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Graag mag ik mijn wandelschoenen aantrekken en een heerlijk stuk lopen. Stevig 
doorpassen, daar hou ik van. Het liefst met mooi weer natuurlijk, maar een regenbui op 
zijn tijd kan heel verfrissend werken. Gewoon ‘buiten’ zijn werkt bij mij positief. Ik loop 
dan te mijmeren over honderd verschillende dingen, en bij thuiskomst is mijn 
bovenkamer opgeruimd en schoon. 
Zo liep ik afgelopen week nog in mijzelf te grinniken over een geweldig geschreven 
stukje op Facebook door iemand uit onze kerkelijke gemeente. Het ging over 
paardenvijgen op zondagmorgen, precies voor de ingang van de kerk. Doordat het zo 
ontzettend leuk geschreven was, kon ik er echt hartelijk om lachen. Na grinnikend loop ik stevig door, en kan ik 
nog net een dampende paardenvijg ontwijken….. 
Ahh dit is eigenlijk totaal niet grappig zeg. Ik kijk nog eens goed en zie dat er op de eerste 100 meter nog wel vijf 
grote hopen liggen. Dat is toch wel heel raar! Hondenpoep is een veel besproken ergernis, en zeer terecht. 
Iedereen overkomt het een keer met wandelen. Er komt een tegenligger aan, je stapt even in de berm en vol 
met je schoen in de hondenpoep. Maar dat je nu ook op de verharde weg moet slalommen om de paardenvijgen 
te ontwijken, vind ik echt niet leuk meer.  Mag ik daarom zo vrij zijn een oproep te doen aan alle eigenaars van 
paarden en pony’s: Heel graag de uitwerpselen van uw viervoeter zelf opruimen. 
Alle hondeneigenaars hebben ook deze plicht, en het is eigenlijk niet meer dan normaal dat ongeacht welk dier er 
op openbaar terrein zijn behoefte doet, de eigenaar dit zelf opruimt. Dit scheelt heel veel ergernis en bevordert 
het genieten in de buitenlucht. En ik weet zeker dat hier geldt: goed doen doet goed volgen! 

 


