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Kangoeroe Joey zet Beek op stelten
Grote consternatie in

Beek. Tientallen inwoners
zien bij het ochtendgloren
een kangoeroe door het
dorp springen. Het is de

uitgebroken wallaby
Joey, die een

ontdekkingstocht door
hartje Beek verkiest

boven een vlucht in de
bossen. „Een kangoeroe

in onze voortuin? Ja ja...”

Door Niki van der Naald
B

Op de Varenkoulweg blijkt een
kleine kangoeroe angstig door
de straat te springen. Om te
voorkomen dat hij onder een
auto komt, willen de buurtbe-
woners hem in veiligheid bren-
gen. Houben drijft hem met be-
hulp van een grote bestelbus in
de richting van zijn loods. De
garagedeur staat open en uit-
eindelijk springt de wallaby
naar binnen en gaat de poort
weer omlaag. Binnen rent ‘Skip-
py’ alles omver, maar even later
ligt hij uitgestrekt tussen de
parketplanken in de loods.
Waarschijnlijk uit te puffen van
zijn avontuurlijk tripje door
hartje Beek. 
Het nieuws over de ongewone
gast gaat als een lopend vuurtje
rond in de buurt. De eerste ‘kan-
goeroetoeristen’ zijn al spoedig
een feit. In eerste instantie ge-
looft niemand dat de familie
Houben zo’n enig dier in huis
heeft. Een buurman leidt de
stroom van voornamelijk
nieuwsgierige kinderen en ou-
deren in goede banen. De oh’s
en ah’s zijn niet van de lucht.
Houben ontfermt zich over het

BEEK ● Rond kwart over zeven
’s ochtends hoort parkethan-
delaar Wim Houben uit Beek
kabaal op straat. Als hij pools-
hoogte neemt, vertellen buurt-
bewoners dat er een kleine kan-
goeroe door de voortuin hupt.
„Ik dacht eerst dat ik in de ma-
ling werd genomen. Ik had na-
melijk gisteravond wat gedron-
ken. Maar inderdaad, er zat echt
een kangoeroe tussen de au-
to’s.”

dier en geeft hem een bakje wa-
ter en wat stukjes brood. De
kangoeroe lijkt zich al spoedig
thuis te voelen in de garage, ge-
tuige de uitwerpselen in de
hoek van de loods. Terwijl de
neuzen tegen het glas worden
platgedrukt, zit het dier onver-
stoord zijn snuit te wassen.
Lange tijd is het een mysterie
waar deze kleine kangoeroe
vandaan komt. Wim Houben
belt de politie en de dierenbe-
scherming, maar die hebben
geen melding gekregen van een
vermiste wallaby. Pas na een be-
zoekje aan een dierenartsprak-
tijk weet iemand de parkethan-
delaar te vertellen dat Joey ver-

moedelijk uit Geverik
afkomstig is. „Via-via heb ik de
eigenaar kunnen achterhalen.
Het blijkt te gaan om Joey, de
wallaby van de familie Vinken
uit Geverik.”
In huize Vinken springen ze
een gat in de lucht nu Joey te-
recht is. Al drie jaar houdt de fa-
milie drie wallaby’s, uit liefheb-
berij, in een afgezet stuk wei
naast het huis. Een felgeel bord-
je met het silhouet van een kan-
goeroe erop verklapt dat daar
de wallaby’s Jack, Jill en Joey
wonen. Maar op maandag-
avond zijn moederwallaby Jill
en haar zoon Joey plots verdwe-
nen. „Mijn vijfjarig dochtertje

heeft na het voeren vermoede-
lijk het hek open laten staan”,
zegt Katja Vinken. „Jack was suf
blijven zitten, Jill zat even ver-
derop in een akker en kon snel
gevangen worden. Maar Joey
had dus de benen genomen. We
hadden de hoop dat hij zelf de
weg naar zijn moeder terug zou
vinden.”
Maar helaas. De kleine kangoe-
roe keert niet terug, maar hupt
richting Beek met het gevaar
overreden te worden op de
drukke wegen. De wallaby zou
zelfs op de Markt in Beek zijn
gesignaleerd. Al met al heeft hij
ongeveer anderhalve kilometer
afgelegd en weet hij ongeschon-

den de loods van Wim Houben
te bereiken. 
Eigenaresse Katja Vinken vindt
het schitterend dat Houben
haar wallaby tijdelijk onderdak
heeft verleend. Een dierenarts
heeft het dier verdoofd en Joey
zit inmiddels weer bij zijn
soortgenoten in Geverik. Voor
Joey rest alleen nog maar rust;
bijkomen van zijn avontuurlij-
ke trip. 
Blijft nog de vraag wat een van
oorsprong wild dier bezielt om
een druk dorp te verkiezen bo-
ven de vrije natuur? Katja Vin-
ken denkt ’t te weten. „Joey is in
gevangenschap geboren en ge-
woon gigantisch nieuwsgierig.” 

De avontuurlijke wallaby Joey trekt veel bekijks in de garage van Wim Houben. foto Annemiek Mommers/DDL


