Harrie Hoeks 50 jaar lid PV De Telegraaf
Een stukje geschiedenis:
Harrie had zelfs al duiven toen hij in
Nederlands Indië moest dienen.
Ver van het thuisfront speelden ze daar
met duiven. Samen met Piet van Hout,
broer van Jan, had hij een hokje met
gevleugelde vriendjes, die toen veel
ellende deden vergeten. Als Harrie op
zijn praatstoel zit en over die tijd de
herinneringen ophaalt, luister je met
open mond.
Harrie beschikte in de Bucht over een
prachtige hokinstallatie, niet vreemd
met zijn bouwkundige achtergrond.
De laatste jaren speelde hij zijn duiven
nog voor de gezelligheid, hij kon ze niet
missen. Het fanatieke is er met het
stijgen der jaren afgegaan, maar dat is
begrijpelijk op die gevorderde leeftijd.
Toen uiteindelijk de beslissing werd
genomen om het woonhuis in de Bucht te verlaten om samen met zijn Marietje naar
het Hofhuys verhuizen, kwam er een eind aan het actief deelnemen aan de
wedvluchten.
Het mooie van deze stap is dat op zijn hokken en met zijn duivensoort nu nog op
andere plaatsen prachtige resultaten behaald worden.
Zo hebben Rob en Dennis Versteeg het grootste hok van Harrie overgenomen en
daarop worden de laatste twee jaar aardige resultaten neergezet. Dus dat hok is
prima.
Maar het bijzonderste is het een en ander rondom ons jongste lid Noortje Loos.
Zij heeft het voormalige jonge duivenhokje van Harrie gekregen plus een aantal
duiven om zodoende een mooie start te maken.
En wat voor start heeft deze jonge dame gemaakt?
Ze heeft het als eerstejaars geschopt tot kampioen met de jonge duiven en haar
beste duif is er eentje waarin 50% in de afstamming duiven van Harrie voorkomen!
Dit duiventalentje won maar liefst tweemaal de 1e prijs tegen al die ervaren
medeleden van de club!
Als Harrie zachtjes op je afgelopen komt en gaandeweg wat begint te vertellen, dan
weet je dat er een mopje komt. Altijd heeft hij wel een humoristische noot, die op je
lachspieren werkt. Die streken is hij niet verleerd!
Harrie en Marietje, we hopen met zijn allen dat jullie nog van dag tot dag mogen
blijven genieten......
André van de Wiel, voorzitter

