


Twee kikkers 
 
Er wandelden twee kikkers, rustig genietend van de wonderlijk mooie 
natuur tussen de grazende koeien, op een hele grote weide. 
 
Plots trok een emmer hun aandacht. 
 
Nieuwsgierig als ze waren, sprongen ze samen omhoog tot op de rand 
ervan. 
 
Toen ze met hun grote ogen wilden kijken vanop de kant naar de in-
houd; plons… vielen zij allebei in de emmer, half gevuld met koemelk, 
die de boer daar even had laten staan! 
 
Ze probeerden er uit te springen, maar hoe ze ook sprongen met alle 
kracht van hun hun sterke achterpoten; ze konden de rand van de 
emmer niet bereiken, die was te hoog. 
 
Daarna zwommen ze in alle richtingen, rond en rond in de emmer maar 
zij vonden geen uitweg. 
 
Zij doken naar beneden en speurden de bodem af, centimeter na cen-
timeter. Er was geen uitweg.

 
  
Beide kikkers werden doodmoe… 
 
De ene kikker zei: dit is helemaal hopeloos, we zijn verloren.  
Hij stopte met zwemmen, zonk naar de bodem en verdronk omdat hij 
de moed opgaf. 
 
Maar, de andere was een dappere, flinke kikker.  
Hij weigerde op te geven en met heel veel hoop bleef  hij toch steeds 
verder zwemmen.  
Hij zwom eindeloze rondjes in de emmer met de melk… 
 
En plots, door zijn onophoudelijk zwemmen en bewegen in de melk, 
veranderde deze in boter en karnemelk. 
 
De boterklomp kwam bovendrijven.  
De moedige kikker klom op de klont boter en sprong uit de emmer 
terug naar de vrijheid en de mooie natuur. 
 

Moed en volharding 
 

Meter Maria

Ween maar niet 
omdat ik er niet meer ben, 
maar glimlach 
omdat ik er was. 
 
 

Liefdevol en vooral dankbaar aandenken aan 

mevrouw 

Maria De Luyck 
Echtgenote van de heer Frans Timmermans 

Geboren te Iddergem op 22 december 1924 
en overleden te Liedekerke op 1 mei 2022. 

 
—————— 

 
Wij bezorgden Maria, Moeder, Meter terug aan de aarde 

in intieme kring. 

Zij rust nu vredig in Grimbergen. 

Onze oprechte dank voor de hele goede en liefdevolle verzorging 
die zij mocht ontvangen van jullie allen tijdens haar verblijf 

in Woonzorgcentrum ‘Sint-Rafaël’ en ‘Sara’.


