
       

          
              

 

 

Wanneer je nu langs de Annekensstraat komt dan zie je twee 

merkwaardige borden. Ja, dhr. Denerdt, zo lang burgemeester 

van Kruibeke, heeft het toegelaten. Op een mooie dag belde een 

man in werkkledij met een vraag : “Waar moeten de borden 

worden geplaatst?” Neen, neen, geen afbeeldingen van koeien , in 

de omgeving van ons domein staan nu twee gevaarsborden te 

pronken met mooi afgebeelde poezen. En, het werkt, … 

verschillende  bestuurders vertragen of de ongeduldigen toeteren.  

Ik ben terecht zeer dankbaar en ook fier. Dit is misschien wel een 

unicum in België, echt iets voor burgemeester Denerdt! 



Op het juiste ogenblik ter plaatse, een dag om niet te vergeten, … 
 
 
Vanaf september begon eigenlijk maar echt de grote zomermiserie 
van gedumpte poezen, overwegend poesjes van 5 à 7 maand. Elke 
dag, maar dan ook elke dag, waren er oproepen. 
Op één van die dagen kreeg ik melding van een achtergelaten 
katertje. Terloops werd meegedeeld dat op een boerderij om de hoek 
ook poesjes waren gedumpt. Meteen rinkelde bij mij de alarmbel. 
Reeds de volgende dag ging ik op verkenning. Na een hele zoektocht, 
want de boerderij zag er vooraan niet het minst als een boerderij uit, 
liep ik heel voorzichtig naar achter op het erf en zag een zeer schuw 
poesjes van ongeveer 4 maanden oud.  
 
 
De bewoners waren niet opgezet met mijn onverwacht bezoekje. Heel 
nederig vroeg ik wat uitleg en ja, er zaten enkele katjes sinds de 
zomer, vervolgens kwam er een hele litanie van “overlast “ en “vies” 
enz. Mijn hart bonsde in mijn keel want nog meer poezen op ons 
domein is echt niet mogelijk. Praten, praten, ompraten, ...koeien, 
muizen, ...steriliseren, … 
Ik haal al vast een vangbak en zij gaan binnen koffie drinken. 
Onmiddellijk eentje gevangen, en...nog eentje, verwondering, zo snel! 
Ik kom morgen terug. 
 
 
De volgende dag, de poezenhemel zij gezegend, ...mama poes komt 
aangewandeld, graatmager, ...en hop, de vangbak in. Volgend kitten, 
en nog eentje, ...na wat afwachten is het gezinnetje compleet. 
 

 
Weer praten, praten, ...hij, nogal stuurs : “Ze krijgen 's morgens de 
eerste melk van de koeien en zij : “en wat overschot van tafel”. 
Ik, aftastend : “Mag ik wat zakken eten brengen?”   
“Neen, neen, daar houden wij ons niet mee bezig. “ 
“Mag ik dan zelf eten komen zetten?” , ..”Nu ja, dat is goed”. 
 
 
 
 
 



 
Een poezengezinnetje is gered, ik wil me niet voorstellen wat er zou 
gebeurd zijn mocht ik dit niet ontdekt hebben. Onlangs ontmoette ik 
de dame op hun erf : “Ze zien er goed uit, ze krijgen van ons ook wel 
wat.” 
Moeilijk te beschrijven wat er dan in me omgaat. 
 
 
 

                                                    Tim 
 
 
Een onheilspellende oproep 
 
Dezelfde dag bij het afvangen van de eerste kittens kreeg ik een 
oproep. Een dame zette mij zo maar voor een vaststaand feit. Ze had 
4 wilde kittens gevangen en bracht die naar mij. Mama poes en een 
halfwas kattinnetje liet ze achter en dan was ze nog verbaasd om 
mijn verontwaardiging dat deze niet gesteriliseerd waren. “'Het zijn 
de mijne niet” was het excuus. 
Blijkbaar drong het niet goed door wat zij hierdoor naar de toekomst 
toe veroorzaakte. 
 
 
Onmiddellijk bracht ik de milieudienst op de hoogte. Het moest 
allemaal zo snel gaan. 
Uiteindelijk werden de kittens in een gezin ondergebracht om te 
socialiseren en de 2 kattinnen werden gesteriliseerd. 
Zij zou ze niet blijven voederen, daarom bezocht ik André, een erelid, 
die in dezelfde straat woont. Hij zou voor voedsel zorgen. Dat was 
dan allemaal geklonken dacht ik. 
 



 
Enkele weken later kwam er een oproep uit dezelfde omgeving “2 
hongerige katjes stonden steeds aan de deur”. Toen ik naar de kleur 
vroeg wist ik het al. 
Doordat het huis waarin ze verbleven werd afgebroken hadden ze 
een andere richting gekozen. De mensen zouden ze eten geven. 
Mama poes is er niet altijd, die zal vermoedelijk ook nog lopen naar 
de kant van André. Er werden 2 mooie slaaphokken gemaakt, wat 
een luxe, … 
      

 
 
 
Geluk ligt op een klein plaatsje, het was echt op het nippertje 
 
Dit jaar werden weer verscheidene boerderijen aangepakt. Op één 
van die boerderijen verblijven 8 kattinnen. 
Het verloopt soms ook niet zoals ik wens want de boeren willen 
blijkbaar nog een kattin ongesteriliseerd  houden voor uiteenlopende 
redenen. 
 

                                              Marius 
 
Overtuigen lukt niet. Soms ben ik ze slimmer af en komen ze nadien 
bijna smeken om alles te steriliseren. 
 
 

              
Molly 



En verder, … 
 
 
Enkele kattenweetjes: 
 

 Katten worden graag gestreeld en gekrabt op plaatsen waar ze 
zelf niet bij kunnen 

 Kattenhaar groeit tussen de 0,25 en 0,30 mm per dag 
 Katten kunnen bepaalde kleuren onderscheiden zoals rood, 

blauw, groen en geel 
 
Enkele kattenspreuken: 
 

 Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te 
ontwijken: katten en muziek (Albert Schweizer) 

 Oh katten, katten, uw zielen zijn raadsels. (Louis Couperus) 
 Gewone katten bestaan niet. (Colette)   

 
 
 
 
 



Lieve mensen, het zijn moeilijke tijden, er wordt minder 
geplaatst en aldus zijn er veel  buikjes te vullen. Dit jaar 
kwamen er voor de vereniging elke week extra kosten bij voor 
voeding: 
 

 5 katten op de boerderij die ik hierboven vermeldde 
 een boerderij in Bazel met 15 katten wordt bevoorraad 
 11 verwilderde katten van Zwijndrecht werden in december 

2011 gesteriliseerd doch in maart verhuisde de man. Kan ik 
nu jonge, gezonde katten aan hun lot overlaten? Sinds 
maart vertoeven ze hier in een grote ren in de hoop dat 
enkele tam worden en enkele toch een plaatsje vinden aan 
een paardenstal of andere dergelijke locaties. Dit is een 
zware bijkomende last. 

 
Een kat kost ongeveer een halve euro per dag aan voeding. 
Ook niet te vergeten dat ik na mijn verhuis uit Antwerpen nog 
altijd voedsel  bezorg  voor de haven van Antwerpen. 
Maandelijks kost me dit 50 euro. 
 
Bovendien was de laatste opendeurdag erg teleurstellend. Na de 
aftrek van de kosten (de gemeente vraagt huurgeld voor alle 
materiaal). Het loont niet meer. 
 
Misschien dat enkelen van U eens een extraatje kunnen missen. 
Het is me nog nooit overkomen zo slecht bij kas te zijn. Meer 
rekenen voor de adoptie van  een poes vind ik geen optie in deze 
moeilijke tijden. 
Vergeet niet, “euthanasie” staat hier niet op de agenda.  
 

   Tom en Chocky 



 
Tot slot wensen wij onze peters en meters en leden te danken 
voor de zo vele jaren van trouwe steun. 
 
Hartelijke groeten. 
 
Mevrouw Lucretia Dierckxens 
Vzw Allemaal Poezen –  9150 Kruibeke 
 
www.allemaalpoezen.net 
 
Rekeningnummer BE 48 7370 3139 7327 
 
 

                GELUKKIG NIEUWJAAR !!! 
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