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BELANGRIJKE MEDEDELING
u Parkeerverbod

bij toegangspoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeerverbod geplaatst ter hoogte van de toegangspoort. Blijkbaar is
het bord nog niet door iedereen gekend of opgemerkt want velen
blijven voor de poort parkeren. Mogen wij vragen zeker als de
brouwer en de poetsvrouw komt de poort vrij te laten!

u De

parking is soms te klein zo lijkt het. Aansluiten bij elkaar is
hiervoor de oplossing. Bij deze, een oproep om te ruimte tussen
geparkeerde auto ’s niet onnodig groot te houden.

u Het

is niet toegestaan om gedurende een trainingsdag te wisselen van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de training aanvangt zal die dag de trainingen afwerken. Na de pauze
wordt niet gewisseld van geleider.

u De

parking is geen speelplaats voor kinderen. Heeft u, (om welke
reden ook) kinderen bij op de hondenschool, gelieve ze beter in
de gaten te houden!!! (er zijn in het verleden auto’s beschadigd
en dat is nergens voor nodig).

u Leden

mogen gebruik maken van de terreinen buiten de lesuren,
doch een uur voor aanvang van de lessen, gelieve de terreinen
vrij te houden.

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
martijnvdh@me.com
NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

TRAININGSUREN

Woensdag
19.00u - 19.30u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
19.30u - 20.00u A-klas, C-klas, Veteranen
20.00u - 20.30u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
20.30u - 21.00u A-klas, Prog. 2
21.00u - 22.00u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten
Zondag
08.30u - 09.30u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten
09.30u - 10.00u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
10.00u - 10.30u A-klas, C-klas, Veteranen
10.30u - 11.00u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
11.00u - 11.30u A-klas, Prog. 2
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Brief Nadia Vanbosch
Hoi Snuffelvrienden allemaal,
Deze brief had ik willen voorlezen tijdens het etentje van de
helpers en instructeurs, ………
Harry, Linda, Ellen, Guy en ik willen in de eerste plaats
Miranda wel bedanken dat we de kans hebben het einde
van onze bestuursperiode mooi af te sluiten door jullie als
helpers te mogen bedanken zoals ieder jaar met een etentje
en de cadeaubon. Zo hebben Ellen, Harry,Linda, Guy en ik
de kans gekregen onze afspraken na te komen en voor een
mooi einde te zorgen.
Ik ga nu als voorzitter terugblikken op het verleden.
23 Jaar geleden, (pas getrouwd / pas in Arendonk komen
wonen) kwam ik op de hondenschool met mijn hond Troika,
een prachtige berner, in de puppyles toen onder leiding van
instructeurs Gust en Mary. Troika deed niets. Vanaf we op
het plein kwamen, werd hij een standbeeld. Ik werd heel
warm onthaald en aangemoedigd om te blijven ondanks
een hond die enkel toekeek en geen pasje vooruit deed. Het
duurde enkele weken en toen deed Troika zijn eerste stapje
in de les. Na enkele weken zat ik op het terras en Dirk kwam
naast me zitten. “Wil jij iets voor de hondenschool doen?”
vroeg hij. Ik wou graag iets doen, want als nieuwe inwoner
van Arendonk, leerde ik zo heel wat mensen kennen. Ik
werd penningmeester, met verzet van mijn moeder alom,
ze heeft zelfs met den Dirk gebeld. “Je gaat toch de centen
van andere mensen niet bewaren, maar kind toch!” Ze was
er alles behalve blij mee.
Ik voelde me thuis hier in de Snuffelfamilie. Ik kreeg de kans
om instructeur te worden. Gedrild door Marleen en Jef. Het
was streng en zonder grappen, maar ik heb veel van hen
geleerd.
Met Troika ging ik van klas naar klas tot de debutanten.
Buiten de lestijden deden wij als hondenschool veel
activiteiten, hondenzeewandeling, wedstrijden in Oostende,
Den Haan. Een weekend Hotel Luxemburg, La Roch; heel
het hotel werd afgehuurd voor de hondenschool. Wandelen
in Tongeren en nog veel meer; iedereen ging mee.
De hondenschool werd groot, meer dan 350 leden. We
gingen terreinen bijkopen. Gelukkig hadden we Pierre +,
die zijn gronden aan een schappelijke prijs verkocht. We
konden bij de bank terecht voor wat centjes, maar moesten
borg staan. Dirk en ik stonden borg voor de gronden. Ook
hier kon ons moeke niet met lachen.... maar alles voor de
hondenschool.
Het bestuur wijzigde regelmatig, met eentje eraf en dan
weer eentje erbij. Iedereen deed het met volle inzet. Ik heb
alle functies binnen het bestuur bekleed, want ik gaf steeds
de voorkeur aan de nieuwkomer. “Doe maar wat jij graag
doet” zei ik telkens weer. Ik deed alles graag.
Ondertussen stond de tijd niet stil en op het plein stond ik
met Vasco al tot in den 2. Wat heb ik veel geleerd van jullie
instructeurs. Er zijn al instructeurs die hebben afgehaakt
maar ik wil ze graag allemaal persoonlijk danken, want
zonder instructeurs geen hondenschool.
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Bedankt: Katrien, Miranda, Ron, Danny, Erica, Luc, Fons,
Katrien, Eddy, Cedric, Marc, Charel, Sven, Wilfried, Wilma,
Rudy, Guy, Yvon.
Ook alle ex instructeurs bedankt: Mary, Frank, Gust, Willem,
Jef, Marleen, Rian, Rina, Pierre+, Dre, Stan, Ilona, Willy,
Lief, Kris, Leo en Leo T., Carolien, Helga: bedankt!
Ik wens ook Leo te bedanken want dat is onze nieuwste
telg, maar hij doet het met hart en ziel.
Ik hoop dat ik niemand vergeten ben, maar wou ze allemaal
eens opnoemen want ze hebben allemaal gebouwd aan de
hondenschool.
Als laatste kwam mijn Sprietje, niet de minste…en mocht
ik kennis maken Het Positief Belonen. Eddy gaf al wat mee
van Obedience en we mochten mee naar HS De Link.
Met Charel en Guy trokken wij een jaar naar Hasselt voor
een opleiding zelfstandig hondeninstructeur; wat hebben
we veel geleerd. Het was een kanteling in opvoeding van
honden. Naar mijn gevoel iets positief, wat zijn vruchten
al bewezen heeft. Onze instructeurs deden hun best. Niet
eenvoudig maar iedereen op zijn manier zette zijn beste
beentje voor om aan baas en hond heel wat ervaring en
kennis door te geven.
Achter de schermen stonden Agnes en Linda achter de
toog. Agnes niet van de minste maar wat deed ze het goed.
Den Dirk moest alleen maar aanwezig zijn en af en toe
iemand terug in de goede richting zetten; alles ging gewoon
zijn gangetje…
Het internet ontstond en Martin bracht ons op de PC, met
veel wel en wee. Bedankt.
Het clubblad werd professioneel niet de minste schreven
teksten neer. Bedankt Harrie, Rian en Rudy!
Voor fotovertier zorgde Janneke met plezier. Bedankt.
Verantwoordelijke aandenken, activiteiten, …iedereen
werkte mee. Bedankt!
Onderhoud van gazon, kantine, Frans, Patrick, Mariette,
Hop, Carine, Rita bedankt!
Dirk en Agnes verlieten ondertussen het schip. Vele anderen
gingen hen voor. Linda nam de taak van Anges met plezier
over. Bedankt!
Dirk werd maître d’hotel en ik kreeg de voorzitterssjerp.
Het bestuur met Ellen en ja ja ondertussen ondervoorzitter
Maria. Harry, Guy, Miranda en Linda, trachtten alles in
goede banen te leiden. Het lukte ons met ups en downs; we
hebben dit altijd graag gedaan.
Prachtige prestaties in het wedstrijdgebeuren zijn het
resultaat, kampioenentitels in alle categorieën. Overwinningen zoals nooit voorheen. Ondertussen staat
hondenschool Snuffel Arendonk op de kaart en in Arendonk
en omgeving is Hondenschool Snuffel ook voor baas en
hond voornaam. Ik ben fier op iedereen die hieraan heeft
meegewerkt, BEDANKT!
In het voorjaar kwam er een kanteling op mijn werk. Een
droom zou waar kunnen worden, maar dan moest ik
wat ruimte krijgen. Veel slapeloze nachten en overleg
hebben het verdict gebracht. Stoppen in het bestuur van
de hondenschool. Met pijn in mijn hart heb ik in mei mijn
ontslag gegeven als wedstrijdsecretaris en voorzitter. Het
was 23 jaar mijn leven, mijn thuis, mijn vrienden, ….
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EUROPALAAN 86 – RETIE
(BAAN RETIE – ARENDONK)

Ontdek het verschil!
Alle dagen open: 7u - 22u
Factuur nodig? (  0473 30 24 40
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Toen in augustus ook Ellen, Linda en Harry hun ontslag
gaven, zag ik het even helemaal niet meer zitten. Gelukkig
hebben Miranda, Wilma, Maria en Katrien er hun schouders
onder gezet en staat een hele nieuwe ploeg klaar om het
roer over te nemen. Ze zitten vol energie en goede ideeën
en hebben een heel team om hen te steunen.

van zaken. Wat je voor de ene goed doet, is voor de andere
fout. Ik heb alles vanuit mijn hart gedaan, met veel respect
voor iedereen die op de hondenschool aanwezig was. Ik
kreeg heel veel warmte terug, soms ook een mes in de rug.
Tracht je op te trekken aan al het positieve en geef mensen
kansen zich aan te passen”

Ik wil afsluiten met een dankjewel: “Harry, Linda, Ellen, Maria,
Miranda en Guy voor alle fijne momenten en steun”. Soms
te lange vergaderingen of Harry: “Nu weer vergaderen?!”
Heel wat discussies en meningsverschillen thuis. Vooral de
steun, warme momenten en de samenwerking: BEDANKT!

Miranda, Maria, Wilma, Katrien en jullie team heel veel
succes en zorg goed voor elkaar en Hondenschool Snuffel.
Ik wil jullie allemaal danken voor alles. Hoop dat ik nog
instructeur kan en mag blijven. Ik doe nu wel 100 passen
achteruit zodat jullie als nieuw team kunnen openbloeien.
Op vraag wil ik graag helpen.
1 december 2015
Nadia , ex voorzitter

Het nieuwe team wil ik als tip geven: “Iedereen zal zijn beste
beentje voorzetten en iedereen heeft zijn idee over de gang

GOED NIEUWS!!!

GOED NIEUWS!!!

Linsey heeft met Kai de overstap gemaakt naar de
veteranen en behaalden op de Spetsers 119/150.
Loekie deed het daar prachtig bij de debutanten met
een score van 95/100

GOED NIEUWS!!!
Een nieuwe pup
voor Maria Beerens

Puck naar een jaar weer
terug thuis.

Pups van Mijssje en Joe. Monique Debie en Karin van
der Linden zitten ongeduldig te wachten.

UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
November
B-C
Rudy Fransen

Hond

Oona

Ras

Pnt

Hollandse Herder

December
A-B
Frans Lodewijks
Karlijn Cornelissen

Buck
Fitch

Drentse Patrijs
Australian Shepherd

B-C
Bjorn Hermans

Renzo

Hollandse Herder

GOED NIEUWS!!!
Uitgave HS Snuffel

95

84
85,5

BREVETTEN
Geleider
Hond
HS De Liereman - 16 oktober
Bas oomen
Bink

Ras

Pnt
66,5

HS De Spetsers - 15 november
Heidi Mariën
Rouna
Bearded Collie
Suzanne De Waal
Doucha Toy Poedel

77
97

Belgische Briard Club - 5 december
Tiny Nooten
Iliano
Tervuurse Herder

97

97

GOED NIEUWS!!!

GOED NIEUWS!!!
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Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN
Turnhoutsebaan 195a
2480 Dessel - Tel. 014 37 81 40

Dierenspeciaalzaak

MOLS DIERENPARADIJS
Lakenmakerstraat 3
2400 Mol - Tel. 014 37 18 27

Wij zijn verdeler van:
Pro Plan, Hills, Nutro Choice, Fokker,
Eukanuba, Prins, Royal Canin, Farmfood,
Bento Kronen, Pedigree & Duck diepvriesvoeding

Op vertoon van de lidkaart van HS Snuffel: -5% korting op hondenvoeding
Vermelding op klantenkaart = 5% EXTRA KORTING
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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2015

Woensdag, 23 december vanaf 19.00 uur Kersthappening met bezoek van de Kerstman
Ook huldiging van de clubkampioenen van alle wedstrijdklassen
Winterstop van 27 december 2015 tot en met 3 Januari 2016

ACTIVITEITENKALENDER 2016

Januari
Zondag 3
			Zondag 10

Provinciale Interclub Wimpelse HV 			
10.00u
Overgangen en wedstrijd Recreanten			08.30u

Februari
Woensdag 3
		
Maart		Vrijdag 4
		
Zondag 6
			Vrijdag 11
		
Zondag 27

Overgangen en wedstrijd Recreanten			

Ledenvergadering					20.00u
Overgangen en wedstrijd Recreanten			
08.30u
Teerfeest						19.30u
Pasen (geen les)

		
April		
Woensdag 6
		Zaterdag 9
		Zaterdag 23

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
Wafelverkoop 						10.00u
Werkdag						08.00u

Mei		Zondag 1
			Zondag 15

Snuffeldag						10.00u
Viering van het 25 jarig bestaan

Juni		
Woensdag 1
			Vrijdag 24

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
BBQ							19.30u

Juli		
Augustus
September
		
			
			
			

Zondag 3
Overgangen en wedstrijd Recreanten			
Vrijdag 8
Avondwandeling
			
Vakantie van zondag 17 juli tot en met 7 augustus
?		Grabbelpas
Zaterdag 3
Zondag 4
Zondag 11
Zaterdag 17
Zondag 18

19.00u

08.30u
19.00u

Werkdag						08.00u
Overgangen en wedstrijd Recreanten			
08.30u
Beker en Grote Prijs van België 			
10.00u *
Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2		
10.00u
Wedstrijd Veteranen en Brevet- en Socialisatietest 10.00u

Oktober
Woensdag 5
			Zondag 16
		
November
Zondag 6
			
Zaterdag 19
			
Zondag 20

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
Najaarswandeling (geen les)				10.00u

December
Woensdag 7
			
Zaterdag 10
			Zondag 11
			
Woensdag 21

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
KPVA Debutanten en Programma 1 HBHV 		
10.00u
KPVA Programma 2 HBHV				10.00u *
Bezoek Kerstman en Huldiging Clubkampioenen
19.00u

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
Wintercup Debutanten en Programma 1		
Wintercup Programma 2 			

08.30u
10.00u
10.00u *

		Winterstop van 27 december 2016 tot en met 1 Januari 2017
*= geen les voor de wedstrijdklassen en recreanten. Data zijn onder zeker voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
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Gildenstraat 9 - Retie
(baan Retie - Geel)

Tel. 014 37 71 77

Hengelsport - Tuincenter - Dierenshop
5% korting op vertoon van uw lidkaart HS Snuffel
Maandag:

gesloten

Dinsdag tot vrijdag:

van 8.30u tot 12u en van 13u tot 18u

Zaterdag:

van 8.30u tot 17u

Zondag:

van 8.30u tot 12u
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Vuurwerk

Column: Nieuw leven

Dat we van een oud naar weer een nieuw jaar gaan
zal weer flink gevierd worden. De pijlen die we dan
de lucht in vuren en het vele knalwerk zijn voor velen
van onze honden een nachtmerrie.
Het knallen wordt in de laatste week van het nieuwe
jaar langzaamaan frequenter. Neem hem in die week
al regelmatig mee zodat hij alvast wat kan wennen,
maar zoek het niet op. Ga naar rustige plekken. Hou
hem aan de lijn. Een hond die schrikt kan weglopen.
Mocht hij schrikken blijf dan even op die plek tot hij
weer rustig is en ga dan rustig verder alsof er niets
aan de hand is.
Op oudejaarsdag kun je hem het beste korte stukjes
uitlaten zodat de stress niet te veel oploopt. Laat
hem rond tien of elf uur even uit als het nog rustig is.
Doe ’s avonds de gordijnen gezellig dicht en zet wat
muziek aan of de televisie dan merkt hij het minst
van buiten.
De hond blijft lekker binnen als je buiten naar het
vuurwerk gaat kijken en zorg dat jij maar ook je
bezoek de deur achter zich dicht doet zodat je hond
niet kan vluchten maar ook niet achter pijlen aan
gaat.

Nooit had ik kunnen bevroeden wat op mijn weg zou komen.
Nooit zou in me zijn opgekomen dat er in zo korte tijd zoveel
nieuwe dingen te gebeuren zouden kunnen staan. Vraagt
om wat uitleg, denk ik.
Welnu op de eerste plaats: het recent aantreden van
een vernieuwd Snuffelkader. Bestuur in totaal nieuwe
samenstelling, heel wat nieuwe gezichten op al dan niet
nieuwe sleutelposities, menig nieuwe taken voor oude- en
nieuwe anciens. Allen staan voor de uitdaging met frisse blik
voor ons viervoeters de toekomst gezamenlijk bestendig en
vernieuwend in te vullen. Nieuw in het nieuwe jaar ook het
25-jarig bestaan van de hondenschool. Uniek en nieuw.
Op de tweede plaats: het aftellen naar het nieuwe jaar. U
en ik staan op de drempel van het jaar 2015 en staan op
het punt te beginnen aan, schrik niet het schrikkeljaar 2016.
Geen paniek, houd goede moed en profiteer van de dag
meer die 2016 op 29 februari in petto heeft. Ikzelf zal zeker
niet gaan panikeren en zal vol gebruikmaken van wat het
nieuwe jaar te bieden heeft.
Zo kom ik aan de derde voor mij wel heel memorabele reden
uit te zien naar de nieuwe toekomst. Nu is toekomst altijd al
wel fonkelnieuw, want anders zou dat geen toekomst zijn.
Een platgetreden pad deze laatste stelling en dus eigenlijk
overbodig, maar misschien voor een aantal onder u toch
nieuw.
Ik zal uitleggen waarom het nieuwe jaar zoveel nieuws voor
mij in petto kan hebben. Het zal zowat begin november
zijn geweest dat zich een charmeur aandiende. Hij wou
wel eens kennismaken en nodigde mij uit langs te komen.
Nou dat langs komen werd een lange autorit naar een
voormalig Zuid-Hollands eiland. Dat lag rustig en idyllisch
ingeklemd in een vermaard groot industrieel gebied van
wereldformaat. Mijn aanvankelijk lage verwachtingen
werden sterk overtroffen. On Y parle’s, pardon: men zegt
wel eens: men vreest meer wat niet komt dan wat wel
komt. Nou zo heb ik dat ook ervaren. Amper bekomen van
een lange en vermoeiende rit in het automobiel van mijn
particuliere chauffeur viel ik terstond voor de charme’s van
“mijn” Prins Pepijn Vannila. Ik moest hem wel even snel op
zijn nummer zetten omdat hij vrij vlug niet met zijn poten van
mijn achterlijf kon afblijven. Kon zijn voortvarendheid wel
waarderen, maar de speed waarmee hij probeerde tot actie
over te gaan, was me wel wat te gortig. Dacht bij mezelf
spaar jij nog maar wat op en als ik denk dat het moment
suprême daar is dan zal IK dat wel kenbaar maken. En alzo
geschiedde. Na enkele weken over en weer wat liefelijk
getinte telefoontjes te hebben gepleegd, naderde het
uur “U”. In hetzelfde voituurke en met dezelfde chauffeur
toog ik welgemutst naar mijn prins-gemaal. Om een lang
verhaal kort te maken: “we hebben hét met verve gedaan.”
De volgende gazetbijdrage misschien over het resultaat
daarvan. Dat wordt waarschijnlijk de 1e uitgave van 2016,
volgend jaar dus.
Het jaar 2016 komt letterlijk en figuurlijk met rasse schreden
aangestormd. Voor nu blijf het komend jaar nog even in het
verschiet liggen.
Komend jaar: nieuw jaar. Komend jaar: nieuw ingewerkt
Snuffelbestuur.
Komend jaar: vruchtbaar ontluikend begin van hopelijk
Nieuw Leven!

En vooral: blijf zelf rustig. De hond reageert vooral
sterk op zijn baas. Ga niet steeds naar hem kijken
hoe hij reageert of hem overdreven vaak aaien want
hij voelt dat er iets aan de hand is. Gewoon er zijn
voor je hond en hem veiligheid bieden. Geef hem
een rustige plek, waar hij zich prettig voelt of gooi
eventueel een deken over de bench. Geef hem een
bot om op te knabbelen zodat hij zich kan ontspannen
of doe een spelletje met hem zodat hij afleiding
heeft, maar laat hem niet alleen. Je kunt je vrienden
ook bij jou uitnodigen. Moet je echt weg zorg dan
dat een vertrouwd persoon op je hond past of breng
hem eventueel naar een pension. Laat je eventueel
adviseren door een dierenarts over ondersteunende
medicatie.
Wij wensen alle honden en baasjes een prettige
jaarwisseling toe en we zien graag iedereen op
woensdag 6 januari weer vol goede sportieve
voornemens terug bij de hondenschool.

Vro l’Lander
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Diddie

wintercupwedstrijden

6 Jaar geleden was ik op zoek naar een Zwitserse
witte herder. En ja hoor, daar was ze. Ik gaf haar de
naam Diddie. Hoe langer Diddie bij me was, hoe meer
ik er achter kwam hoe bang ze was. Ik ben op zoek
gegaan naar een geschikte hondenschool en ik kwam
uit bij Hondenschool Snuffel. Uren, dagen, weken,
ja zelfs maanden gingen voorbij voordat Diddie haar
grote angst had overwonnen. Het ging zelfs zo goed
dat we samen wedstrijden gingen spelen, al kreeg je
haar angst er nooit meer helemaal uit.
Vanaf de dag dat Diddie bij mij is, is ze altijd een
zwakkere hond geweest maar we voelden elkaar
feilloos aan. Met een leeftijd van vier jaar werd bij haar
epilepsie geconstateerd. Heel langzaam zag ik haar
achteruit gaan en zag ik het einde steeds meer in zicht
komen maar dat mijn grootste nachtmerrie al zo dicht
bij was had ik nooit gedacht. 23 November 2015 was
de verschrikkelijke dag dat ik je voor altijd moest laten
gaan.
Lieve Diddie, bedankt voor de 6 mooie jaren dat je bij
me was. Wat heb ik ontzettend veel van je geleerd.
Iedereen om mij heen en alle instructeurs: bedankt
voor alles.

Wat voorheen te boek stond als interclubwedstrijden,
sectie gehoorzaamheid zijn dit jaar voor het eerst
gehouden de Wintercupwedstrijden in die categorie.
Agendabepaling, concept en plaats van handeling zijn
echter hetzelfde gebleven. Alleen de naam is anders.

Lieve Diddie, mijn wilbol, wat ga ik jou missen, mijn
meisje. Ik had me geen betere hond kunnen wensen.
Rust zacht, lieverd.
“Voor altijd in mijn hart”.
Groetjes, Suzan

Al heel veel jaren biedt KV Moldernete op haar
terreinen een nationaal podium voor hondenclubs om
zich met wedstrijdspelers in debutantenklasse en de
Programma’s 1 en 2 de sectie gehoorzaamheid met
elkaar sportief te meten in. Traditioneel is dat tijdens
het derde weekeinde van november. Dit jaar dus
zaterdag 21 en zondag 22 november.
Zaterdag, de 21e toog het debutantenteam van de
Snuffel naar de Kleinendijk in Mol. Voor Sven MöllerWils en zijn bouvier Nio was het vroeg opstaan
geblazen. Zij moesten namelijk al om 10.00 uur
het Snuffelspits afbijten. In de loop van de middag
probeerden Stef Cornelissen met labrador Trix en John
Diderich met zijn duitse herder Dusty hun snuffelhuid
zo duur mogelijk te verkopen. Aan het eind van de dag
mocht men de complimenten, het certificaat en de
beker van de 15e plaats in ontvangst nemen.
Zondag, 22 november werd er op twee fronten
gestreden.
Programma 1-spelers voor HS Snuffel waren Anita
Keppens met border collie Lukai from Dingo’s Home,
Katrien Vanherck met sheltie Avalance en Cedric
Stoop met border collie Dreaming of You Niki. De
verdienstelijke 11e plaats werd hun deel. Certificaat
en beker hebben een mooie plaats in het clubgebouw
gekregen.
De Programma 2-spelers Eddy Campers met border
Gon of Wendevick Home, Guy Claessen met mechelaar
Hero from Marrax Place en Charel Wijnants met
border Maeglin Heather deden geconcentreerd hun
best hoge scores te behalen. Zij slaagden daarin met
brio. Aan het eind van een spannende wedstrijddag
klasseerden zij zich op een gedeelte eerste stek.
Voortreffelijk resultaat. Een ferme proficiat aan hun
adres is meer dan op zijn plaats. Door toepassing van
het administratief opgestelde reglement werd de 3e
podiumtrede toegekend.
Alle honden en hun geleiders
verdienen een dikke pluim. Zij hebben
Hondenschool Snuffel sportief en
heel positief uitgedragen. Waardering
daarvoor én Proficiat!
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HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba

PIETER VAN MECHGELEN
Wampenberg 72

2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90

Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be

Timmerwerken Mark

Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw
Mark Dierckx
Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

Tel. 0031(0)612 240 506
timmerwerkenmark@gmail.com

Eetwinkel “De Daries”
De Daries 136
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 66
Uitgave HS Snuffel
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WEER THUIS
Bijna een jaar vermist en nu is Puck weer thuis in
Bladel!
In de zomer van 2014 besloten we een jonge labrador te
nemen. Onze Skip, ook een labrador, was reeds tien jaar
oud. We wilden een nieuwe hond hebben als de oude
Skip zou overlijden en ze konden tot die tijd nog veel
plezier hebben van elkaar. Onze jonge zwarte labrador
pup noemden we Puck en we waren hartstikke gelukkig
met onze twee honden. We besloten om half oktober
2014 met Puck te starten bij de Snuffel om ook van haar
een gezellige huishond te maken net zoals we tien jaar
geleden met onze Skip hadden gedaan.
Puck deed het erg goed op de Snuffel in al snel zaten
we in de A-groep. Tot op de bewuste zaterdag 17 januari
2015. We hadden Puck geleerd dat ze thuis niet alleen
door de poort mocht gaan als die toevallig open zou
staan. Onze zoon was vanuit de oprit wat spullen op
en neer aan het brengen, terwijl onze Puck bij de poort
zat. Plotseling passeerde twee kleine kinderen met een
hondje. Dat kon Puck niet weerstaan en huppelde een
stukje mee. Daarna liep ze volgens de kinderen de straat
over. Dat was het laatste teken van leven dat we van
Puck hebben gezien. Vijf minuten later kwam ik thuis en
vroeg meteen waar de kleine pup was. Niemand had
haar al gemist. Met de hele familie zijn we direct op zoek
gegaan maar we hebben totaal niets gevonden. We
hebben alle vrienden en kennissen aangeschreven om
mee uit te kijken. We hebben haar op Facebook en in
de krant gezet en als vermist opgegeven. We hebben
dierenartsen en asielen, tot zelfs in België, benaderd om
uit te kijken naar onze Puck. We hebben haar diverse sites
als vermist opgegeven. We hebben posters opgehangen
en alle mensen die een hond in Bladel en omringende
dorpen uitlieten, aangesproken. Er zijn mensen bij ons
gekomen die spontaan zoekacties wilden opzetten. Maar
tevergeefs, geen enkel spoor van onze hond.
Onze Puck had een chip, dus we hadden nog steeds de
hoop dat ze snel gevonden zou worden, maar het bleef
akelig stil. Naar mate de dagen en weken vergingen
verloren wij de hoop dat we Skip nog ooit terug zouden
zien. Wat heeft ons gezin verdriet gehad vanwege het
verlies van onze Puck. Zelfs onze oude Skip is weken
lang verdrietig geweest en ging steeds naar de bench
kijken of ze toevallig niet teruggekomen was. Helaas. Ik
ben nog een keer naar de Snuffel gegaan om te melden
dat ik niet meer zou komen.
De maanden gingen voorbij en we probeerden alles een
plaatsje te geven en te vergeten. Alle hoop op terugkeer
was weg. We besloten toch weer opnieuw te beginnen en
kochten deze zomer weer een Labrador pup die ik weer
Puck noemde. Er kwam weer nieuw leven in huis en onze
nieuwe Puck deed het prima. Het verdriet verdween en
we waren gelukkig met onze nieuwe aanwinst. In oktober
ben ik weer opnieuw met haar gestart bij de Snuffel. Wat
is een labrador toch een fijne hond om alles te leren!
Plotseling werden we op 3 december gebeld. De
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dierenambulance had een zwarte labrador opgepikt die
was betrokken bij een ongeluk in Lage Mierde. Ongeveer
10 kilometer van ons huis vandaan. Onder zeer verdachte
omstandigheden werd ze daar aangetroffen. De beller
wilde absoluut niet dat de dierenarts betrokken werd?
Natuurlijk niet, de chip zou verraden welke hond het hier
betrof. De medewerkers van de dierenambulance zijn
met de hond naar de dierenarts gegaan en later naar
het asiel in Eindhoven. Via het chipnummer werden wij
achterhaald en gebeld. De verwondingen vielen mee; wat
schaafwonden, een gekneusde heup en een bloedende
neus. Via de chip kwam eruit dat het onze Puck betrof
die we elf maanden kwijt waren. Wij waren totaal van
de kaart dat dit gebeurde! De volgende dag hebben we
de hond opgehaald, ons afvragend of het “onze hond
“nog zou zijn. Misschien wel totaal getraumatiseerd.
Het verbaasde ons dat Puck eigenlijk nauwelijks was
veranderd. Ze was erg vervuild en was veel te zwaar,
maar verder viel het alles mee. Ze kent zelfs nog veel
commando’s die ze op de Snuffel heeft geleerd en de
speciale dingen die ik haar zelf heb geleerd.
Nu hebben we drie honden in huis! Dat geeft natuurlijk
wel startproblemen, bijvoorbeeld twee honden met
dezelfde naam. Daarom krijgt onze oude Puck een
nieuwe naam: Bas. We hebben al heel snel besloten om
haar gewoon te behouden. We passen er wel een mouw
aan. We hebben inmiddels een bench geregeld en alles
begint nu een beetje normaal te worden en we willen
haar niet meer kwijt. Natuurlijk willen we met haar, alles
wat ze geleerd heeft weer ophalen, dus we zullen ook
met haar weer naar de Snuffel komen. De ene dag met
onze blonde Puck, de andere dag met onze zwarte Bas.
Het verhaal heeft een wending gekregen die we
uiteindelijk nooit hadden verwacht. Het zou zo uit een
film kunnen komen. We zijn ook verbaasd over alle leuke
reacties die we de afgelopen weken hebben ontvangen.
Daarvoor dank. Iedereen vindt het allemaal heel speciaal.
We zijn hartstikke blij dat we onze verloren Puck weer
thuis hebben.
Noud van Ham
6 december 2015
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ORGANIGRAM HONDENSCHOOL SNUFFEL (1 JANUARI 2016)
BESTUUR

VOORZITTER
Miranda van Woerkum

PENNINGMEESTER
Maria Ooms

SECRETARIS
Katrien Vanherck

HOOFDINSTRUCTEUR
Wilma Verbeek

WERKENDE LEDEN

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Christine Maes

LEDENSECRETARIAAT
Monique Debie
Ondersteund door:
Karin van der Linden

Ondersteund door: Johanna van der Looij,
Suzannze de Waal, Leo Vanherck,
Yvonne van der Heijden

KANTINE
Carine Mariën

TERREINEN
Ron Hendrikx

PRIJZEN/AANDENKENS
Hilde Matheussen

Ondersteund door:
Cédric Stoop

Ondersteund door: Luc Druyts,
Linda Spaepen, Harry Vandenbroek

KLEDINGSTOCK
Leo Vanherck
Ondersteund door:
Ron Hendrikx
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Ondersteund door: Leo Vanherck, Alex
Schenning, Marc Vanhoppe, Bjorn Hermans

SPONSORING
Fons Vanherck
Ondersteund door:
Stef Cornelissen

ACTIVITEITEN
Yvonne Hendrikx

Ondersteund door:
Lize Borgmans, Suzanne de Waal

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
Ondersteund door:
Yvonne van der Heijden

CLUBBLAD
Harrie Panken

Ondersteund door: Rian Beijsens,
Rudy Fransen, Jan Segers (fotograaf)
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Beginnersklas

Guy Claessen

INSTRUCTEURS
Debutanten/Recreanten

Nadia Vanbosch

Adriënne Schellens

Puppyklas

Miranda van Woerkum

Ron Hendrikx

Wilma Verbeek

Luc Druyts

Erica Kovac
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Wilma Verbeek

Marc Wuyts

Cédric Stoop

Programma 1

Katrien Vanherck

Wilfried Goris

C-klas

Eddy Campers

Yvonne Hendrikx

Veteranen

B-klas

Fons Vanherck

Harry Van Den Broek

Debutanten/Wedstrijdklas

A-klas

Danny Tuyteleers

Danny Tuyteleers

Charel Wijnants

Marc Wuyts

Programma 2

Leo Vanherck
Aspirant

Nadia Vanbosch

Rudy Fransen
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Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85

Garage - Carrosserie

24/24u Self service tankstation

Ons aanbod jonge tweedehandswagens vind je op:       www.garage-d-l.be

MAES Johnny

Nieuwbouw ● Herstelling ● Renovatie ● Domotica ● Verlichting
Heikant 55
2370 ARENDONK

Tel.: 014 67 85 39
Gsm: 0474 29 00 26

L E G A R A G E D E
A
N
U R
T I O
E N
C
E
S
PAUL SMETS
Nieuwbouw & Renovatie

Berendonk 63

-

2370 Arendonk -

Tel. 014 67 91 79 - 0476 23 83 41

garagepoorten@paulsmets.eu  -  www.paulsmets.eu
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uitgaveSchema 2016 VAN DE Nieuwe
Hondengazet

Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Komend
jaar is dat:
• begin april: kopie inleveren uiterlijk 15 maart;
• begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
• begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15
september
• medio december: kopie inleveren uiterlijk 1
december.
Kopie kunt u sturen naar één van de volgende
mailadressen:
info@fransen.be (Rudy Fransen).
gazet.snuffel.rian@gmail.com (Rian Beijsens)
gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).
De Nieuwe Hondengazet is verkrijgbaar in het
clubgebouw. De 4 meest recente edities staan ook op
de website van de hondenclub: www.hs-snuffel.be
Tot de uitgifte van de 1e gazet in 2016 staan de
volgende bijzondere activiteiten op het programma.
Let er wel op dat data eventueel kunnen veranderen.
Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk in het
clubgebouw bekend gemaakt.
Woensdag, 23 december 2015: KERSTHAPPENING
/ HULDIGING CLUBKAMPIOENEN
Speciale aandacht voor de op woensdag, 23
december op stapel staande Kersthappening met
kampioenenhuldiging.
Dit jaar gaat het bezoek van de Kerstman dus gepaard
met huldiging van alle clubkampioenen. Als u wilt
weten hoe de kerstvork aan de steel steekt dan mag
u zeker niet met uw hond verstek laten gaan. Ben
daarom woensdag 23 december ruimschoots voor
19.00 uur paraat. Dan begint het kerstprogramma.
Voor de kleintjes staat een fotomoment met de
Kerstman op het programma. Ook krijgen zij wat
lekkers. Natuurlijk stelt het de Kerstman op prijs om
van hen een mooi ingekleurde tekening te krijgen.
De Kersthappening is voor kids, geleiders én alle
snuffelhonden altijd iets heel bijzonders.
Winterstop van 27 december 2015 tot en met 3
Januari 2016
Na afsluiting van de Kersthappening legt er de
hondenschool even de pannen op.
Tot en met zondag 3 januari 2016 is er een korte
pauze in het snuffelprogramma. Wel staat het u vrij
om op eigen gelegenheid met uw hond te komen
trainen. Als u per auto komt, parkeert u natuurlijk op
veilige wijze zonder plaatselijk verkeer te hinderen.
Vanzelfsprekend laat u toestellen en plein in ordelijke
staat achter.
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Woensdag 6 januari 2016 is onder leiding van de
instructeurs de eerste les- en trainingsdag van het
vers begonnen jaar 2016.
Zondag 3 januari 2016: Provinciale Interclub
De eerste zondag van het nieuw begonnen jaar
staat de Provinciale Interclub voor Antwerpse
hondenverenigingen op stapel. De Interclub vindt plaats
op de terreinen van de Wimpelse Hondenvereniging
uit Wiekevorst. De eerst groep begint om 10.00 uur.
Duimen worden gedraaid voor alle Snuffeldeelnemers.
Let op: Deze zondag voor recreanten en wedstrijdspelers geen training.
Vrijdag 4 maart 2016
Om 20.00 uur begint de ledenvergadering. Voor
het eerst staat deze bijeenkomst onder aanvoering
van het nieuw aangetreden bestuur. Moeite waard
om aanwezig te zijn en uw betrokkenheid bij de
hondenschool te betonen. Plaats van handeling: het
clubgebouw.
Vrijdag 11 maart 2016
Naar goede gewoonte organiseert de vereniging in het
vroege voorjaar haar jaarlijkse teerfeest. Gezelligheid,
ambiance en vooral niet te vergeten een voortreffelijke
dis met voldoende spraakwater. Bijzonderheden over
het teerfeest worden nog bekend gemaakt. Zorg dat u
erbij bent! Leg de avond van de 11e maart vast in uw
agenda. Het teerfeest begint om 19.30 uur.
Zondag 27 maart 2016: Eerste Paasdag
Eerste Paasdag is de hondenschool gesloten. Deze
dag dus geen lessen en trainingen, maar thuis gezellig
paaseieren zoeken en consumeren.
Zaterdag 9 April: Wafelverkoop
Dit is een nieuwe activiteit die nog moet worden
uitgewerkt. Het beginuur staat in ieder geval al vast;
dat is 10.00 uur. Ongetwijfeld zullen er overheerlijke
wafels komen en misschien nog wel wat meer
lekkernijen. Noteer de 9e april en kom wafels halen om
thuis op te eten of gezellig ter plekke te consumeren.
Zaterdag, 23 april 2016: Werkdag
Dag van de voorjaarkuis. Ron Hendrikx zorgt met zijn
secondanten voor een werkschema.
Bij deze oproep aan alle leden om even een helpende
hand te komen toesteken. Vanaf 08.00 uur kunt u
terecht. Het is niet persé noodzakelijk om de hele
dag te komen. Een aantal uren is ook goed. Meld uw
instructeur dat u present bent. Hoe meer mensen hoe
eerder clubgebouwen en terreinen spic en span zijn
ten behoeve van de Snuffeldag.
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Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56

Frank Schellekens
Schilder- & behangwerken
Verkoop behang - verf
Molenwiel 5
2370 Arendonk
Tel. 014 67 06 38

DE GROOTSTE KEUZE IN DRANKEN

Openingsuren:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
van 9u tot 12u
Woensdag:
en 13u tot 18u
Donderdag:
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u
Zaterdag:
Zondag:

van 9u tot 18u
van 10u tot 12u

Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19
Uitgave HS Snuffel
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Bezigheden in de winter
Wat was het weer lekker in de zomer om met de
hondjes bezig te zijn. Wie wil er niet naar buiten met dat
stralende weer. Toen kwam de herfst voorbij. Het weer
was prachtig en nodigde ons uit om lekker de bossen
in te gaan met onze viervoeters. Lekker samen door
de bladeren sloffen. Een lekker zonnetje dat tussen
de schitterende rode, oranje en gele bladeren door
onze gezichten verwarmde. Er werd nog een keer
lekker gezwommen in de vennetjes die we onderweg
tegenkwamen.
En nu is het winter. Donkere dagen. Kale bomen.
Koud en nat weer. We blijven liever binnen en willen
ons verwarmen bij de haard. De winterbanden zitten
weer onder de auto’s en bij ons liggen warme truien,
jassen, dassen en handschoenen weer vooraan op de
plank. En onze hondjes?
Terwijl wij onze rondjes met de hond liefst ietsje
korter maken is het voor onze hondjes in de winter
vaak prettiger om buiten te wandelen dan in de zomer
omdat ze niet zo snel verhit raken.
Natuurlijk zijn er nadelen aan het winterweer. Het zout
dat we op onze inritten en de wegen strooien om het
begaanbaar te houden zijn erg pijnlijk voor de pootjes.
Sneeuwhappen is leuk maar niet alle hondenmagen
kunnen het verdragen. Hou de beestjes lekker in
beweging en laat ze niet op het ijs. Ze kunnen er
op zwakke plekken doorzakken en onder het ijs
raken maar de pootjes kunnen ook bevriezen. En
denk er aan, antivries is erg giftig voor honden. Een
paar druppeltjes kunnen dodelijk zijn. En ’s nachts?
Hebben ze een binnenhok uit de wind en van de grond
af of mogen ze lekker binnen slapen? Zorg dat het
drinkwater niet bevriest.
Ook komen de gezellige feestdagen er weer aan.
De chocolaatjes staan op tafel. Let op als je buiten
vuurwerk gaat kijken want natuurlijk neem je je hond
niet mee naar buiten naar het geknal. Daar denken
we misschien nog wel aan maar geloof maar dat alle
versnaperingen die op tafel achterblijven onze hond
toelachen en hij zijn kans schoon ziet om van de tafel
te snoepen met alle gevolgen van dien. Misschien
blijft het bij misselijkheid en diarree maar chocolade
kan dodelijk zijn en ook bijvoorbeeld prikkers
zijn zeer gevaarlijk. Let ook op rondslingerende
verpakkingsresten van de cadeautjes en lekkernijen
en champagnekurken. Het is geen speelgoed voor
honden. En wat te denken van de Kerstroos die in
onze kamer prijkt? Misschien ook aantrekkelijk voor
de hond want die staat er de rest van het jaar niet
maar ook die is giftig voor hem. En ook het water van
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de kerstboom is niet goed voor onze honden.
En wat is het leuk om onze vriendjes aan te kleden
met een kerstmuts en een strikje. Blijf ook met deze
dagen voor ogen houden dat het een hond blijft en
geen pop is en hij het misschien helemaal niet zo leuk
vindt als wij. Maar natuurlijk horen onze boeven er
ook bij en maken we het ook voor hen gezellig en is
toch een van de pakjes wel voor hen met een leuk
speeltje of een lekker bot?
Natuurlijk is het ook gewoon genieten van je hond in
deze tijd want zeg eens eerlijk: hoe vaak is het glad
buiten en hoe vaak ligt er sneeuw en is het te slecht
om met hem op pad te gaan?
Als we denken aan bezig zijn met onze honden, denken
we meestal dat dat buiten moet, maar binnenshuis zijn
er ook heel veel mogelijkheden om met hem te spelen.
Deze houden de hond niet alleen lichamelijk bezig,
maar bieden hem ook afleiding, geestelijke uitdaging
en verbeteren de band tussen jou en je hond.
Wat je kunt doen?
Er zijn vele speeltjes te koop of zelf te maken waar
zijn voer in kan zodat hij even lekker bezig is om zijn
eten te krijgen. Er zijn ook allerlei hondenpuzzels te
koop. Wees creatief en bedenk wat je allemaal in
huis kunt gebruiken Je kunt bijvoorbeeld wat voer in
een wc rolletje doen en de randen dichtvouwen. Of
stop wat brokjes in een leeg plastic drinkflesje, onder
een handdoek of plastic bloempot. Doe trekspelletjes
of zoekspelletjes. Mogelijkheden genoeg. Dus dat je
weinig kunt doen met de hond omdat het slecht weer
is is niet meer aan de orde.
Veel plezier samen!

KENNERSWAARHEID
“Al snode plannen voor
komend schrikkeljaar?”
Ik ga aan de Kerstvent vragen om een
verschrikkelijke sneeuwman op schrikkelavond
te placeren op elke hondenschool!
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com

Het “KLEI-KUNST” atelier
Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN
Voor info:
014 45 40 81 of
0474 94 20 06

Kleicursus voor beginners en gevorderden.
Je hebt geen speciaal talent nodig.
Laat je handen je geest ontspannen
en leer kleiën in een gezellige sfeer.
Geen verlies van lessen door afwezigheid. (10-beurten kaart)
Cursussen op maandag en donderdag van:
09.00-12.00u   13.30-16.30u   19.00-22.00u
Niet tijdens de schoolvakanties!

of kom eens langs:
Warande 29
2360 Oud-Turnhout

Nieuwbouw - Verbouwingen
Heikant 10
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

B.V.B.A

BOUWON DER N EM I N G

bvba-lejo@telenet.be

ARENDONK & OUD-TURNHOUT

ARENDONK

WWW.NKVERZEKERINGEN.BE
Arendonk ARENDONK
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de dierenarts
Chippen, wat is er verplicht? En hoe komt het dat
een hond soms niet gevonden kan worden in een
databank als hij gechipt is?

Wanneer is het chippen van een hond verplicht?
In Nederland is het voor alle honden die geboren zijn
na 1 april 2013 verplicht dat ze gechipt zijn. Dit hoort
al binnen 7 weken na de geboorte, bij de fokker, te zijn
gebeurd. Dit betekent dat honden die voor deze datum
geboren zijn niet gechipt hoeven te zijn als ze in hun
eigen land blijven.
Maar honden die een grens mee overgaan, dus ook
van Nederland naar België of andersom, zijn verplicht
een chip te hebben. (een tatoeage is niet meer toegestaan)
In België is het chippen en registreren van honden al
vanaf 1 september 1998 verplicht.
Hoe komt het dan dat een hond soms niet gevonden kan worden als hij gechipt is?
De meest voorkomende reden is dat de chip gewoonweg niet of niet goed geregistreerd is. Binnen 8 weken na de geboorte moeten pupjes bij een door de
overheid gecontroleerde en aangewezen databank
worden geregistreerd. En na verkoop moet de fokker
de pup afmelden en de nieuwe eigenaar de pup weer
laten registreren. Dit dient binnen 2 weken na aankoop
te gebeuren. Doe je dit niet dan ben je in overtreding
en riskeer je een boete.
Het is frappant hoe vaak wij mee maken dat dit nog
niet gebeurd is. De eigenaar is dan in de volste veronderstelling dat dit wel het geval is en dat dit automatisch door de fokker is gedaan. “Ik heb toen toch
echt iets ingevuld hoor” hoor ik mensen regelmatig
zeggen als ik de registratie check. Ook worden vaak
verhuizingen of veranderingen van telefoonnummers
niet doorgegeven.
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Tip:
check vandaag nog op www.chipnummer.nl bij welke
databank in Nederland uw huisdier geregistreerd staat
en zorg dat de informatie up to date blijft. Veranderingen
zoals verhuizing of verkoop en ook als een dier overleden
is dient binnen veertien dagen te worden doorgegeven.
En check op www.abiec-bvirh.be (www.dogid.be) of
uw dier in België geregistreerd staat.
Soms is de chip wel geregistreerd maar alleen in
Nederland of in België en niet bij een Europese databank. Ik heb me laten vertellen dat bij HS de Snuffel de Nederlanders flink vertegenwoordigd zijn, maar
wat als uw hond nu tijdens de cursus of tijdens een
wandeling in België de benen neemt en in België de
chip gecontroleerd wordt?
Tip:
Het is dus verstandig om te checken of de databank
waar uw huisdier geregistreerd staat ook geregistreerd is bij een Europese databank, zodat bij verblijf
in het buitenland ook het baasje gevonden kan worden. Europese databanken zijn www.europetnet.com
en www.petmax.com
Waar registreer ik mijn dier en hoe weet ik dat het
een erkende databank is?
Op www.chipjedier.nl kun je de aangewezen databanken in Nederland vinden. Databanken mogen zelf
bepalen wat voor prijs ze voor een registratie rekenen
maar meestal zitten de prijzen rond de 5 euro. De verplichte registratiebank voor honden in België is www.
abiec-bvirh.be (www.dogid.be) de kosten bedragen
ongeveer 12,50 euro.
Oud en nieuw komt er weer aan, zorg juist nu dat
uw dier gechipt én geregistreerd is. Stel dat hij in
paniek raakt van een knal en er tussenuit knijpt
dan kan hij snel weer terug gebracht worden en
hoeft hij niet onnodig de jaarwisseling in het asiel
door te brengen. Hele fijne feestdagen.
Dierenarts Rachel van Gisbergen
Den Driesprong, Praktijk voor Gezelschapsdieren
Beukenlaan 1, 5541 VJ Reusel
www.dapdendriesprong.nl
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BROOD- en BANKETBOETIEK

Peter

‘t Zand 46   ARENDONK
Tel. 014 67 72 49
Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten
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Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen
Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Uw foto op doek

Een leuk cadeau
om te geven en
te krijgen

LEDERWAREN

Portemonees, portefuilles, broeksriemen

Openingsuren: ma tot vrij 9 u tot 18 u - zat 9 u tot 13u zon & feestdagen gesloten

Klantgerichte visie,
gecombineerd met vakwerk
voor een perfect
op maat gemaakt interieur!
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Keukens - badkamers - meubelen.
Alle mogelijke kast en inbouwsystemen.
Horeca en winkel interieurs.

PAUL VAN LIMPT
0031 (0)6 51309 195

De Kloet 10e
5531 MA Bladel
Tel. 0031 (0)497 55 26 34
Fax 0031 (0)497 55 63 01
www.dv-interieurprojecten.nl
info@ dv-interieurprojecten.nl

VERKOOP

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN
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TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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Aanleg en herleg van opritten in
KASSEIEN, DALS, KLINKERS, DOLOMIET
alsook TERRASSEN

DRUYTS LUC
DE BERGEN 72

-

LICHTAART

-

TEL. 014 55 61 26

-

GSM 0478 50 26 59

TURNHOUTSEBAAN 134 - 2470 RETIE - Tel. 014 37 20 32

Waar service nog belangrijk is
freddy.vangorp@telenet.be   www.vangorp-banden.com

T.V.D.
Import - Export

BEERSE

Industrieweg 9
2340 Beerse
Tel. 014 61 18 99
Fax 014 61 64 49
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Groothandel PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen

nv

info@tvdnv.be     
www.tvdnv.be

Veiligheidsschoenen “Atlas” - Dunlop veiligheidslaarzen / Regen-, winter-,
bescherm- en signalisatiekledij “Kansas” - “Sioen” / Handschoenen, helmen, brillen “Bollé” / Gehoor-, gelaat-, las- en ademhalingsbescherming /
Oorstopjes op maat / Valbeveiliging / EHBO/brandbeveiliging / Hygiëne /
Signalisatie voor weg en werf / Mobiele verkeerslichten
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4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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Drukkerij FRANSEN bvba
Zandvliet 88
2480 Dessel
Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24
e-mail: info@fransen.be
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