VERTREKT

Door

Kees Corstiaensen

Het is net of het coronatijdperk je leert hoe je om moet gaan met veranderingen.
En nu denk ik aan de Hanepoot.
De Hanepoot-redactie periode heb ik nu ruim 24 jaar mee mogen maken, gezellig en werk
aan de winkel.
Corona deed ook de Gallinova als vereniging, maar ook de redactie van de Hanepoot een
beetje op slot. Een mooi moment om mijn plaats te verlaten en een ander met nieuwe
ideeën een kans te geven.
Het verslag van mijn eerste bezoek staat in de Hanepoot van de 7e Jaargang nummer 2,
Mei 1996. De bedoeling was om de leden van Gallinova met een bezoek te vereren, zodat
de andere leden hun clubgenoten leerden kennen. De leden wonen in een zeer ruime
cirkel rond Barneveld.
Het leuke is om de fokkers in hun eigen “stal” over hun hobby te horen praten.
Verbazend is de variatie aan diersoorten, het aantal dieren, de verschillende manieren van
houden en huisvesten, de verscheidenheid aan inventaris, maar ieder is enthousiast,
omdat het over zíjn of háár dieren gaat.
Soms was het een eenvoudige eenheid met een klein aantal dieren, een andere fokker
had luxe complete huisvesting en voorzieningen, maar overal werden de dieren met
evenveel liefde en zorg gehouden.
Ook heel verschillend was de administratie en de registratie; maar de basis waren toch
meestal de registratienummers en de beoordelingskaarten.
Veel leuke verhalen van hoe de leden ertoe gekomen zijn juist met deze diersoort verder
te gaan, binnen de mogelijkheden van ruimte in en rond de woning. Veel discussies gehad
en ook veel geleerd.
Interessant waren de zelf-bedachte oplossingen voor probleempjes die men tegenkwam.
Extra genoten heb ik van de jeugd-fokkers; prachtig hoe zij bepaalde dingen deden en
oplosten.
“Wat hoop je nog eens te bereiken in deze hobby?”, vroeg ik wel. En meestal was het een
antwoord in de richting van: plezier beleven aan de dieren, de verzorging, louter ermee
bezig te zijn.
De vereniging kan daarbij een hulp en steun zijn. Je bent allemaal vanuit een
verschillende invalshoek met hetzelfde bezig. Gezelligheid met een gemeenschappelijke
liefhebberij. Het samen meedoen met het organiseren van de show en het inzenden van
dieren geeft al energie.
Wat mijzelf betreft: de samenwerking met de andere leden van de redactie, de gezellige
bijeenkomsten, je hoorde nog eens iets anders, ga ik missen, het is mooi geweest.
Bedankt: Lydia en Kees D., Annelies, Corrie, Ane, Anton en Rien.
Toch wil ik nog even met name noemen: Annelies, die zo geduldig was om mijn kunnen op
de computer op een hoger plan te brengen.
Voor Piet een grote blanco ruimte in de Hanepoot waar je zelf iets van mag maken.
Statistiek: 83 fokkers zijn er bezocht.
1 bezoek uitgevoerd door A. en A. Veldhuizen in Zweden.
12 andere dier-onderwerpen.
96 totaal aantal afleveringen.
Ik blijf lid van Gallinova,
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RINGEN

Door

BESTELLEN

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

TATOEEREN
2020

Door

Corry Top

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.
Evert Jan Top is bereid gevonden het tatoeëren te gaan overnemen.
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Zijn telefoonnummer is: 0655520551
Het adres voor het tatoeëren is:
Fam. 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 6 juli, 27 juli, 7 september. ( 6 juli gewijzigde tijd 18.30 uur -19.00 uur)
Houd voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten!

Entprogramma
2020

Door:
Corrie Top

De 2e voorenting: zaterdag 4 juli 2020
De 2e week van september = week 37 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts
thuis enten.
Tussen 7.30 uur en 8.30 uur 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 23 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: 06-10744699
VOORBEREIDING:p vrijdagavond 3 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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Entstof Halen

Corrie en Rien Top

Foto’s zijn gemaakt door Martin Zwanenburg.

Voor vele van jullie is het al best lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Veel gaat niet
door in deze bijzondere tijd. De jaarvergadering, het hokbezoek, de fokkersavond, en wie
weet wat er nog meer volgt. Gelukkig zijn wij allemaal nog gezond en hebben wij de luxe
dat we regelmatig nog contact hebben met de konijnenfokkers die hun dieren komen
tatoeëren.
Vandaag hebben we contact met onze kippenfokkers die hun entstof komen halen. Om
half 8 stonden de eerste leden dan ook met hun emmertjes voor het hek. We proberen
dan ook de regels in acht te nemen en voldoende afstand te houden. De vraag, komt er
nog een tentoonstelling werd meerdere keren gesteld maar daar weet nu nog niemand
het antwoordt op, we hopen van wel.
De meeste die wij gesproken hebben zeggen dat ze minder dieren hebben gefokt, je hebt
tenslotte ook maar 1 goed dier nodig om kampioen te worden. Ook de afzet van onze
dieren is lastig omdat er minder contacten zijn.
Wij hopen dat jullie een goed fokseizoen hebben maar vergeet niet te genieten van het
jonge leven in de hokken want het belangrijkste is, dat we er plezier van hebben en
houden.
De foto's die deze morgen gemaakt zijn geven een klein inkijkje van een zaterdagmorgen
waarin te zien is dat we als vereniging actief bezig blijven.
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MIJN
KIPPENVERHAAL

Door

William Tolboom

Hallo allemaal in deze rare tijd vertel ik mijn kippen verhaal.
Ik ben in 1969 geboren en toen liepen de kuikens van mijn vader
(krielvorm)
Plymouth Rock al tussen mijn benen!
Mijn opa had in die tijd de grote vorm van de Plymouth Rock kippen en
mijn vader dus de krielen.
Ze waren lid van de AKV Amersfoort waar ze mee deden met de
shows!
Alleen toen die tijd waren de staarten van de grote Plymouth
Rock vaak het probleem. Deze moesten vlak lopen bij de hennen
en bij de hanen wel met alle sikkels! ze hadden vaak een
gebogen rug ook wel zadelrug genoemt.
Toen ik op de lagere school ook een hen van opa kreeg kreeg ik
daar een prijs voor bij mijn eerste inzending in het Soesterkwatier
te Amersfoort.
Later toen ik volwassen werd ben ik met de krielen weer begonnen in de kleur gestreept
wat de standaard kleur was in die tijd.
Tegenwoordig is er wit, zwart buf meerzoomig patrijs.
Maar die kleuren vind ik niks. Zwart wit gestreept vind ik mooi.
Nu kreeg ik voor me 50 verjaardag va mijn vader de grote Plymouth Rock een toom 4
hennen en een Haan. Helemaal blij de kippen van me opa weer in me hok.
Alleen kreeg ik ruimte gebrek en ben gestopt met de krielen.
Nadeel het zijn late leggers en weinig.
Ik kreeg vorig jaar 6 kuikens. 3 hennen en 3 hanen. Hiervan gingen 2 hanen dood.
Van di hennen heb ik in mei het eerste ei geraapt!
Van me oude hennen heb ik 6 kuikens laten uit broeien(bij van Ginkel)
6 van de 7 eieren die bevrucht waren van de eerste 18 eieren
die eind april gelegd waren.
Voor jongdieren dag moet ik in januari februari kuikens hebben
om de hanen en hennen vol groeit!
Ik zal kijken wat ik in
september klaar heb? Hopen
dat we kunnen showen?
Anders heb ik de dieren van
vorig jaar met mooie staarten
voor Gallinova!
Veel lees en kweek plezier
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Molshoop

Door

Ane Visser
Afgelopen voorjaar ben ik gestart met regelmatig een schep grond, afkomstig van
molshopen in de volière uit te strooien. Het valt op dat de duiven daar gretig gebruik van
maken en na een week er weinig tot niets van is overgebleven. Grond van molshopen
zouden geen verkeerde stoffen bevatten omdat ook wormen in deze omgeving leven.
Hierbij kun je denken aan grond waar geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen de
afgelopen jaren zijn gebruikt. Wanneer je regelmatig duivengrit ( kiezel, roodsteen en
schelpen) verstrekt, zou je verwachten dat duiven daar voldoende kalk uit kunnen halen.
Kiezel heeft als functie het verstrekte voer te kunnen vermalen in de maag. Het geeft ook
afleiding wanneer je materiaal in de volière ter beschikking stelt. Bij vrije uitvlucht zie je
ook duiven gaan “velten” om naar behoefte mineralen aan te vullen. In de droge periode
van april/mei 2020 zie je helaas maar weinig molshopen. Dit valt te verklaren door het feit
dat wormen ook diepen in de bodem vertoeven en de mollen daar dus ook hun voedsel
moeten bemachtigen. Om voldoende molshopen grond in voorraad te hebben is het dus
zaak om in tijden van veel activiteiten van de mollen, daar op in te spelen.
Groenvoer
Vaak staan wij er niet zo bij stil dat duiven ook graag zich te goed doen aan groenvoer. Bij
groenvoer denken wij dan meestal aan sla of andijvie en die zullen ze dan ook
aanspreken tot alleen het stronkje nog over is. Wel is het in het begin even wennen, maar
zodra ze de smaak te pakken hebben is zo’n krop binnen een uur verorberd. Ik heb
gemerkt dat ook ander soorten groenvoer door duiven op prijs gesteld worden. Door de
corona-crisis zijn veel activiteiten van clubs in dit voorjaar afgelast en bleef er meer tijd
over om de groentetuin zorgvuldig te onderhouden. Dit was er jarenlang wel bij gebleven
met als resultaat dat het onkruid ook kans had gekregen om zich uit te zaaien of via hun
wortels aan uitbreiding te doen. Zevenblad is zo’n groensoort welke erg hardnekkig is en
het bijna niet op een nette manier geheel is te verwijderen. Voor duiven een smakelijke
hap en probeer ze dan ook regelmatig met dit sappig groen te verwennen. Als groente is
dit trouwens ook prima te gebruiken door ons. Om duiven de keus te laten, gaat dan
tegenwoordig bijna alle onkruid de volière is en ze kunnen zelf uitzoeken wat er van hun
gading is. Brandnetels, melde, weegbree en zelfs druivenblad en niet te vergeten “muur”,
zorgt voor veel bedrijvigheid in de volière. Wat ook opvalt is dat ook de ontlasting volgens
mij nu groener is dan anders, maar dit mag de pret niet drukken.
Natschijters
Niet alle duiven geven hetzelfde soort mest. Vaste mest geeft aan dat de duif gezond is en
vaak zien wij donsveertje op deze mest. Maar er zijn ook duiven waar de mest minder
vast van structuur is. Dit kan volgens mij verschillende oorzaken hebben. Bekent is dat
duiven vaak een voorkeur hebben voor een bepaald onderdeel van een zaden mengeling
en dit kan veel invloed hebben op mest. In veel duivenvoeders is tarwe één van soorten.
Hiervan is duidelijk geworden dat wanneer de samenstelling boven de 20% uitkomt, dit tot
minder vaste mest leidt. Als nu ook nog een duif voor dit zaad een voorkeur heeft, zal van
dit dier de mest zeker dunner worden. Opvallend is dat rond de broedschotel de mest ook
zeer verschillend kan zijn. Bij jongen die matig tot slecht gevoerd worden, zien wij
eigenlijk nooit dunne mest. Bij ouders met bijna overdreven ouderzorg en dus hun jongen
tot barstens toe volpompen, komt natte mest veel vaker voor en vooral als bij dit voeren
ook veel water overgeheveld wordt. Voor een duivenhouder is het ook vervelend
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schoonmaken en bij warm weer willen vliegen ook graag hun eitjes daarin afzetten. Is er
aan te doen om minder vochtige mest te krijgen ? Norit is bij ons mensen bekend als
middel om dunne ontlasting te verstevigen. Om dit bij duiven toe te passen is een
mogelijkheid. Eén keer heb ik de proef op de som genomen maar ik zag geen
verbetering. Als je een smaakje aan het drinkwater toevoegt, bijvoorbeeld appel- of
natuurazijn, dan merk je wel dat er minder gedronken wordt en zal dus ook invloed hebben
op de vastheid van de mest.
Steekvleugel
Normaal groeien de vleugelveren gelijkmatig, d.w.z. dakpansgewijs en sluiten mantel- en
slagpennen mooi op elkaar aan. In de broedschotel zien wij soms één of beide vleugels
met de beginnende slagpennen iets naar buiten wijzen. Dit betekent dat de spieren welke
dit vleugeldeel op zijn plaats moeten houden niet sterk genoeg zijn om dit te bereiken. Het
gekke is dat dit euvel zich bij éénlingen veel vaker voorkomt dat wanneer er twee jongen
in de pan liggen. In de meeste gevallen herstelt dit zich na verloop van tijd. Toch zijn er die
een steekvleugel blijven houden. Ik denk dat erfelijkheid hier een kleine rol in heeft en valt
er dus ook moeilijk op te selecteren. Zo’n steelvleugel kun je intapen met afplakband en
als je dit doe rond de vijf weken dan kun je na een week dit plakband weer verwijderen.
Duck-tape kun je ook gebruiken, maar bij het aftrekken gaan er dan meer veren mee.

Mijn Fokkerij

Door
Martin Zwanenburg

Mijn fokkerij 2020

Toen ik de ernst van de corona begon te beseffen heb ik de broedmachine’s
uit gezet. Misschien zie ik het wel te zwart wit. Maar zie voor de
tentoonstellingen nog maar weinig of geen ruimte en dat heeft niets te maken
met de kleur van de dieren. Heb natuurlijk wel enkele dieren als er geshowd
zou mogen worden.
En anders zal ik er na een zeer strenge selectie er enkele gebruiken voor de
fok.
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Door

Gratis Dierentuin

Martin Zwanenburg

Het coronavirus heeft de wereld in de ban; veel landen stellen een Lock-down in. Scholen,
werkplaatsen en landsgrenzen worden gesloten.
De anderhalve meter cultuur doet wereldwijd zijn intrede evenals thuis werken met de
computer.
Het is overal ongezellig rustig geworden, de straten en de lucht zijn leeg en dit duurt al
weken. Wekelijks is er een persconferentie van minister-president Rutte.
Voorlichters van alle landen over de gehele wereld doen dit ook.
Wereldwijd strijdt ieder land zelfstandig tegen die onzichtbare vijand, maar ze overleggen
wel met elkaar.
In een plaatsje in de omgeving dan Heerde zijn ze tijdens de Tweede Wereldoorlog minder
slachtoffers verloren als nu na een maand strijd tegen het gevreesde coronavirus.
Onze ronde aardbol lijkt in alle hoeken van de wereld te zijn besmet!
Maar het in huis blijven verandert het levensbeeld wel, de straten en ook het luchtruim zijn
helemaal schoon en leeg.
De mensen gaan massaal hun schuren opruimen en extra onderhoud aan de tuin doen.
Ze doen dit in alle rust en zijn verbaasd van de natuur om zich heen.
Nu ze daar alle tijd voor nemen zien ze veel meer soorten dieren.
Ze bekijken die ook met andere ogen dan voorheen.
Ze realiseren zich dat er enorm veel soorten vogeltjes zijn, terwijl ze voorheen alleen sijzen en drijfsijzen kenden.
De wilde dieren komen ook verder het bos uit, want de benzine slurpende maatschappij
staat stil.
Auto’s en de vliegtuigen worden niet meer gebruikt nu iedereen binnen blijft.
De lucht wordt weer ouderwets blauw en ronkende motoren zijn er bijna niet meer op de
straat.
Je kunt nu de specht op de bomen horen kloppen en soms horen we zelfs de koekoek in
de verte roepen. Ook het fluitconcert van de vogels is duidelijker te horen en we leren de
geluiden van de vogels herkennen; de sjilpende huismus, de rustige kool- en pimpelmees,
En het roodborstje en het winterkoninkje met kun korte schelle concert.
Het koeren van de Turkse tortel die met eenvoudige takjes een nestje probeert te bouwen.
Het gekrijs van de ekster of de Vlaamse gaai of de mooie houtduif die met vleugelgeklap
zijn territorium probeert te verdedigen.
Als je meer in de tuin bezig ben zie je ook de vele verscholen nestjes in de heg of onder
de dakpannen.
Normaal let je alleen op het vogelhuisje dat je zelf heb opgehangen.
Omdat je meer tijd neemt zie je ook het vangen van insecten en het zoeken van wormpjes
door de vogels.
Eigenlijk hebben veel mensen een privé mini-dierentuin bij de deur, maar dat valt ze nu
pas op. Zo zie je maar, elk nadeel heeft ook een voordeel.
Ondanks al deze rust is alles ook een beetje angstig en om dan rustig te blijven is niet
eenvoudig.
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Een paar oude verhaaltjes van Martin Zwanenburg uit de “oude doos” gehaald
Het ezeltje en de boer
Op een dag viel het ezeltje van de boer in een diepe put. De boer zat vervolgens uren te
piekeren wat hij er aan kon doen.
Uiteindelijk besloot hij dat het de moeite allemaal niet waard was, want de ezel was al oud
en de put moest toch worden gedempt.
Hij nodigde de buren uit om hem te helpen. Ze pakten allemaal een schep en begonnen
de put met aarde te vullen.
Toen het arme ezeltje zich realiseerde wat er gebeurde, raakte hij in paniek en balkte verschrikkelijk. Maar van het ene moment op het andere werd het stil en bleef het stil.
Zonder een woord gingen ze door met aarde in de put scheppen. Toen de boer na een
tijdje eens de put in keek, was hij ontsteld over wat hij zag.
Met iedere schep aarde die op zijn rug terecht kwam deed de ezel iets verbazingwekkends; hij schudde het af en ging er op staan.
De buren van de boer bleven intussen aarde op de rug van de ezel scheppen en de ezel
schudde het er af en ging er op staan.
Kort daarna stapte, tot ieders stomme verbazing, het ezeltje uit de put en huppelde vrolijk
weg!
Moraal van dit verhaal:
In ons leven krijgen we veel te verduren en wordt er veel ellende over ons heen gestrooid.
Dat stoppen we allemaal in een rugzak en zeulen er mee rond. Maar de ruimte in die rugzak is beperkt en de last wordt op het laatst erg zwaar.
De truc is, om tijdig uit de put te komen door ellende van je af te schudden en er op te
gaan staan. Een probleem is zeg maar een stap-steen. Alleen als je daarmee doorgaat en
nooit opgeeft, kun je uit de diepste put komen.

Ut kalf wier koe
Al in mien prille jeugd speulde dieren un grote rol in mien leven.
Ik weet nog goed hoe mien moeder ut gekookte spekzwoertje an un tak van de
kriekenboom veur ut roam hing
Urenlang kon ik doar noar staan kieken as de koolmeesjes doar heel behendig hun
benodigde vet afpikte.
Muustal ston ik samen met de lapjeskat te kieken, je weet wel zon ouwerwetse
driekleurpoes.
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Wullie hadden allebei doar zo onze gedachte over de koolmeesjes.
Ik vond ze bar mooi, moar hie wou ze wel opvreten.
Vrog in ut veurjoar streupte we de weiloanden af noar kievitseieren.
Veul hek ur nooit gevonden, want de nestje woaren nie makkeluk te vienden.
De kievit schroawde hoog in de lucht zun noam as je te dicht bij zun nest kwam.
Dit dee de grutto ok.
Ik weet ok nog dat de eerste scholekster woaren ukommen
Iets loater in ut joar zaten de sloten vol mit kikkerdril
De afwoatering van de sloten was toen nog niet zo bar best als neun.
Al het gebruukswoater wier toen nog mit de hand opgepomt en dan ging je er vanzelf wel
zuunig mee om.
De kikkerdril noamen we mee naar huus en deje we in een sjampotje
Enkele doagen loater wieren dit allemoal donderpadjes.
Loater wieren dit kleine kikkertjes en mikte we ze terug in de sloot.
Ok mogte in ut veurjaar een jonge bok koopn.
Veul plezier hen we hier an beleefd.
Ik had zelf een heuse bokkewagen gemoakt van een ouwe kienderwagen.
Mit de bok en de bokkewagen reje we dan noar un modderbeekje in de buurt
Doar mog de bok in de barm groazen en wullie vingen ondertussen stekelbaorsjes.
Prachtige mooie zoemerdoagen hek ik beleefd bie die mooie kronkelbeek
As je doar heel arg stil zat zag je de waterkiepen en heel overlangs zelfs de dodaoards
Dit is de kleinste fuut en de meeste minsen zouwe hum verslieten veur un entekuiken
In de nazoemer gingen meikever vangen
Die noamen we mee naar huus en in ut donker onder ut lamplicht lieten we ze weer los
Ze pompte lucht in hun vleugeltjes en verdwenen weer in ut donker
Dan kwam de harfst en dit wier onze bok noodlottig, hie mos nameluk worren geslacht.
We kregen in die doagen al niet veul vlais, maar toen hoefde ik ut al helemoal niet meer.
Eigeluk was ik dit allemoal vergeten toen ik onze kalkoen voor de feestdoagen slachtte.
Toen ie op tafel kwam woaren er geen liefhebbers veur ut hoofdgerecht
Eerst begriep je ut nie, moar ik geleuf dat ze meer van ut dier hielen dan ik in de goaten
had.
Toen mos ik an un heel oud spreekwoord denken;
De koe is vergeten dat ze ok kalf is gewist.
Dit zal drek nie weer gebeuren.
Wat kunn dieren belangriek wezen in ons leven
De ploats woar ik vandoan kom was vrogger un duurwoadbare plek in ut woater, woar wat
huuzen bie bin gebouwd en doar is ut ploatsje noar geneumd.
Napoleon het nog un weg naar ons darp laten leggen en het ok nog een nacht er
gesloapen.
De barnevelder kiep is in ons darpje geschoapen deur ome Dirk en niet in het darpje
Barneveld zoals de meeste denken plaatsje
Ik bin nu in Ede om wat te drinken en ga straks noar un andere kiepefokker.
Dit is de uowe veurzitter van de kiepeclub alhier.
Zeik op de greep betekend niks mee te beginnen
Ze mos brillen betekend ze moest huilen
Ze hoalde de zarruk ut de schulkezak betekend ze haalde de zakdoek uit haar schortezak
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Agenda

Door
De redactie

4 juli 2020 Entstof 2e voorenting halen tussen 7.30 en 8.30 uur Kallenbroekerweg 19.
6 juli 2020 Tatoeëren van 18.30 uur – 19.00 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
27 juli 2020 Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
7 september 2020 Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld

Verjaardagskaart van Martin Zwanenburg.
Deze envelop met inhoud werd mij toegezonden voor mijn verjaardag
De enveloppe is door de familie Kroon gevouwen van een kalenderblad waar een
zijdehoen op stond afgebeeld. Creatieve mensen, bedenk zoiets maar, wel heel
toepasselijk vond ik.
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