Dit keer gaan we kennis maken met nieuwe bewoners.
Aan de Kalenbergerweg worden voorbijgangers verrast
met twee paarden in een kas. We hebben al heel wat
producten in een kas zien groeien, maar paarden,
dat is toch nieuw.
Donderdagmiddag en we worden welkom geheten door
Sep en Selma de Haas en hun kinderen Ian, Robĭn, Cathy
en Ray.
Als we allemaal een bakje koffie en een koekje hebben
steekt Sep van wal.
Het gezin De Haas komt uit Lansingerland. En als u nu
denkt, die naam komt me helemaal niet bekend voor:
de gemeentes Bleiwijk, Bergschenhoek en
Berkel en Roderijs vormen nu samen Lansingerland.
Volgens Sep, na Almere de grootste gemeente van
Nederland. Ze hebben daar roerige tijden meegemaakt
en als u daar meer over wilt lezen, bekijk dan de site
www.totbehoudvanhuisdehaas.nl. Sep’s broer Pedro is
nog altijd heel actief in de gemeenteraad.
Naar het hier en nu.
De paarden die de voorbijgangers zien heten Jos en Greyhound. Een hobby die Sep met de paplepel
is ingegoten. Zijn moeder deed aan dressuur rijden en Selma is er langzamerhand ingerold. De
Dijkruiters zullen wellicht nog nieuwe leden krijgen, dachten wij. En de paarden staan in de kas
omdat de stal nog niet klaar is.
En er staan verder veel violen in de kas, want Sep en Selma zijn gespecialiseerd in 1 jarig stek
perkgoed. Een mooie ouderwetse bloemenkar aan de straat laat het assortiment zien.

Passie.
Sep vertelt dat hij meer boer dan tuinder is. Hij heeft op de HAS in Dronten veehouderij gestudeerd,
En schapen zijn zijn grote passie. De schapen van de familie De Haas staan nog in het westen van
het land. Als zij hier grond kunnen vinden zullen ze de dieren graag hier naar toe halen Gedurende
de winter zullen ze naar Luttelgeest komen om hier te lammeren. En dan komt de passie van Selma
om de hoek, lammeren halen, dat is voor haar het mooiste wat er is. En ze is er heel goed in, zegt
Sep.
En we zitten bij een kampioen aan tafel. Al 4 keer was Sep Nederlands kampioen schapenscheren. In
Ermelo is er elk jaar een Dag van het schaap en op die dag worden de kampioenschappen gehouden.
De schapenscheerder wordt op 3 onderdelen beoordeeld:
1.snelheid.
2.netheid van scheren.
3.omgaan met het dier.
En hoelang doet een kampioen over een schaap? Tot onze grote verbazing kan Sep een schaap
scheren binnen 1 minuut.
Het zal niemand verbazen dat Sep een veelgevraagd schapenscheerder is, die overal in Nederland
zijn collega schapenhouders helpt met scheren.
En de kinderen.
Natuurlijk was verhuizen een ingrijpend moment voor de kinderen, zegt Selma. Maar ze zijn nu
helemaal thuis op de school en bij Tonego en op het buurtfeest van de Bezige Bijen. Ze hebben het
naar hun zin. En wie ze voorbij ziet komen in de P.C. Hoofdstraat-bakfiets die twijfelt daar geen
moment aan.

