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Woord van de nieuwe voorzitter
Als ik dit schrijf, ben ik nog geen voorzitter van de “nieuwe” afdeling KBO Cuijk, want de algemene
ledenvergadering ,die over mijn aanstelling moet beslissen, moet nog komen.
En als u dit leest is de Algemene ledenvergadering geweest en kunt u het verloop daarvan nu al lezen.
Een heel aparte ledenvergadering, want het komt niet vaak voor dat in een dorp, twee afdelingen
oorspronkelijk ontstaan uit een afsplitsing, na meer dan 48 jaar weer bij elkaar komen en een “nieuwe “
afdeling vormen. Dat die nieuwe afdeling nu bestaat uit ruim 800 leden van beide oorspronkelijke
afdelingen samen, maakt dat helemaal uniek.
Natuurlijk werd er door beide besturen al op verschillende niveaus samengewerkt , maar een afdeling
met één bestuur is natuurlijk veel efficiënter en heeft in contacten met gemeente en overige instanties
een veel duidelijkere stem.
De oorspronkelijke besturen werden geleid door twee uitermate capabele voorzitters, Hennie Buné en
Leo van den Bogaard, Helaas moest Leo om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen, en ook voor
Hennie Buné begon de leeftijd haar tol te eisen.
Toen mij in maart gevraagd werd om voorzitter van KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen
te worden, heb ik ja gezegd omdat ik met de vertrekkende voorzitter als back-up dacht wel tijd te
krijgen om het fenomeen KBO te leren kennen.
Geen moment heb ik toen kunnen vermoeden dat ik 10 maanden later zou worden voorgedragen als
voorzitter van de nieuwe Afdeling met een nieuwe naam.
“Senioren Cuijk” KBO-vereniging voor 50-plussers.
Ik had dus kort de tijd gehad om de ins - en outs van de KBO te leren kennen.
Voor diegenen die nog niet weten wie ik ben, in het info bulletin van KBO Cuik / Noord april 2021 staat
een kort levensverhaal.
Doordat van beide afdelingen een aantal bestuursleden hebben aangegeven weer herkiesbaar te zijn
krijgt Senioren Cuijk een sterk bestuur en hoop ik daarin een passende rol te kunnen spelen.
Ook de meeste vrijwilligers van de oorspronkelijke afdelingen hebben toegezegd zich voor de nieuwe
afdeling in te zetten.
Ik hoop de komende periode waar mogelijk kennis met u te maken en te horen waar en hoe wij
gezamenlijk “Senioren Cuijk” een vereniging voor alle leden kunnen maken.
Peter Schouten, voorzitter

Verslag Algemene Ledenvergadering KBO Cuijk Centrum-Cuijk Noord 16 februari 2022.
Aanwezig : 43 leden, verdeeld over de 2 afdelingen. 22 leden KBO Centrum, 21 leden Noord.
Er zijn 3 leden van Cuijk Noord en 3 leden van het Centrum afgemeld.
Bestuur KBO Cuijk Cientrum is vertegenwoordigd door:
Huub Koot, Riky van Pinxteren, Hennie Buné, Willy Minten, Zus Willemsen,Mien Dikmans en Ida
Thijssen.
1 Welkom: Hennie heet iedereen welkom op deze speciale vergadering, de laatste waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen KBO Cuijk Centrum en Noord-Heeswijke Kampen en
Katwijk.
2 Mededelingen: Er zijn 2 kleuren stembiljetten uitgereikt.
Aandacht voor het plotseling overlijden van Toon Roelofs, een gewaardeerd bestuurslid
van het Centrum.
3 Verslagen ALV en jaarvergaderingen:
Cuijk Centrum:
Digitaal jaarverslag mei 2021 goedgekeurd.
Jaarverslag 2021, onder bestuursleden is Mien Dikmans niet vermeld. Verder
goedgekeurd.
Cuijk Noord:
Verslag ledenvergadering 29 september 2021, goedgekeurd.
Jaarverslag 2021 goedgekeurd.
4 Verslag kascommissies:
Cuijk Centrum Truike Moonen en Ton Lagarde. Truike leest de bevindingen voor en vraagt
om decharge van het bestuur en de penningmeester. Dit wordt met algemene stemmen
goedgekeurd.
Cuijk Noord Hans van Boekholt, Ton Lucassen en Marga Paters. Hans leest de
bevindingen voor en vraagt om decharge van het bestuur en de penningmeester. Dit wordt
met algemene stemmen goedgekeurd.
5 Stemming leden Cuijk Centrum of zij goedkeuring geven aan het samenvoegen van de
beide afdelingen, Cuijk Noord heeft dit al gedaan in de vergadering van 29 september. De
samenvoeging wordt met algemene stemmen aangenomen en is hierbij een historisch feit.
6 Hennie bedankt de bestuursleden die afscheid nemen: Huub Koot, deze krijgt naast de bon
en de bos bloemen het ere lidmaatschap van de nieuwe vereniging uitgereikt.
Zus Willems, Mien Dikmans, Willy Minten, worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor
de vereniging. Ook zij ontvangen de bon en de bloemen.
Daarna neemt Peter Schouten het over om Claar van Duijnhoven te bedanken voor haar
inzet en ook zij ontvangt de bon met de bloemen.
Hij bedankt ook Hennie Buné voor haar inspanningen voor de vereniging.
7 Peter Schouten wordt unaniem gekozen als voorzitter van de nieuwe vereniging en Hennie
geeft het stokje over aan Peter.
8 De nieuwe bestuursleden worden benoemd door de leden:
Martien Peters, Koosje Mannem, Johan van Hoof, Riky van Pinxteren. Ida Thijssen blijft in
het bestuur.
9 Martien legt uit hoe we tot een nieuwe naam zijn gekomen en vraagt de leden in te
stemmen met het nieuwe logo en de nieuwe naam. Willemien Ras geeft aan dat er 2
spelfouten in de naam zitten, er horen 2 streepjes tussen te staan, ze worden toegevoegd
en zo ontstaat: senioren Cuijk, KBO-vereniging voor 50-plussers. Dit wordt overgenomen.
Nu wordt er aan KBO Den Bosch gevraagd om dit te mogen gebruiken.
10 Peter legt in het kort de nieuwe plannen uit, alle activiteiten blijven voorlopig gewoon
gehandhaafd, contributie wordt 20 euro, de statuten en het huishoudelijk reglement en het
plan van aanpak wordt door het nieuwe bestuur gemaakt.
Er worden 2 nieuwe leden gevraagd om de overschijving van KBO Noord en Centrum te
controleren. Hans van Boekholt en Huub Koot melden zich hiervoor aan.
11 Rondvraag:
Riky van Pinxteren: Kascommissie voor 2022 moet nog benoemd worden, dit worden Hans
van Boekholt en Els Wolters.

Hennie Buné: komt er nog een andere versie van de nieuwsbrief, ja er wordt gekeken of er
een boekje gemaakt kan worden. Dit wordt wel duurder en zal dan betaald moeten worden
uit advertentie opbrengsten. Huub Koot kan het lettertype vergroot worden, naar het liefst
16 punts, dit vergroot de leesdichtheid. We nemen het mee, zal er ook van afhangen of we
dan uitkomen met het aantal pagina’s.
Zus Willems: 15 jaar lid geweest in het oude bestuur, zij wenst het nieuwe bestuur heel veel
succes.
Mien Dikmans: als ik straks weer kan wil ik graag handwerken weer op me nemen, geen
probleem.
Claar van Duijnhoven: 15 jaar bestuurslid geweest.
Mieke van Maanen: welke bestuursfuncties worden door wie bezet, dit wordt in de
eerstvolgende bestuursvergadering beslist.
Ria Lamers: vraagt of er nog een dagreis komt, ja die komt er zeker.
Annie Verwegen: heeft betaald voor de feestdag in de Looierij, de nieuwe datum is bekend
23 maart. Degene die al betaald hebben zijn al aangemeld. Kunnen zij deze datum niet dan
kunnen ze het geld terugkrijgen.
Wil vd Akker: welke locatie wordt er nu gebruikt door de nieuwe afdeling: de
bestuursvergaderingen zijn in ’t Fort, alle overige activiteiten blijven daar waar ze nu ook
zijn. Wel gaat het nieuwe bestuur kijken of we ook iets in het Doehuis en de Nielt kunnen
doen.
Karin vd Cruijssen: vraagt om een lijst met vrijwilligers en hun functies, komt als de nieuwe
nieuwsbrief/boekje er is. Graag ook email adressen aanmaken op functie, zodat deze niet
elke keer gewijzigd hoeven te worden als er een nieuw bestuurslid komt.
Regien Broekmans: graag niet alles digitaal, hou er rekening mee dat veel mensen niet
beschikken over een computer en of digitaal vaardig zijn. Wordt zeker rekening mee
gehouden.
Adri van Oorschot: heeft tijdens de laatste kerstviering de eucharistieviering zeer gemist en
denkt dat voor meerdere mensen geldt. Er wordt gekeken of dit breed gedragen wordt
onder de leden en dan kan deze weer opgenomen worden.
12 Peter sluit de vergadering en iedereen blijft nog even om een drankje te nemen en wat na
te praten.
________________________________________________________________________

Hierbij moeten wij u helaas mededelen, dat ons bestuurslid

Toon Roelofs
onverwachts is overleden op 3 februari 2022
Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid.
Voor het vele goede werk dat hij gedurende de tijd in het belang van onze vereniging heeft
gedaan, zullen wij altijd met grote dankbaarheid gedenken.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven
Voormalig bestuur KBO Cuijk Centrum
______________________________________________________________________________

Kennismakingsbijeenkomst
Op woensdag 12 januari 2022 was er een bijeenkomst gepland in het kader van het nieuwe jaar
waarin wij, KBO Cuijk Centrum en KBO Cuijk-Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen, samen
zouden gaan. Door de Coronamaatregelen is deze niet door kunnen gaan. Nu is op 16 februari
2022 de ALV geweest waarin de samenvoeging is bekendgemaakt en goedgekeurd. Daarom is de
bijeenkomst nu gepland op woensdag 23 maart 2022. Ook nu zal de bijeenkomst plaatsvinden in
de Looierij in Cuijk. Onder het genot van een hapje, een drankje en een muziekje zullen we elkaar
ontmoeten en (opnieuw) met elkaar kennismaken.
Globaal ziet het programma er als volgt uit:
12.30 uur
inloop
13.00 uur
start koffietafel
14.30 uur
gezellig samen zijn met live muziek (Ger Keijzers)
17.00 uur
afsluiting
Met de huidige maatregelen is het tonen van een QR-code verplicht.
Heeft u zich nog niet eerder aangemeld dan kunt u dit weer doen. Op dit moment is er nog ruimte
om u aan te melden. Alleen leden kunnen zich aanmelden. Als u wilt deelnemen aan deze
bijeenkomst kunt u zich opgeven tegen een betaling van € 7,50 p.p. bij de onderstaande personen:
Zus Willems
Markt 68
Karin v.d. Cruijsen
Looiersgaarde 9
Ida Thijssen
Graaf Hermanstraat 8
Johan van Hoof
Vlierbes 4
U kunt het geld in een envelop doen met daarin een briefje met naam, adres, telefoonnummer en
lidmaatschapsnummer.
Ook kunt u zich opgeven door betaling via de bank onder vermelding van uw
lidmaatschapsnummer. Het bankrekeningnummer is NL70RABO0326 8437 87 t.n.v. kath. bond
voor ouderen Cuijk. Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 maart 2022.
Heeft u zich al eerder opgegeven EN betaald dan hoeft dit natuurlijk niet opnieuw.
______________________________________________________________________________
Onze activiteiten maart 2022
t Fort:
Rikken: maandag 14 en 28 maart. Aanvang 13.30 uur
Kienen: Dinsdag 8 maart. Aanvang 14 uur
Bridge: Donderdag 3, 10, 17 en 24 maart. Aanvang 14 uur
Tekenen: iedere woensdag 14 uur
MFA:
Kaarten: Maandag 7 en 21 maart. Aanvang 13.30 uur
Kienen: Vrijdag 4 maart. Aanvang 14 uur
Koersbal: Dinsdag 1,8, 15,22 en 29 maart. Aanvang 9.30 uur
Handwerken: Woensdag 2, 9, 16, 23 en 31 maart. Aanvang 9.30 uur
Cursus bridge: 3, 10, 17 en 24 maart. Aanvang 19.30 uur
7,14,21 en 28 maart, Handwerkclub in het Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1. Aanvang 13.30 uur inlichtingen
tel. 317766
Vanaf 5 april start het fietsen weer. Een groep vertrekt vanaf het Louis Jansenplein 12.30 uur
De tweede groep start vanaf ‘t Fort is om 13.15 uur. inlichtingen M.Willems 314416
Maar tot 5 april, wordt er nog lekker gewandeld!

Informatiepunt Leven in coronatijd voor mensen uit risicogroepen
Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een
beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Het informatiepunt Leven in
coronatijd probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit
risicogroepen. De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor algemene vragen over
het coronavirus: 0800-1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur). Bel voor medische vragen
over de coronavaccins: 088-755 5777 (bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur). U spreekt dan
met een ervaren medisch student. KBO-Brabant is betrokken bij het informatiepunt Leven in
coronatijd.
website
www.vilans.nl/coronainformatiepunt/
______________________________________________________________________________
75 KBO-helpers in Brabant voor kwetsbare ouderen
De oproep van KBO-Brabant in december aan een groot deel van onze vrijwilligers leverde maar
liefst 75 vrijwilligers op die in samenwerking met het Rode Kruis kwetsbare ouderen kunnen
helpen!
Wie hulp nodig heeft kan bellen met de Rode Kruis Hulplijn, bereikbaar via (070) 44 55 888 van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Vrijwilligers kunnen zich ook nog steeds aanmelden. Bel met Chantal Bijnen bij KBO-Brabant:
(073) 644 40 66.
______________________________________________________________________________
Het Wlz team ( Wet langdurige zorg)
Dit is de tijd van het jaar dat de contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Afdeling en KBOBrabant wordt geïnd. Helaas is dat ook vaak het moment dat lidmaatschappen ophouden wegens
overlijden eerder dat jaar of wegens opname in een verpleeghuis. Als blijkt dat een van de partners is
opgenomen, kan het voor de achterblijvende partner verstandig zijn om advies in te winnen bij een
vrijwilliger van ons Wlz-team: wat te doen met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een
gehuwden AOW? De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige
financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers van ons Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de
betreffende situatie de juiste keuze is. Zijn mensen geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunt
u ze doorverwijzen naar KBO-Brabant: (073) 644 40 66. Naam en telefoonnummer worden genoteerd
en iemand van het Wlz-team neemt dan contact op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans
twee bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en
reiskosten, rekenen we een eigen bijdrage van in totaal 25 euro per adres, direct te betalen aan de
Wlz-adviseur.
__________________________________________________________________________________

De bridge cursus
De bridge cursus zit nu in de afrondende fase. Op 3 maart wordt
de cursus afgesloten met een bridgedrive. Op verzoek van de
deelnemers zal er ook een vervolgcursus gegeven gaan worden.
Deze start al op 10 maart en zal tot medio juni gaan duren. Het
cursusgeld zal 50 euro bedragen. Dit is inclusief het lesmateriaal.
Inlichtingen via: koosjemannem@gmail.com

Uitnodiging informatiebijeenkomst Sleutel tot langer thuis

Alle inwoners van Cuijk die 55 jaar of ouder zijn, zijn van harte welkom bij de
informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot langer thuis’. Deze vindt plaats op
28 maart in dec MFA. Aanvang 14 uur, einde 16.30 uur

Op basis van het huidige overheidsbeleid wonen senioren steeds langer zelfstandig thuis en er is
minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook u wordt een dagje ouder. Hoe
zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of kunt verhuizen naar een
geschikte woning? Heeft u daar al over nagedacht? U heeft de regie zelf in handen. Diverse
organisaties uit het Land van Cuijk, verenigd in het project ‘Sleutel tot langer thuis’ helpen graag
mee; met een handige woonscan en het versterken of organiseren van uw sociale netwerk. Zodat
u goed voor uzelf én voor elkaar kunt (blijven) zorgen.
Woonscan en Voorzorgcirkel
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een woonscan. Hiermee bekijkt een opgeleide
vrijwillig woonadviseur of uw woning een plek is waar u veilig ouder kunt worden. Daarnaast krijgt
u informatie over het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u heen
waar u een beroep op kunt doen als u praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden.
Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u zelf kunt zorgen voor een sterk
sociaal netwerk. Het wordt een interactieve middag waarbij u direct praktische informatie krijgt.
Aanmelden
Deze middag is voor alle senioren vanaf 55 jaar (dus ook niet KBO-leden). Deelname is gratis;
koffie en thee wordt u aangeboden door de KBO. Aanmelden is wenselijk, dit kan telefonisch bij
Johan van Hoof, tel.06 13080431. of per mail, j.hoof@merletcollege.nl
De op dat moment geldende Corona maatregelen worden uiteraard in acht genomen.
Meer informatie
Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief van de KBO’s (Katholieke Bond van Ouderen),
Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land van Cuijk, met ondersteuning van Mooiland, Pantein
en Sociom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Huijbers (Sociom) via
langerthuis@sociom.nl of 06-21267296.
______________________________________________________________________________
Wandelmaatje gezocht

Vind jij het ook fijn om een wandeling te maken en te genieten van de natuur?
Regelmatig krijg ik vragen van senioren die op zoek zijn naar een wandelmaatje.
Deze vragen komen via de ouderenverpleegkundige of via de aanwezigheidshulp van SWOC.
Heb jij tijd om 1x per week met een ander te gaan wandelen en wil je hier tijd voor vrij maken?
Neem dan contact op met Thea Martens (Sociaal werker Sociom)
Telefoonnummer: 06-82354938 of via theamartens@sociom.nl
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag.

Het koersbal staat onder druk
In de MFA wordt op dinsdagmorgen wekelijks koersbal gespeeld. Helaas zijn, om diverse
redenen, enkele deelnemers afgehaakt. Corona en de leeftijd zijn de twee grootste boosdoeners.
Momenteel zijn er nog geen 10 deelnemers meer over. Nauwelijks drie jaar geleden, waren het
er nog 18 en men had toen ook nog een wachtlijst!
Willen we deze activiteit blijven behouden, dan zal de groep flink uitgebreid moeten worden met
nieuwe deelnemers. Koersbal heeft veel gemeen met jeu de boules, maar dit spel speelt men
binnen. Dus ook in de wintermaanden kan er gewoon gespeeld worden!
Daarom nodigen we iedereen uit om eens te komen kijken en mee te spelen. U ziet dan hoe
gezellig het kan zijn om met andere senioren dit mooie spel te beoefenen.
MFA De Valuwe, iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur

De witte pauw

Pauwen werden oorspronkelijk vanwege hun schoonheid in parken en tuinen gehouden.
Daarnaast waren de veren zeer gewild als “droogboeket” of versiering van dameshoeden.
Pauwen komen voor in oeroude volksverhalen, daarin horen pauwen bij de liefde en bij de
goden. Veel mensen geloven, dat het geluk brengt een pauwenveer te vinden. Een pauwensleep
bestaat uit zo’n 150 kleurige veren met aan hun uiteinde een pauwenoog. Pauwenkuikentjes
worden met veertjes geboren. Ze krijgen al snel een verenkroontje op hun kop. Een sleepstaart
krijgen de hanen pas na het derde jaar. Verder hebben witte pauwen donkere ogen en zijn
daarom in dit geval geen albino’s. Hebben ze nog eens een goed leven, dan kunnen ze wel 20 tot
30 jaar worden. En de pauw in dit verhaal was zo’n wit exemplaar, die op mijn weg kwam tijdens
een bezoek aan de Jardim Botânico da Madeira, (oftewel de botanische tuin op het Portugese
Madeira.) Tijdens onze rondgang aldaar zagen we op een gegeven moment talrijke bezoekers bij
een bepaald punt stilstaan met hun camera “in aanslag”. Dichterbij gekomen bleek het de
bewuste witte pauw te zijn. Het beestje was schijnbaar mensenmassa’s gewend, want het bleef
rustig op de paden rondlopen. Maar daarvoor waren de mensen niet gekomen, nee, men wilde,
dat de pauw zijn veren zou gaan spreiden, dát was wat men van hem verwachtte. Alleen, het
beest had kennelijk alle tijd en vertikte het om aan hun wensen te voldoen.
Daar dit voor de bezoekers te lang duurde gingen deze dan ook maar verder met het tuinbezoek,
wat natuurlijk ook de moeite waard was.
Ik – (mijn echtgenote bezocht intussen met een bevriend vakantie-echtpaar de Oleander-tuin) –
bleef alleen achter met de witte “Norbertijn”. Omdat ik in mijn jongenstijd een tamme kauw had,
die ik altijd met een bepaald fluitsignaal floot, wilde ik dat hier ook eens toepassen. En warempel:
….. de pauw reageerde meteen, draaide zich om, kwam mijn richting opgelopen en bleef 2 meter
voor mij staan. Draaide zich nogmaals om en spreidde zijn staart in volle pauw-glorie. Ik was
verbaasd.
Op afstand zagen bezoekers plotseling deze verandering en kwamen haastig terug om opnames
hiervan te maken. Echter, tevergeefs. Want zo gauw de talrijke parkbezoekers dichterbij kwamen
hield het beestje op met het tonen van zijn verenpracht en vervolgde als een gewone
parelhoender zijn weg via de paden. Maar……. het bleef wel in mijn nabijheid. De menigte
vervolgde weer hun weg terug om nu maar van de andere gekleurde pauwen foto’s te nemen.
Opnieuw liet ik het fluitsignaal horen en meteen kwam de witte haan met forse pas mijn richting
uit en demonstreerde wederom zijn indrukwekkende verenpracht. Ditmaal kon ik hem bijna
aanraken, zo dicht was hij mij genaderd. Het publiek, dat nog enigszins deze metamorfose uit de
verte meemaakte, nam een run voor de tweede keer en dacht, dat het hen nu wel zou lukken om
het beestje vast te leggen op hun foto-apparaat.
Doch, andermaal hield het hen voor de gek en liet het zijn veren zakken. Ik kreeg het aan de stok
met een paar vakantiegasten. Zij dachten, dat ik de zaak bedotte en hen telkens als joker liet
opdraven, wanneer het pauwtje zijn best aan het doen was. ( En enigszins hadden zij daarin ook
wel gelijk!!) Want ik zei er natuurlijk niet bij, dat het waarschijnlijk mijn fluit-signalen waren,
waarop het beestje reageerde.
Uiteindelijk droop iedereen af en ook ik maakte aan deze voorstelling een einde. Voor de derde
maal hetzelfde met het parkpubliek uithalen zou trouwens niet in goede aarde zijn gevallen. En
dat was sowieso ook niet mijn bedoeling.
Maar hiermee was het mysterieuze gedrag van onze witte pauw nog niet voorbij. Want wat
schetst onze verbazing? Wanneer we na afloop van ons bezoek aan de mooie bloementuin het
park willen verlaten, treffen we het beestje nogmaals aan. Het scharrelt wat rond in de
bosschages bij de uitgang. Als ik het bekende gefluit laat horen komt het meteen onze kant op en
herkent mij waarschijnlijk, drentelt een paar keer op en neer en verdwijnt in de struiken. Wat er
zich dan afspeelt hou je niet voor mogelijk.
De witte haan komt terug met iets in zijn snavel en deponeert het vlak voor mij op de grond. Het
blijkt een grote worm te zijn, die hij bij wijze van spreken mij wil aanbieden, denk ik. Dit gebaar
ken ik wel van katten, die dan met muizen komen aangedragen. Maar van parelhoenders??
Hierna opent hij nog een keer zijn majestueuze pauwenstaart in volle glorie en verdwijnt na enige
minuten achter de bloemperken. Enige parkbezoekers, die deze vertoning hebben gadegeslagen
zijn eveneens verbaasd over wat ze zojuist hebben waargenomen en verlaten vol ontzag voor
het beestje het Madrileense park. Zie ik nu en dan nog wel eens pauwen, dan moet ik altijd
denken aan mijn witte Portugese vakantie-hoender, die toen op mijn weg is gekomen. JvG
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