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Extra aanhangsel van ‘het schattige nijntje’

Marleen (het ‘schattige’ (ve)nijntje)*

Toen er voor mij zeker al een halve dag voorbij was

kwamen er nog meer mensen en deze wees ik snel

op het MOOIE TRAPPETJE in de wand waardoor

je gemakkelijk kon afdalen. Maar ja er zitten altijd

mensen bij (lees een man met een ‘raar’ hoedje) die

‘stoer’willenafdalenwaar zij het willen.En tja... als

die dan op hunbillen gaan dan kan ik een lachstuip
niet voorkomen. Na voor Feeks uitgemaakt te zijn -

tja... zo zal ik vast overkomenals je eenontvelde rug

hebt - ging ik weer wat rondkijken hier en daar.

Ondertussen was ik redelijk moe van deochtend. Dit

kwam ondermeeromdat iknog aanhetherstellenwas

van de ziekte van Pfeiffer.

Ook waren de vondstenerg minimaalende zon begon

zijn tol te eisen. Na een tijdje een gezellig gesprekje

gevoerd met iedereen. Toen had mijn vader een mooi

laagje te pakken en heb ik ook nog een zeefgezeefd,

waar mooie tandenuit kwamen.

Aan het eind van de dag ging iedereen een beetje op

de ‘bodem’ van de put zeven, in het beekje met dode

visjes en de kikkervisjes vonden dit allemaal maar

niks. Omdat mijn vaderook al de hele dag had staan

graven en zeven dacht ik: “Iaat ik ook nog maar een

zeefje doen”.... en ja mijn vader schepte nog wat bij

en ik wat schudden met dezeef ..en toen... een puntje

van een Notorynchus... o, nee.... zoeken... zoeken...

ja ook deandere helft zat in mijn zeef., dus een hele!!!

En de vondst van de dag. En eenhoop jaloerse

gezichten... wat ik zeker kan begrijpen.
Ik vond het e.en heel gezellige dag!

Marleen Schouten*
t, nijnlje

te vinden op www.fossiel.nel

Omdat dit stukje ook over mij ging, kreeg ik dit tijdig
onderogen enkon zodoendemijn verhaal ook doen.

Wij (mijn vader, moederen ik) waren om kwart voor

vijfuit ons bed en legen zes uur gingen wij nog even

iemand oppikken en toen met z’n allen op weg naar

Egem waar wij zo rond kwart over acht aankwamen.

Na een beetje rondkijken en wat scheppen een plekje

gezocht waar afentoe wat uit kwam. Omdat het weer

toen nog te doen was hard aan de slag gegaan.

Rond half tien weer naarboven gegaanom wat men-

sen ‘op te wachten’ om zo geld te inneneneven gezel-

lig te kletsen. Ook even boven rondgesnuffeld maar

niks gevonden. Daarna nog op een berg gezocht naar

stenen met tanden, maar helaas leverde ditook niks

op. De groeve liep langzaam vol en het werd gezellig.


