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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

BELANGRIJKE MEDEDELING

u Parkeerverbod bij toegangsPoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeer-
verbod 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 wisse-
len van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de trai-
ning 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.

u Wanneer je trouwe viervoeter zijn grote behoefte ge-
daan heeft op het terrein of in de hondenplasweide 
gelieve dit direct op te kuisen. Het is voor de ter-
reinverantwoordelijke niet prettig om telkens bij het 
grasmaaien hondepoep zien rond te vliegen.
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PROVINCIAAL SNUFFELKAMPIOEN
December vorig jaar werd door de hondenschool van Lichtaart het provinciaal Antwerps kampioenschap 
georganiseerd. 
Plaats van handeling was het HBHV-zandterrein aan de Hukkelbergseweg.

Samen het haar trouwe viervoeter Lukai from Dingo’s 
Home vertrok Anita Keppens al vroeg richting Lichtaart. 
De gezonde spanning die zij uitstraalde had geen vat 
op haar vierjarige border collie. Nee, die bleef geheel 
zichzelf, zo van ‘dat gaan we daar wel even maken.
Het Snuffelkoppel stond voor de eerste groep 
ingedeeld en moest dus al om 10.00 uur aantreden. 
De Lukai begon met heel veel enthousiasme. Hij 
had er echt veel zin. Al na de eerste proef straalde 
hij rust uit naar Anita, die daardoor ook het nodige 
zelfvertrouwen hervond. 
Het was een pittige wedstrijd. Allemaal technisch maar 
doenbare proeven. Lukai en Anita sleepten in totaal 
149 op 150 punten over de meet. Aan het eind van 
de wedstrijddag waren nog 3 deelnemers die ook die 
score hadden behaald. Er werd dus door de keurders 
nog een extra proef uitgezet. Een van de deelnemers 
was niet meer aanwezig zodat de barrage door 3 
duo’s werd betwist. De keurders hadden een plaatsje 
uitgezet op een trap. 
Lukai liep mooi met Anita mee en wist de plaats 
feilloos binnen de toegemeten tijd te vinden. Omdat 
hij echter niet terug over de trap ging werd door de 
keurders een punt minder gerekend. De andere 3 
duo’s maakten echter meer foutjes. De spanning was 
te snijden en aan het eind van de barrage werd Anita 
met Lukai terecht tot provinciaal Antwerps kampioen 
in Programma 2 uitgeroepen.

Het kersverse kampioensduo werd door de Snuffel-
kerstman extra gefeliciteerd. Ook de gemeente 
Arendonk liet zich niet onbetuigd. In februari dit jaar 
liep zaal De Garve behoorlijk vol. Dat Arendonk zich 
mag verheugen op een bruisend sportbeleving is 
duidelijk. Er waren namelijk tal van verenigingen 
vertegenwoordigd. De ganse avond was goed gevuld 
met het huldigen van de verschillende kampioenen in 
heel variërende disciplines.
Ook wij van HS Snuffel waren present om te komen 
supporteren voor een heel trotse Anita en haar man. 
Border Lukai was thuis gelaten en heeft alle drukte 
zodoende aan zich voorbij laten gaan.
Eén na één werden de kampioenen van de Arendonkse 
verenigingen op het podium geroepen en mochten zij 
een woordje uitleg geven over hun sport en het verloop 
naar het kampioenschap toe.
Anita deed dit voortreffelijk over gehoorzaamheids-
trainingen en -wedstrijden met een hond.
Het was een drukke, zeer aangename bijeenkomst. 

Alle laureaten waren blij waren in de bloementjes 
gezet te worden. Zij ontvingen van de gemeente ook 
tevens een certificaat en een AHA-bon.

De gazetredactie sluit zich van harte aan bij de 
huldeblijken richting Anita en Lukai. Een Snuffel duo 
om fier op te zijn!
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AANKOMENDE INSTRUCTEURS
Bij de hondenschool zijn drie personen hard op weg gebrevetteerd instructeur te worden. De eerste 
hobbel van het theoretisch examen is al met succes genomen. Hieronder verhaalt Adrienne Schellens 
over haar ervaringen. Februari volgend jaar is het praktijkexamen voorzien. Hopelijk wordt dat ook met 
brio afgelegd.

Wij, Leo, Stef en ik (Adrienne) zijn vorig jaar in oktober 
begonnen aan de cursus voor hondeninstructeur. 
Deze cursus was in Bonheide bij De Hondenvriend. 
We kregen samen met nog 15 andere cursisten les 
van Danny Semelen. Wilma hield ons een beetje in de 
gaten dat we er toch wel iets van opstaken. 
We gingen 6 zaterdagen vol goede moed om er 
zeker iets van te leren richting Bonheide. Het was 
voor mij toch wel een hele kluif en er kwamen dingen 
voorbij waar ik nog nooit van gehoord had. Stef en 
Leo hadden al wat praktijkervaring en kenden al een 
beetje de theorie van het lesgeven. 
We kregen over het lesgeven een behoorlijk boekwerk 
wat we met Danny gingen doornemen aan de hand 
van vragen. Het waren veel vragen waar we best 
snel doorheen gingen. Ik kon het soms niet zo goed 
bijhouden maar kreeg de steun van de mannen en van 
Wilma. Dit heeft mij erg geholpen. 
Daarna hadden we nog de kynologie. Alles wat te 
maken heeft met gedrag van de hond. Ook hoe een 
hond er van binnen en van buiten uitziet, kregen 
we voor geschoteld. Danny had hele leuke filmpjes 
gemaakt en liet ons die zien. We hebben tijdens 
deze lessen ook nog wat nieuwe woorden geleerd 
waaronder ‘nuffelen’ en ‘bloesen’. 
Na deze geweldig leerzame weken moesten we zelf 
nog aan de studie voor ons examen wat we op 22 
januari van dit jaar hadden. Ikzelf ben een moeilijke 
leerling en heb er veel tijd voor nodig gehad om alles 
op te slaan. Misschien ligt dat wel aan de leeftijd en 
ben ik op tijd begonnen met studeren. Ik denk dat we 
alle drie heel erg ons best gedaan hebben om het 
diploma te halen anders waren we niet geslaagd. 
Op 22 januari was het dan zover. We moesten al 
vroeg in Overrijse zijn om onze vragen te maken. We 
zaten met 20 mensen in een heel klein hokje om de 

vragen te maken. Je kon niet bij elkaar kijken want 
iedereen had andere vragen. Je was dus echt op 
jezelf aangewezen. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik 
het dan ook op eigen kracht heb gemaakt en daar ben 
ik best trots op. Ik denk dat Stef en Leo dat ook zijn. 
Na het schriftelijk examen moesten we nog naar 
een examencommissie. Dat was ook nog even 
zenuwslopend. Ik kwam daar binnen en was behoorlijk 
nerveus. Ze zeiden tegen mij dat er vragen bij waren 
die misschien niet helemaal goed waren beantwoord 
maar ik was wel geslaagd. Ik had alleen maar gehoord 
dat ik geslaagd was en verder weet ik niet meer wat 
ze daar allemaal hebben gezegd want ik was zo 
ontzettend blij. 
We hebben het alle drie gehaald en ik ben trots op 
mezelf dat ik dat nog gepresteerd heb. Leo en Stef 
zijn ook geslaagd en het komende jaar mogen we 
stage lopen in verschillende Snuffelgroepen zodat 
we volgend jaar op 18 februari onze praktijkexamen 
kunnen afleggen. Hopelijk slagen we daarvoor ook. 
Al met al hebben we wel heel erg veel plezier gehad 
tijdens de lessen van Danny. De autoritjes er naartoe 
en weer terug waren ook erg gezellig. 
Ik wil via deze weg Wilma bedanken voor de steun en 
begeleiding en Leo en Stef voor het rijden en het zes 
weken heel de dag uithouden met een ‘Hollander’.
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HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!!

UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Februari
A - B
Johanna v/d Looij Ollie Border Collie 100
Carmen Van Gompel Yuma Tervuerense Herder 85
Kim van Rooy Odet Engelse Cocoker Sp. 78

B - C
Kris Vervoort Zyra Berner Sennen 84
Ria Jonckers Perry Schnauzer 84
Jan Maes Otto Jan Weimaraner 77,5

BREVETTEN
Geleider Hond Ras Pnt
HV Baarle - Baarle-Hertog - 20 januari
Karen v/d Linden Zoëy Border Collie 93

‘t Kruierke - Balen - 19 februari
Maria Beerens Odie Mechelaar 83
John Diederich Boy Duitse Herder 94

VASTENAOVONDGROLLEN

Tijdens carnaval worden er vooral aan de Nederlandse kant van de meet 
zittingsavonden gehouden. Alex Schenning zet zijn traditie voort en heeft weer 
vastenaovondgrollen gestuurd. Hier al enkele. Veel leesplezier. Alaaf!

Lotto
Hij: “Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?” Zij: “Ik neem de helft en ik vertrek”. Hij: 
“Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!”
Trouwen
Zij: “Nee Hans, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed.” Hij: “Bel me dan maar als je 
getrouwd bent.”
Schoonheidssalon
“Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man.” “Waarom niet?”
“Ze vroeg hem om 100 euro om naar de schoonheidssalon te gaan.”
“Nou en?”
“Hij gaf haar 1.000 euro ... “
Afrika
“Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen hun vrouw vóór het huwelijk 

niet kennen?” “Dat is in elk land zo, mijn zoon ...”
Blond
Vraagt de ene blondine aan de ander: “Wat denk je dat verder weg is, 
Londen of de maan?”
“Ja hallooooo .... kun je Londen vanaf hier zien?”
Drankcontrole
Politieagent: “Wat heeft u gedronken?” Bestuurder: “Schrijf 
maar op een krat bier; champagne kun je toch niet schrijven”. 
Politieagent: “Uw naam?” Bestuurder: “Zscherboinsky-Crzcypierzak.” 
Politieagent: “Hoe schrijf je dat?” Bestuurder: “Met een liggend streepje.”
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UITGAVESCHEMA 2017
NIEUWE HONDENGAzET
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Dit is de 
eerste gazeteditie van het jaar. De volgende zijn gepland:

•	 begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 september
•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 

december.

De papieren versie van de Nieuwe Hondengazet is 
verkrijgbaar in het clubgebouw. De 4 meest recente edities 
staan ook op website www.hs-snuffel.be 

Kopie kunt u sturen naar één van de volgende mailadressen:
- ‘info@fransen.be’ (Rudy Fransen).
- gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).
zoals u leest, bestaat de redactie maar uit 2 personen. Dat 
komt omdat Rian Beijssens om uiteenlopende redenen 
heeft besloten haar lidmaatschap te beëindigden. Rian 
heeft voor waardevolle bijdragen gezorgd. 
De gazetredactie wenst Rian veel geluk in haar nieuw 
begonnen levensfase.
Vraag is wie in de voetsporen van Rian treedt. 
Alleen met uw hulp is het voortbestAAn vAn De nieuwe 
honDengAzet verzekerD. schroom niet en melD u AAn!

Tot de uitgifte van de 2e gazet in 2017 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.

zaterdag, 8 april 2017: Wafelverkoop
Deze activiteit is in 2016 geïntroduceerd en was een 
geweldig succes. Reden te over om ook weer in 2017 
een wafelverkoop te houden. De inschrijfbladen zijn 
al geruime tijd in het clubgebouw te verkrijgen. Het 
beginuur van de huis-aan-huis verkoop in Arendonk is 
bepaald op 10.00 uur. 

zondag, 16 april 2017: Eerste Paasdag
Eerste Paasdag is de hondenschool gesloten. Deze dag 
dus geen lessen en trainingen.

zaterdag, 22 april 2017: Werkdag
Dag van de voorjaarkuis om te zorgen dat velden en 
clubhuis er voor de Snuffeldag spik en span uitzien. 
Ron Hendrikx zorgt met zijn secondanten voor een 
werkschema.
Bij deze alvast 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.

zaterdag, 14 mei 2017: Snuffeldag
De hondenschool viert jaarlijks haar oprichtingsdag. In 
het verleden was dat steeds de eerste meimaandzondag, 
maar dit jaar is dat 14e mei. Alle mensen van de 

opleidingsklassen en wedstrijdspelers worden met hun 
honden uitgenodigd om de verjaardag te komen vieren. 
Dat kan heel ontspannen en op sportieve wijze samen 
met uw hond, kinderen en andere familieleden worden 
deelgenomen aan allerlei activiteiten. Via affiches en 
formulieren word u tijdig geïnformeerd. Draal niet om 
tijdig met uw hond in te schrijven. De snuffeldag begint 
om 10.00 uur.

Vrijdag, 26 mei 2017: Makreelhappening
Deze happening was in eerste instantie gepland op 31 
maart en is dus verzet naar de laatste vrijdag van mei. 
Op die dag staat makreel‘grootroker’ Marc van Hoppe 
met zijn crew garant voor  ongetwijfeld smakelijke 
makreel. Hij zal zijn beste rokersbeentje voorzetten, zo 
heeft hij verzekerd. Ook gaat voorzien worden in vidées 
en ander lekkers. 
De clubhuisdeuren staan voor dit eetfestijn open om 
19.00 uur.

zondag, 28 mei 2017: Wandeling  
De laatste zondag van de meimaand geen les en 
trainingen, maar een totaal ander programma. Er wordt 
die dag dan een snuffelwandeling gehouden, die voor 
een ieder is te doen. De gekozen afstanden zijn voor 
geoefende en niet geoefende deelnemers. Ook zijn die 
afgestemd op pups, volwassen honden en alle leeftijden 
daartussen in. Plan is om de eerste stappers rond 10.00 
uur ‘weg te schieten’.

zondag, 25 juni 2017: Familiedag én BBQ
Hondenschool Snuffel is er niet alleen voor honden en 
hun geleiders. Nee, de hondenschool is er ook voor de 
ganse familie. Daarom op zondag, 25 juni een gezellige 
dag voor de gehele familie. Klein én groot, jong of oud, 
maakt helemaal niet uit. De dag begint om 10.00 uur en 
wordt afgesloten met een heerlijk bereide bbq.

VAKANTIE VAN zONDAG 16 JULI TOT EN MET 
zONDAG 6 AUGUSTUS
Even de pannen erop en ontspannen in andere oorden. 
Daarna weer met volle overgave naar de hondenschool.

http://www.hs-snuffel.be
mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
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Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN bvba

Wij zijn verdeler van:
Fokker, Prins, Farmfood, Royal Canin,

Pro Plan, Hill’s Science Plan, Eukanuba, 
Opti Life, Duck, Pedigree, Euro Premium,...

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

www.vogelhandel-huysmans.be

ma: 13.30u-18.00u / di-vrij: 09.00u-12.00u en 13.30u-
18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u

OPEN OP

ZONDAGVOORMIDDAG
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aCtiviteitenkaLender 2017
April Woensdag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u 
 Zaterdag 8 Wafelverkoop 10.00u
 Zondag 16 Pasen GEEN LES
 Zaterdag 22 Werkdag 08.00u

Mei Zondag 14 Snuffeldag
 Vrijdag 26 Markeelavond 19.00u 
 Zondag 28 Wandeling GEEN LES 10.00u 

Juni Woensdag 7 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
 Zondag 25 Familiedag + BBQ GEEN LES 10.00u

Juli Zondag 2 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u

VAKANTIE VAN  zONDAG 16 JULI TOT EN MET zONDAG 6 AUGUSTUS

Augustus ? Grabbelpas
 Zaterdag 26 Werkdag 

September Zondag 3 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Zondag 10 Beker en Grote Prijs van België GEEN LES 10.00u 
 Zaterdag 16 Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2 10.00u
 Zondag 17 Wedstrijd Veteranen /Brevet/ Socialisatie Test GEEN LES  10.00u

Oktober Woensdag 4 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
  
November Vrijdag 3 Winterwandeling 19.00u
 Zondag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u
 
December Zaterdag 3 Wintercup 10.00u
 Zondag 4 Wintercup GEEN LES 10.00u
 Woensdag 7 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
 Zaterdag 16 KPVA Kamp. Debutanten en Programma 1 Ter Dries 10.00u
 Zondag 17 KPVA Kamp. Programma Ter Dries GEEN LES 10.00u 
 Woensdag 20 Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioen 19.00u

                         
 

WINTERSTOP VAN 24 DECEMBER TOT EN MET zONDAG 7 JANUARI 2018
Data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen. 
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Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19

Openingsuren:
Maandag:   Gesloten 

Dinsdag: van 9u tot 12u  
Woensdag: en 13u tot 18u 
Donderdag: 
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u

Zaterdag:  van 9u tot 18u
Zondag:  van 10u tot 12u

de GROOTSTE keUZe in dranken

B.V.B.A

BOUWONDERNEMING

Nieuwbouw - Verbouwingen

Heikant 10
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

bvba-lejo@telenet.be

advertentie optiek michielsen 1-2 pagina.indd   1 17-03-2016   21:50:11
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Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Portemonees, portefuilles, broeksriemen 

LEDERWAREN

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

                              Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen

Een leuk cadeau
om te geven en 

te krijgen

Uw foto op doek

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

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN

VERKOOP Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32

BOSBOUWMACHINES

TUINBOUWMACHINES

Veldenstraat 24
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KERSTHAPPENING
Traditiegetrouw wordt elk jaar bij de hondenschool 
afgesloten door de komst van de Kerstman met zijn 
gevolg. Entourage en sfeer ademen steeds rust en 
vrede uit. Zo was het de afgelopen keer ook weer.
Leuke versieringen in en buiten het clubgebouw. 
Honden en geleiders allemaal in opperbeste stemming 
en vol verwachting op wat te gebeuren stond. De 
Kerstman had voor alle honden een zak lekkere 
koekjes. Voor alle geleiders had hij een consumptiebon 
om wat te kunnen drinken. Samen met zijn vrouwtje 
deelde hij in alle groepen koekjes uit.
Niet elke hond vond hem even leuk, maar dat kon 
de pret niet drukken. Voordat de honden werden 
voorzien, hadden de kinderen al aan de Kerstman 
een mooie tekening gegeven en als dank kregen 
zij allemaal een leuk cadeautje en snoepzakje. Ook 
konden zij samen met de Kerstman op de foto. Na het 
buitengebeuren werd de activiteit binnen voortgezet. 
Naarmate het uur vorderde steeg de ambiance. De 
uitreiking van de clubkampioenschappen was weer 
heel speciaal. De opkomst was groot en ieder werd 
naar voren geroepen. Trots werden prijzen en cadeaus 
in ontvangst genomen.
Na de uitreiking van de prijzen kon iedereen nog blijven 
om te praten, eten en te drinken. Het was een zeer 
geslaagde avond en aan de hand van de gemaakte 
foto’s zullen ongetwijfeld mooie herinneringen 
opkomen.

Uitslagen clubkampioenschappen 2016:
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

www.deregenboogretie.be
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Eetwinkel “De Daries”

De Daries 136
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 66

Timmerwerken Mark
Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw

Mark Dierckx

Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

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

HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba
Pieter van MeCHgeLen

Wampenberg 72 2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90 Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be
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BROOD- en BANKETBOETIEK

‘t zand 46  ARENDONK
Tel. 014 67 72 49

Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten

Peter
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Programma 2

naam geleider naam hond score

Guy Hero 144,87

Anita Loukai 139,87

Eddy Gon 139,84

Charel Maeglin Heather 139,64

Finne Jacco 139,4

Eddy Micha 136,5

Marc Indy 134

Wilfried Izzi 133,58

Anita Jacqueline 129,63

Marc Diezel 129

Irenka Noa 126,3

Veteranen

naam geleider naam hond score

Yvon Rebell 140,33

Marc Falco 139

Nadia Esprit 136

Ria Eli 131,66

Programma 1

 

naam geleider naam hond score

Cédric Nike 94,38

Maria Kyra 85,18

Ron Ivar 84,36

Leo Rocky 77,62

Miranda Tibo 75,33Recreanten

naam geleider naam hond score

Alex Juul 89,57

Fer Max 89,22

Paul Buddy 87,44

Jan Isha 86,62

Bertie Itske 84,1

Sandra Kiko 82,77

Anic Max 65,14

Lisette Peanut 59,5

Jo Max 52,3

Debutanten

naam geleider naam hond score

Sven Nyo 95,25

Erica Ninnah 89,83

Christine Nap 87,5

Rudy Oona 87,4

John Dusty 84,95

Heidi Rouna 79,39

Johnny Bruce 76,28

Lize & Bert Noah 72,83
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Wampenberg 66
2370 Arendonk

Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85Garage - Carrosserie

24/24u Self service tankstation

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

Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82

www.natuursteengeudens.be

STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken

PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk - Tel. 0476 23 83 41
garagepoorten@paulsmets.eu  -  www.paulsmets.eu

S E C T I O N A L E  G A R A G E D E U R E N
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ONTWORMING,
VLOOIEN EN TEKEN
Iedereen weet het wel: jaarlijks moeten we onze 
liefste viervoeter laten vaccineren bij de dierenarts. 
De meeste dierenartsen sturen tegenwoordig ook een 
rappelbriefje met de mededeling dat jouw favoriete 
hond opnieuw zijn jaarlijks spuitje moet krijgen. 
Gewoonlijk komt daar ook een medisch onderzoek bij 
kijken. 

De dierenarts zal normaal ook vragen: Wordt de 
hond geregeld ontwormd? Doet u iets tegen vlooien 
en teken? De dierenarts zal u ook aanraden iets mee 
te nemen tegen wormen, teken en vlooien. Maar hoe 
vaak moeten we dit nu juist doen? En welke producten 
werken tegen wat?

Ontwormen
Reeds op de leeftijd 
van twee weken worden 
hondjes voor de eerste 
keer ontwormd. Dit wordt 
best herhaald om de twee 
weken tot de hondjes 
8 weken oud zijn. Dit is 

bovendien de leeftijd waarop de meeste hondjes het 
nestje verlaten. Nadien raden wij aan om de hond 
maandelijks te ontwormen tot hij/zij de leeftijd van 6 
maanden bereikt heeft. Nadien (levenslang) wordt 
er aangeraden om de hond 4x/jaar te ontwormen. 
Ontworming zal steeds in tabletvorm meegegeven 
worden bij uw dierenarts.

Vlooien/Teken
Met de opwarming van het klimaat (en rekening 
houdend met de zachte winters die we tegenwoordig 
hebben), vormen deze vieze parasieten een echt 
probleem! Bovendien zijn vlooien en teken helemaal 
niet onschuldig en kunnen ze verschillende ziektes 
overdragen op zowel mens als dier (!). Zo kunnen 
teken de ziekte van Lyme overbrengen en zijn vlooien 
gastheer van verschillende wormen. We raden aan 

om te behandelen tegen 
vlooien en teken van maart 
tot en met november.
Als u een teek ziet op de 
hond, is het ten strengste af 
te raden deze met alcohol te 
willen ‘verdoven’ om deze te 

verwijderen. Door het effect van ontsmettingsalcohol 
zal de teek net gaan ‘braken’ en kan zo de bacterie 
overdragen die voor de ziekte van Lyme instaat. U 
verwijdert de teek dus best met een tekentang. Nog 
beter is om preventief te werk te gaan. Hiervoor heeft 
u drie keuzes: een halsband 
die 8 maanden werkzaam is, 
pipetten die maandelijks in 
de nek dienen aangebracht 
te worden of een pil die drie 
maanden werkzaam is. 

Veel succes alvast en een fijne zomer!

Zandvliet 111 - 2480 Dessel
0472 970 862 of 0479 528 505

www.dapzandvliet.be
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Transport
Mertens Franky bvba

B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be

advertentie transp mertens 1-4 pagina.indd   1 17-03-2016   22:04:04

Gereedschappen,

specialiteiten & toebehoren

voor bouw en afwerking

Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56

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

Waar service nog belangrijk is
freddy.vangorp@telenet.be   www.vangorp-banden.com
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COLUMN: STER
Vorig jaar is voorbij. Is geschiedenis en staat in de 
boeken als zilveren snuffeljaar. 
Wat 2017 gaat geven, staat nog grotendeels in de 
sterren geschreven. Het jaar heeft namelijk nog 
driekwart voor de boeg en in die periode kan veel, 
heel veel gebeuren. Toch bieden de sterren al uitzicht 
op de toekomst. Niet wat macro en universeel in 
het verschiet ligt. Nee micro, dichter bij de deur is 
al een inkijkje gegeven op wat zich allemaal gaat 
voordoen. Sla er de activiteitenkalender van de 
hondenschool er maar eens op na. Je ziet dan niet 
alleen de bekende - al sinds jaar en dag -  items in 
een nieuw jasje gestoken maar ook een aantal totaal 
nieuwe activiteiten. Inschrijven en meedoen aan alle 
snuffelmeetings is mijn moto. Ikzelf ga dat zeker 
doen en ben eerlijk, als ik meedoe, dan kunt u toch 
geen verstek laten gaan.

Buiten de Snuffel staat er privé ook best wat op de 
rol. Hoop oprecht dat ik dit jaar elke morgen opnieuw 
in beste gezondheid ontwaak, mijn dagelijkse 
ochtendronde mag maken en na het brokkenontbijt 
als gebruikelijk op mijn gemak kan uitbuiken. Ook 
wens ik samen met mijn verzorger en nazaten 
verder te genieten wat de dagen verder brengen om 
met voldaan gevoel de nacht in te gaan. Buiten dit 
allemaal wil ik mijn vleugels, pardon poten, verder 
gaan uitslaan op het nationaal herderpodium. De 
eerste stappen daarvoor heb ik afgelopen jaren 
zorgvuldig voorbereid. Als mijn instinkt me niet 
bedriegt, ga ik zeker grote slag maken. Of dat gaat 
lukken, is niet gekend. Dat staat nog open. Staat in 
de sterren geschreven. Wat ik echter wel voorvoel is 
dat ik blijf blaken van positieve energie. Dit jaar ga ik 
stralen als een ster!

Vro l’Lander

ENGELS DRAMA
Dit heeft een leraar bekomen die zijn leerlingen 
opdracht gaf om een kort gezinsdrama in het 
Engels te schrijven. 
Het werd daadwerkelijk ingediend. Dit is wat een 
leerling er van maakte en dat is gene zwans. 
Probeer maar eens hardop te lezen.

Ann sits in the hook of the chamber.She is striking 
Burts brook.The radio stands on.
Suddenly she hears a lawight in the gang. The door 
goes open. There stud Burt.
Ann:”Haha,there are you. It is becans tide. From 
where come you flierefloyter.”
Burt: ”That goes you not on!”
Ann is up her toots getrapped.
She thinks she will fall fromherself, so she goes lying 
longout on the sofa and begins to snick.
Burt: ”Stop,hold up off i shall give you a vige on your 
smool.”
That is too much for Ann. She flies right from the sofa 
and balls her fist.
Ann: ”I can no longer stand you out! I will take 
another man.”
Burt: ”Pfoe, thet shall me not spite. I have raids 
another leaf.”
White like a like Ann falls fourover on the tapite.
Burt wrives in his hands from joy.
He does the door open and smites her after him too.
She seat her very bad out and she thinks lout up: 
”Ann,i will make myselffrom side.”
She goes in the kitchen, takes a mess from the shoyf, 
but when she thinks of the blood and the pain,she has 
twayfels.
Ann: ”I make my not from cant for a type like Burt! I 
will leaver stay an old vrayster the rest of my life and 
will never merry again.”

The public can see Ann go and sit on the stool and 
take her strikework in her hands.
The lights go out and the gordines go too...
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WAAROM DE HOND
NIET TEGEN HITTE KAN
Een hond springt zonder moeite in een ijskoude zee, 
daar kan hij veel beter tegen dan wij mensen. Maar 
boven de 20°C zijn de meeste honden vaak niet meer 
vooruit te branden.

Honden kunnen namelijk niet zweten zoals wij dat 
kunnen. Bovendien hebben ze een vacht en die kan 
de afvoer van warmte nog meer bemoeilijken. Honden 
hebben alleen zweetkliertjes in de voetzolen, maar dit 
oppervlak is veel te klein om hun warmte snel genoeg 
kwijt te raken.

Daarnaast raken honden hun warmte kwijt via hun 
tong, door te hijgen, maar ook dit vermogen is zeer 
beperkt.

Het gebruik van een muilkorf 
of snuitbandje is op warme 
dagen levensgevaarlijk 
voor de hond, omdat hij dan 
helemaal niet kan hijgen om 
zijn warmte kwijt te raken. 
Kortsnuitige honden zoals 
de Franse Bulldog hebben 
normaal vaak al moeite met 
ademhalen ten gevolge 
van het Brachycefaal 
Obstructief Syndroom of 
“BOS” genoemd. Bij warm 
weer krijgen deze honden 
nog meer moeite met 
ademhaling doordat ze 
extra moeten hijgen om de 
warmte te verliezen. Het 
hijgen kan ook zorgen voor 
irritatie van de luchtwegen, 
wat de situatie nog 
onaangenamer maakt voor 
de hond.

OVERVERHITTING
Bij een lichaamstemperatuur boven de 42°C zullen 
lichaamseiwitten gaan stollen. Het bloed wordt dan 
stroperig en kan door het hart niet goed door het 
lichaam gepompt worden, waardoor de vitale organen 
onvoldoende bloed ontvangen en onomkeerbaar 
beschadigd raken. Het hijgen zelf wekt ook warmte op, 
wat de situatie nog verder verergert. Een oververhitte 
hond wordt sloom, lustelloos, gaat hijgen en vaak 
kwijlen en kan gaan braken. De hond zal aanvankelijk 
weigeren op te staan maar kan later juist zeer onrustig 
worden en in paniek geraken.

Uiteindelijk zal hij zijn bewustzijn verliezen, in coma 
raken en komen te overlijden. Een zeer onaangename 
manier om aan je einde te komen.

Ik droom al weer van de bloemetjes en 
de bijtjes, de gaapjes en de schijtjes. 

Prille ochtendklucht; er hangt weer Lente 
in de lucht. Prettige zomerse dagen; het 

zal me zeer behagen.

Ziet U uit naar een rappe 
lente en zomer?

KENNERSWAARHEID
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TEERFEEST 
Één van de steunpilaren van de jaarlijkse snuffelactiviteiten is zonder discussie het TEERFFEST. Vaste 
locatie voor dit treffen is parochiezaal St.-Jozef in De Vraai. Ook dit jaar was de feestzaal sfeervol 
ingericht.  

Vrijdag, 10 maart was het voor de aangemelde 
snuffellaars en anderen genieten geblazen. Vanaf 
19.30 uur waren de deuren van de parochiezaal 
geopend en langzaamaan kwamen de feestvierders 
binnendruppelen. Gesterkt door een prettig weerzien 
en een aantal genuttigde versnaperingen werd met 
zorg een tafel gezocht. 
Een unieke variatie van warm en koud eten, drank, 
ambiance en dans stond te wachten. 
Achter de toog en verdere bediening was een drietal 
jonge dames de ganse avond heel actief. Silke 
Cornelissen, Nikki Smets en Joy de Vocht had-
den het er maar druk mee. Af en toe ontsnapten 
zij en toonden zij hun kwaliteiten op de dansvloer. 
Voor de gevarieerde muziek tekende de in Retie 
wereldberoemde en populaire diskjockey/melkvee-
houder BoerJan. Deze krasse zestiger had er van 
meet af aan direct de stemming in. 
De organisatie had een weloverwogen traiteurkeuze 
gemaakt door ETMcatering uit eigen dorp te 
contacteren. Kwalitatief hoge staaltjes kookkunst 
waren op de tafelrij gezet en de gang er naartoe 
werd meermaals gemaakt.

Het professioneel warm/koud buffet werd afgesloten 
met een staaltje van eigen kookkunst van de hand 
van de snuffelkeukenprinsessen Nadia Vanbosch en 
Moeke Meulders. Zij zorgden voor heerlijk smakelijke 
desserts, bestaande uit tiramisou, plattekaasdessert, 
chocomouse en rijstpap.

Voorzitter Miranda sprak een kort welkomstwoord. 
Guy Claessen werd even apart in de schijnwerper 
gezet wegens zijn deelname met mechelaar Hero 
aan de Beker van België 2016. Na de maaltijd 
werd de dans solo geopend door de Russische 
madam Mariaetska Meuldermoek. Haar danspartner 
Toneelcampdiekof voegde zich ook nog bij haar. Met 
gezwinde pas en goed ingestudeerde choreografie 
werd het officiële begin van de avond ingezet. 
Tussen de dansactiviteiten door was het lachen 
geblazen om de aaneengeschakelde grappen en 
grollen van Friedje Borrel, de alter ego van Arie 
Schoofs. Hij verhaalde over hoe hij zijn lieftallige 
echtgenote aan de haak had geslagen. Ook andere 
wetenswaardigheden als veeldrinker passeerden 
in snel tempo. Vooral zijn gelijkenis met een gele 
zaadmorsende kanarie hield de lachspieren lang 
gespannen.

Tijdens het teerfeest was gezelligheid troef. Op een 
pint meer of minder werd niet gekeken. Ook naar 
de klok werd niet uitgekeken. Toen de laatsten de 
feestzaal verlieten was het namelijk al een heel eind 
zaterdag

De teerhappening werd door Jan Seegers op de 
gevoelige plaat vastgelegd. Het bekijken van de 
foto’s loont de moeite. 
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Het “KLEI-KUNST” atelier
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!

Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN

Voor info:
 014 45 40 81 of
 0474 94 20 06

of kom eens langs:
 Warande 29
 2360 Oud-Turnhout

Drukkerij FRANSEN bvba

Zandvliet 88
2480 Dessel

Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24

e-mail: info@fransen.be

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

enz. ...
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