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VOORWOORD

Door
Corry Top

Ik schrijf het voorwoord voor deze Hanepoot op een mooie zonnige vrijdagmiddag. Mooi
weer, daar hebben we laatste weken volop van kunnen genieten . Na de sneeuw” waar ik
heel erg blij van werd begon het ons te kriebelen.
De kippen hadden er eerst nog niet zo veel zin in want de eiproductie kwam laat op gang. En
de bevruchting liet ook nog te wensen over maar nu, na een paar weken zon, hebben de
kippen de smaak te pakken en draait de broedmachine op volle toeren. De eerste kuikens
kijken vol belangstelling de nieuwe wereld in. Wij genieten van dit jonge leven in een nieuw
fok seizoen. Vorig jaar, toen in maart de Corona crisis begon, waren de meeste kuikens al
geboren, en hadden we geen idee dat we als vereniging geen vergadering , geen
hokbezoek, geen BBQ en geen tentoonstelling meer zouden bezoeken. De dieren die vorig
jaar werden geboren zijn nooit op een tentoonstelling geweest.
Ik weet niet of dat voor al onze leden ook zo is maar wij hebben het zeker gemist en hopen
op betere tijden maar de gezondheid heeft toch de hoogste prioriteit.
We fokken niet alleen voor de tentoonstelling maar allereerst voor ons eigen plezier en daar
kan Corona geen stokje voor steken.
We hopen elkaar als vereniging snel te kunnen ontmoeten, jaarvergadering te houden en om
eens lekker bij te praten. Nu moeten we vooral genieten van onze dieren thuis en van het
voorjaar want waar je ook kijkt overal zie je nieuw leven en de tuinen waar de krokussen en
de sneeuwklokjes volop bloeien en waar de wilde watervogels elkaar het hof maken. Want
ondanks de Corona gaat het leven in de natuur zijn natuurlijke gang.
De eerste konijnen zijn al voorzien van een oornummer van 2021, In de agenda van deze
Hanenpoot staan de data voor tatoeëren, het enten van de kippen en ook de ringen kunnen
weer worden besteld.
We hopen dat we dit jaar onze dieren weer kunnen laten zien aan het publiek .
We hopen op een mooi tentoonstelling seizoen.

CONTRIBUTIE 2021

door
Jan Vogel

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen.
De contributie per 1/1/ 2021 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

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 2020). 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.: 0318416789 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
2021

Door

Evert Jan Top

Ook in 2021 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.
Het telefoonnummer van Evert Jan is: 0655520551
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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 2021 zijn:
Maandag 12 april, 3 mei, 7 juni, 5juli,
Houd voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten!

Entprogramma
2021

Door:
Corrie Top

De 1è voorenting: zaterdag 29 mei 2021
De 2e voorenting: zaterdag 3 juli 2021
De 2e week van september = week 36 (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 29 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 28 mei 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

Kees Corstiaensen

Door

Piet Bodingius

In de bezoeker vertrekt van 20 juni 2020 geeft Kees een beeld
van wat hij allemaal als redactielid heeft gedaan.
Hij deelt zijn ervaringen en het genoegen dat hij aan deze
periode heeft beleefd.
Het stuk was voor mij verhelderend. ik wist dit allemaal niet,
alle reden om hem als eerste te bezoeken.
Het is vrijdagmiddag 12 maart als ik op de Meulunterseweg 53
het erf oprij.
Wat een mooie plek om te wonen.
Het regent, we gaan eerst buiten kijken. De kippen hebben
een mooi onderkomen fraai in het groen en vanuit de woning
heb je er een mooi gezicht op.
We gaan er naar binnen. Het ziet er allemaal heel goed en doordacht uit.
Al snel wordt mij duidelijk dat door zijn loopbaan hier heel veel kennis en ervaring aan ten
grondslag ligt.
Binnen zitten in aparte verblijven 4 toompjes(4 hokken) Sabelpootkrielen.
Kees is een gepassioneerd fokker van dit prachtige oude ras uit
Azië.
Er zijn van dit ras vele kleurslagen, maar de porseleinkleur is
voor mij bijzonder, dat is gewoon een wonder.
Alles is aanwezig om het broedseizoen weer op te starten. De
kuikens kunnen hier fijn en warmpjes opgroeien, een mooie
periode breekt weer aan.
We gaan naar buiten en lopen langs diverse verblijven.
Vele met een hele geschiedenis, oerdegelijk ze werden nog niet
eens zo lang geleden veel gebruikt.
Een mooi stukje nostalgie.
In een van die verblijven zit een toom oudere sabelpootkrielen nog goed vitaal maar aardig
uitgelegd. Ze kunnen hier fijn oud worden.
Een paar hokken zit een oude haan een bijzondere
kruising.
Soms komen in steden en dorpen verwilderde
kippenpopulaties voor van diverse rassen.
Het is opvallend hoe snel die zich vaak vermeerderen. Er
zitten soms hele bijzondere en sterke exemplaren bij. Ook
deze haan heeft een dergelijke geschiedenis.
Toen we verder liepen, dacht ik: Wat heeft deze haan toch
veel geluk gehad.
Naast de Sabelpootkrielen heeft Kees in de periode dat hij
in Colombia werkzaam was een fascinatie gekregen voor
de Araucana's, een Zuid Amerikaans ras genoemd naar de Araucana Indianen.
Een buitengewoon allerte en temperamentvolle kip, die geweldig kan vliegen en prachtige
blauwgroene eieren legt. Kenmerkend voor dit ras zijn de oorkwastjes.
We lopen verder de buxushagen zijn ook hier zoals overal aangetast door de Buxusmot.
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Het betreft een invasie exoot uit China die de Buxus al vele jaren teistert.
De aantasting is hier echter een stuk minder ernstig dan op de meeste andere plaatsen en er
is sprake van herstel mogelijk spelen natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, schimmels,
bacteriën of virussen hier al een rol.
Er staan diverse verblijven leeg o.a. van de Goudfazanten.
Op een gegeven moment moet je keuzes maken.
Het is moeilijk en een kunst om een hobby op een goede manier wat af te bouwen en in
balans te houden. Dan blijf je er plezier aan beleven.
We gaan naar binnen en drinken thee . Ik maak kennis met zijn vrouw, de belangrijkste
steunpilaar in werk en hobby.
We praten over heel veel zaken verder.
Het werk op de praktijkschool, docent o.a. pluimvee voeding en fokkerij. het ontwikkelen van
lesstof, vaak maatwerk. De uitzendingen naar o.a. Colombia en Maleisië.
Er is de afgelopen jaren op vele scholen heel veel veranderd maar de betekenis van de
scholing en de vele adviezen zijn blijvend van waarde in Nederland maar ook ver buiten onze
grenzen.
Kees laat mij ook foto’s zien van de ruiming tijdens de vogelpest Epidemie de H7N7.
Het heeft m.n. op de Veluwe een enorme impact gehad.
Een zwarte bladzijde, die velen moeilijk kunnen omslaan.
Het optreden van het Marekvirus is ook bij de Sabelpootkrielen een toenemend probleem.
De beschikbaarheid van entstof is voor de hobby een probleem.
Hoe kunnen we onze hobby het beste promoten. En de rol van verenigingen, speciaalclubs
hierin.
Het pluimveemuseum in Barneveld met o.a activiteiten zoals de kippenvleugels voor de
jeugd tussen 10 en 12 jaar.
Er zijn vele goede mogelijkheden onze hobby te promoten.
Maar laten we eerst dat Coronavirus zien kwijt te raken.
Ik krijg nog een heel overzicht van alle bezoeken mee.
In de gang neem ik afscheid bij de stamboom, een grote familie.
Ik hoop dat Kees en zijn vrouw hier en van die mooie Sabelpootkrielen nog heel lang
genieten.
Kees bedankt voor het gesprek.

Belevenissen

Jan Vogel

We zitten al weer ruim een jaar in een de corona crisis waarbij we gedwongen veel thuis zijn

en waarbij eigenlijk alle verenigingsactiviteiten vrijwel stil liggen.
Toch gaat onze hobby door en zijn we zeer waarschijnlijk allemaal bezig met de inleg van
eieren of al met de opfok van de kuikens of hebben we onze eerste nestjes jonge konijnen.
Dat is en blijft het mooiste van onze liefhebberij, laten we hier maar dubbel van genieten en
hopen dat we in het najaar weer mogen showen en dat we elkaar weer mogen ontmoeten!
Ik ben vorig jaar begonnen samen met mijn schoonzoon Rinse Verweij om Sabelpootkrieltjes
te fokken en we hadden vorig jaar bij de jongdierendag mooie predicaten! We hebben allebei
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een toompje kippen en we hebben een lease-haan van Gert Riezebos die we beurtelings
gebruiken en we hopen weer op een leuk aantal kuikens!
Daarnaast heb ik mijn andere hobby wat meer opgepakt en ga graag een uurtje naar het bos
of gewoon in de natuur om foto’s te maken en vooral ook om te genieten van de natuur. Als
je de hele dag achter het computerscherm zit dan is dat een welkome afwisseling!
Als je eenmaal met een fototoestel de natuur in gaat dan zie je pas hoe fantastisch mooi de
schepping is. Ik ben in de zomer vooral aan het “vlinderen” gegaan en ik wist niet dat er
zoveel vlinders in onze omgeving rondfladderen! Je weet dat er zgn koolwitjes zijn maar er
zijn wel 5 soorten witte vlinders en probeer die maar eens goed op de foto te krijgen. Ook
kwam ik in Garderen het zeldzame gentiaanblauwtje tegen en die was volop eitjes aan het
leggen!

Kleine vuurvlinder
Citroenvlinder
Dagpauwoog
In het najaar was het natuurlijk gedaan met de vlinders maar dan komen er de
paddenstoelen. Als leek denk je dat je er wel een paar kent maar ik heb in een half jaar wel
meer dan 150 verschillende soorten paddenstoelen gedetermineerd! Dat determineren doe ik
via een prachtige app genaamd obsidentify of waarneming.nl of waarbij je een foto upload en
waarbij je dan de soort kunt vastleggen. Leuk dat je daar ook andere Gallinova leden tegen
komt zoals Wim Geelhoed! Daarnaast zijn er ook talloze mooie bloemen, insecten en mooie
plekjes in Nederland om te fotograferen!
Omdat mijn vrouw Ariena aan geo-caching doet, dat is een spel waarbij je op allerlei plekken
in Nederland “schatten” kunt vinden, trekken we dan ook regelmatig de wandelschoenen
aan en komen op de mooiste plekjes in Nederland en dat zijn er erg veel!
Vol verwondering en energie kom ik dan weer thuis en ga de foto’s uitzoeken en bewerken
en elke week probeer ik een serie op facebook te plaatsen en wellicht maak ik nog een keer
een website.

Violette gordijnzwam
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Met andere woorden ik verveel mij niet en voel mij een bevoorrecht mens omdat ik dit kan
doen waarbij ik weet dat anderen door ziekte wel thuis moeten blijven en dan hoop ik dat
jullie uit onze hobby ook de energie en verwondering krijgen want we hebben een prachtige
liefhebberij waar we zuinig en trots op mogen zijn.

Stelletje koeien

Robertskruid

Ik hoop op een van de eerste vergaderingen wat te laten zien van mijn belevenissen!

Richting het
voorjaar

Ane Visser

Al een jaar hebben wij te maken met de coronaperikelen en voor onze hobby was het een
mager jaar, omdat alle tentoonstellingen afgelast werden en wij dus niet onze gefokte
sierduiven konden laten vergelijken met die van andere liefhebbers. Ook via verkoop op
tentoonstellingen was dit jaar niet mogelijk. Dus bleef ik daarna met diverse overtollige
duiven zitten en te veel om te kunnen gebruiken voor de kweek. Gelukkig kregen de
Antwerpse Smierels een goede bestemming bij leden van de Speciaalclub, maar één koppel,
bestemd voor een Belgische liefhebber, heb ik toch maar proberen te koppelen en na veel
geduld uiteindelijk gelukt. Ook vonden spontaan de Oud Hollandse Meeuwen een goed
adres en toen bleven er nog veertien Nederlandse Schoonheids Postduiven over. Toch maar
via Marktplaats geprobeerd en wat geschiede? Binnen twee dagen melden zich twee
serieuze liefhebbers waarvan ik er één kende als liefhebber van Spaanse duiven. Beiden
lijken blijvers te zijn om dit ras te gaan houden en dat kunnen wij goed gebruiken.
Voorjaar
Al jaren hebben wij zachte winters en dacht dat ook dit jaar dit zou gaan gebeuren. Dus 19
januari gekoppeld en maar hopen dat het allemaal soepeltjes zou gaan verlopen. Normaal
ging het koppelen van de Meeuwenrassen altijd vlot en was na een paar dagen rust, in
tegenstelling tot de Nederlandse Schoonheids Postduiven, die de meeste problemen gaven
om ze aan elkaar te laten wennen. Nou dit jaar was het net andersom. Bij de NSPD was in
een paar dagen gefikst, maar bij de Meeuwenrassen vooral agressiviteit bij de doffers en
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zelfs bij een paar oude duivinnen die aan een jonge doffer waren toevertrouwd. Ook kwam ik
toen pas achter dat bij de AS een vermeende doffer een duivin bleek te zijn, maar ook dat
een duivin een doffer. Eén AS duivin op reserve gehouden en dat was maar goed ook, want
nadat een fraaie AS twee eieren gelegd te hebben, waar ze echter niet op ging zitten, lag ze
net voor de ingetreden vorst dood in het verblijf. De meeste stellen hadden voor de vorst
inviel eieren en het overgrote deel ging deze trouw bebroeden. Bij twee stel liep dit niet zo en
lieten ze in de steek. Alleen een aantal jonge duivinnen toonden geen activiteit en heeft
gewacht tot ruim nadat de vorst uit het land was. De bevruchting viel mij niet tegen en bij de
stellen waar na vijf dagen niet zichtbaar was dat ze bevrucht waren, heb ik de eieren
verwijderd. Ook door de kou merkte ik dat het langer duurde dan normaal alvorens aan het
volgende legsel werd begonnen. Het uitkomen bleek ook later plaats te vinden door de kou.
Meestal op de 17e dag na het tweede ei is gebruikelijk, maar nu pas op de 18e. dag. De
eerste jongen kunnen in deze laatste week van februari geringd worden en ook gezien de
aftekening bij de meeuwenrassen, ben ik hoopvol gestemd.
Er is weer een persconferentie aangekondigd, waar toch een aantal beroepen met de nodige
voorzorgsmaatregelen aan het werk kunnen gaan. Ook opleidingen krijgen meer
mogelijkheden en als op 8 maart de vaccinaties in de Midden Nederland Hallen kunnen
starten, zou dat ook meer ruimte geven. Mijn haar begint inmiddels mooie slagen te vertonen
en ook het nekhaar tiert welig, dus zo snel mogelijk naar de kapper!!
(Note van de redactie: De persconferentie is intussen weer geweest en Ane heeft zijn haar
kunnen laten knippen.)

Uit de oude doos
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Martin Zwanenburg

Corona

Gebroeders
A en P Nus

Ik ben Peter Nus en mijn broer heet Anton Nus. We zijn natuurliefhebbers en genieten
jaarlijks van jullie mooie show. Voor jullie was er nu geen gezellige ALV met het gezellige
prijsuitreiking van de clubprijzen en een mooie dia vertoning. Geen super gezellige BBQ en
gezamenlijk show met opbouw en afbraak. Het coronavirus begon in begin 2020 en nu bijna
een jaar later hebben we het nog niet overwonnen. Helaas werden hierdoor bijna alle shows
afgelast. Het virus is vernoemt naar een jong meisje Corona en het jaartal van de uitbraak
2019, dit is Covid 19 geworden.
Het meisje is geboren in Egypte 160 jaar na Christus en is op zeer jeugdige leeftijd ter dood
veroordeeld omdat ze ter dood veroordeelden in hun laatste levensuren troostte en
verzorgde. Later in de 16 eeuw werd ze als beschermheilige gezien door meerder
geloofsrichtingen.
Vooral in de buurt van Beieren en een naburig dorpje St. Corona am Wechel dat een
bedevaartplaatsje is ter haar na gedachtenis. De Katholieke kerk viert het op 14 mei, de
Orthodoxen kerk op 25 november en op 11 november op de Juliaanse kalender.
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Ze wordt gezien als beschermheilige van schatgravers, zeelieden, prostitués en de daarbij
behorende angsten en ziektes en virussen.
Nu alles door de Covid 19 is lam gelegd merk je pas wat het verenigingswerk voor een ieder
betekend en heeft betekend.
Vraag je niet alleen af wat de vereniging voor jou kan betekenen maar ook wat jezelf voor de
vereniging kunt betekenen, uiteindekijk ben je samen pas sterk
Sommige van jullie hebben vast wel al jonge dieren in de hokken of eieren in de
broedmachine. Houd moed eens komt het goed!
Wij hebben er vertrouwen in dat dit jaar wel geshowd mag worden, maar dit zijn onze
aannames dus geen garanties. Maar gewoon genieten van de dieren thuis kan ook.
Door de ander halve meter structuur zijn we afstandelijker geworden en de wereld anders
gaan bekijken. We zijn het spreekwoord dat de beste zeelui aan wal staan, beter gaan
begrijpen. Op een afstand zie je alles anders en dat kan soms heel verhelderend zijn.
Ook zijn we gaan begrijpen dat we eigenlijk kudde dieren zijn want bezoeken, vergaderingen
en andere bijeenkomsten zijn we gaan missen. Het zo maar een winkel in lopen is niet meer
zo van zelfsprekend. Openbaar vervoer is maar heel beperkt en de avondklok is voor vele
ook bijna onverkropbaar. Hoewel er vele al vroeg op de bank voor de televisie zitten en het
niet eens merken. Als de tijden zullen keren mogen we de luxe en vrijheid wel meer gaan
waarderen.

Sperwer
in de tuin

Corry Top

Deze sperwer bezoek onze tuin regelmatig
waar hij dan een tortelduif te pakken neemt, de
veren blijven achter maar de dader kregen we
nooit te zien.
tot afgelopen woensdag, toen zat hij in de tuin
en had een Kauw op zijn menu staan hij kon
niet zo snel weg komen zodat hij mooi op de
foto gezet kom worden.
Gelukkig heeft hij het tot nu voorzien op
kauwen en tortelduiven en zijn onze duiven en
watervogels gespaard gebleven
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Wat een tijden
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Wees
Gewaarschuwd

Eenvoud

Het is 2020 en veel trouwlustigen hebben de datum 20-2 als trouwdatum uitgekozen. Het
loopt storm in het gemeentehuis en de kerken.
Maar deze onrustige maand was vol met stormen en veel koude nare en gure regen. Het
leek wel of de natuur de mensen wilde waarschuwen, maar luisterden de mensen wel?
De mens vertelt toch de natuur hoe ze zich moet gedragen!
De natuur hoeft heus niet de mens te vertellen hoe hij zich moet gedragen.
Vele mensen willen absoluut op de stoel van hogere machten gaan zitten, maar dan is zelfs
een bank nog te kort.
Waar halen ze het lef vandaan en hebben zij wel een totaal inzicht van alles? Kan het
mensdom het dieren en plantenrijk wel volledig besturen?
We steken energie in het plunderen van de aarde om energie te krijgen en ons te verrijken, is
dat niet dom mensen?
Maar moedernatuur is niet alleen geduldiger maar ook machtiger dan de mens.
Haar vele geheimen zullen we nooit allemaal ontrafelen en ze laat het ook maar
mondjesmaat los.
Dan waait er in maart het coronavirus over de wereld, de mensen schrikken en kruipen als
slakken in hun huisjes terug en wachten angstig af.
Achter op een auto heb ik weleens zien staan ‘’Houd afstand”. Dat geld nu ook voor mensen
Scholen, kerken en overheidsgebouwen worden gesloten tot nader orde .De kippen hadden
al en op hokplicht maar nu de mensen ook.
Dit bedenkt hij als hij aan de keukentafel zit en het huis en de tuin van de buurman
bestudeert.
Hij heeft nu alle tijd en ziet dat de natuur gewoon gezond is en zich net als alle jaren volop
voorbereid op de zomer.
De mezen hebben de muggen ontdekt die de coniferen hebben verlaten en in de zon
dansen.
De bomen en struiken botten al uit en de magnolia toont al zijn voorzichtig zijn eerste
bloemen.
De mensen zijn ziek, maar de natuur niet, natuurlijk niet.
Openbaar vervoer wordt steeds minder gebruikt net als de auto’s op de weg en de
vliegtuigen in de lucht. Het gesprekstof over stikstof doet ook al minder stof opwaaien.
Het volume stikstof is al een derde minder geworden in de lucht De vraag Is, zijn de boeren
anders gaan boeren of is de benzine slurpende maatschappij veranderd.
Wel worden we uit de sleur van het alledaagse leven gerukt.
Bij sommige mensen keert het gewone gezinsleven weer terug.
Ze spelen weer samen spelletjes of doen samen een puzzel maken.
Er wordt weer aan tafel gegeten en niet voor de televisie
Samen proberen we ons hierdoor heen te wrikken en dat lukt de meesten ook wel.
De natuur gaat gewoon door en kan dat prima zonder de mens.
De vraag is kan de mens ook verder als de natuur over de hele wereld zwaar ziek wordt.
Denk daar maar eens over na, maar een juist antwoord is niet eenvoudig.
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De Redactie wenst u Fijne Paasdagen maar
vooral een goede gezondheid en een goed
fokseizoen
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Agenda
12 april
3 mei
29 mei
7 juni
3 juli
5 juli

2021
2021
2021
2021
2021
2021

Door
De redactie

Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
1e voorenting Entstof halen tussen 7.30 uur en 8.30 uur
Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
2e voorenting Entstof halen tussen 7.30 uur en 8.30 uur
Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
Entstof halen is ook op bekende adres: Kallenbroekerweg 19, Barneveld

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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