Aan alle kinderen van de
Woudenbergse scholen
Lieve kinderen,

Woudenberg, 26-11-2014

Afgelopen week zaten wij er allemaal klaar voor. Allemaal netjes gewassen en gepoest. Ons baasje
had ons goed verteld wat ons te doen stond. Baasje wilde ons graag aan de andere mensen laten
zien. We mochten een paar dagen logeren in een zaal met nog veel meer andere vogels. ´s Morgens
nog even gauw alle veren glad gestreken, dat had baasje nog goed uitgelegd. Toen de keurmeesters
ons bekeken deden wij goed ons best zodat wij er allemaal op ons mooist uitzagen. Nadat we
allemaal 1 voor 1 bekeken waren mochten we uitrusten op de stelling. Om ons heen zie ik dat alles
leuk aangekleed wordt. Grote planten, struiken en bloemen worden neergezet en opgehangen.
Ik zie allemaal mooi gekleurde kleurplaten aan de muur; rood, geel, groen, paars en blauw; alle
kleuren van de regenboog. Er wordt druk om onze kooien heen gelopen. Ik krijg een plakker op mijn
kooi; wat staat daar op? Ik kan het niet lezen en zal het straks eens aan mijn baasje vragen. Die heb
ik al heel de dag niet gezien, maar hij heeft beloofd dat hij vanavond weer komt. Hij moet het wel
kunnen lezen. Er komt een man langs met een mooie strik die hij op mijn kooi hangt, waar is dat nu
weer voor? Nou ja, ik zal het vanavond wel aan baasje vragen. Mijn buurvrouw heeft hem niet en kijkt
jaloers. Zij zou ook wel graag een strik op haar kooi krijgen. Helaas de strikken zijn op en mijn
buurvrouw krijgt er geen...
Ik zie dat het inmiddels al donker wordt buiten. Gelukkig brandt hier binnen het licht en mogen wij nog
even opblijven.
Er wordt een lint gespannen rond de stellingen. Ik hou het allemaal goed in de gaten. Er komen al wat
meer mensen in de zaal. Mijn baasje zie ik jammergenoeg nog niet.

Er komen een paar mannen aan met allemaal boeken. In deze boeken staat wat voor cijfers de
keurmeesters ons gegeven hebben, spannend. Ik hoor ze allemaal druk praten.... toch niet
doorgaan.... mag niet van regering.... vogelgriep.... deuren dicht laten..... Wat bedoelen ze daar mee?
Mag mijn baasje niet komen? En morgen komen er toch allemaal kinderen kijken? Hoe moet dat nu?
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Er komen nog wat mensen bij maar niet veel later wordt het steeds stiller in de zaal, steeds meer
mensen gaan weg. Tenslotte wordt ook het lint nog weggehaald. Na een lange avond wachten denk ik
niet dat mijn baasje nog komt...
Die nacht sliep ik niet lekker. De vorige nacht had ik er nog zo´n zin in. Ik voelde me goed en was van
plan om me van m´n beste kant te laten zien. Was dat nu allemaal voor niets geweest? Van vader en
moeder, die vorig jaar op de tentoonstelling hebben gezeten, had ik al gehoord hoe zo´n
tentoonstelling altijd gaat. Woendag lekker in bad, ´s avonds logeren in de zaal met heel veel andere
mooie vogels en dan donderdag de keuring. Degene die de beste cijfers krijgt, heeft gewonnen. Vader
wilde vorig jaar ook graag zo´n strik op zijn kooi, maar kreeg er geen. Ik wel; zal vader jaloers of juist
trots zijn? Ik denk trots! Vader vertelde dat op vrijdag er altijd veel kinderen komen kijken, wel druk,
maar de kinderen genieten altijd erg. Papa vertelde dat je dan altijd lekker hard moet gaan fluiten.
De vrijdag werd een saaie dag, ik kreeg extra voer en schoon water, maar ik had er helemaal geen zin
in. Ik zie telkens dezelfde mensen, maar geen kinderen en mijn baasje zie ik ook nog steeds niet.
Zaterdag werden de mooie planten allemaal weer opgeruimd. Ik snap er niets van, komen er dan echt
helemaal geen mensen naar ons kijken?
Na veel te veel nachtjes slapen zie ik mijn baasje weer, hij komt me weer ophalen!
Baasje is blij om me te zien en zegt dat ik snel mee naar huis mag, wat ben ik blij!
De andere mensen en de kinderen zijn niet gekomen. Maar, baasje zegt dat
wanneer ik goed mijn veren blijf poetsen, ik volgend jaar nog een keer naar de
tentoonstelling mag en dan mèt kinderen! Kinderen, tot ziens!
Kanarie Piet

Kinderen. We snappen dat jullie graag langs hadden willen komen. Helaas mocht het dit jaar niet
vanwege de vogelgriep. We hopen dat de vogelgriep snel over gaat en dat jullie volgend jaar wel
langs kunnen komen. De kleurplaten waren erg mooi! Jullie hebben allemaal erg je best gedaan.
Top1Toys Brouwer, de leukste winkel voor jullie, heeft beloofd dat
ze volgend jaar gewoon weer voor de prijsjes willen zorgen, top!
Heb jij thuis ook vogels? Kijk eens met je vader en
moeder op onze website en wordt jeugdlid. Het kost
echt niet veel en je krijgt elke maand een mooi
vogelblad. Wie weet zitten dan volgend jaar ook jouw vogeltjes op de tentoonstelling!
Jullie kunnen op internet zien hoe saai de vogeltentoonstelling eruit zag zonder jullie.
www.zangenkleurwoudenberg.nl
Kinderen, namens het bestuur van de vogelvereniging tot ziens!
Erik-Jan Huisman, voorzitter
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