In deze uitgave
- Mededelingen
- Kort woordje
- Instructeursnieuws
- Verslag ledenvergadering
- Activiteitenkalender
- Werkdag
- Uitgaveschema 2018
- Kennerswaarheid
- Clubkampioenschap 2017
- Opgelet
- Vastenavondgrollen
- Column: Russische Beer
- Brevetten en overgangen
- Teerfeest

Uitgave HS Snuffel

Jaargang 27

-

Nr. 1

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet
BESTUUR
Voorzitter:
Miranda Van Woerkum
info@hs-snuffel.be
Penningmeester:
Maria Ooms
meulders.ooms@telenet.be
Secretaris:
Katrien Vanherck
katrien.vanherck@proximus.be
Ledensecretariaat:
Monique Debie
mo.debie@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
Christine Maes
christine_maes@telenet.be
Hoofdinstructeur:
Cédric Stoop
Hulp-hoofdinstructeur:
Ron Hendrickx
TERREINONDERHOUD
Ron Hendrikx
Marc Van Hoppe
REDACTIE
Harrie Panken:
gazet.harrie@upcmail.nl
Rudy Fransen:
info@fransen.be

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.

u Beste

dierenvriend, regelmatig is er nog hondenpoep te vinden in de plasweide. Gelieve telkens
je hond zijn grote behoefte heeft gedaan dit op te
ruimen zodat onze terreinverzorger niet hoeft te
vrezen dat het alle kanten kan opspatten tijdens
het maaien van het gras.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
martijnvdh@me.com

TRAININGSUREN

NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

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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KORT WOORDJE

Instructeursnieuws

Net na het sluiten van de inzendtermijn voor
de laatste gazet van 2017 ontving de redactie
nog een bijdrage van voorzitter Miranda. Die
bijdrage kon jammer genoeg toen niet meer
worden geplaatst. Daarom nu in de eerste
editie van 2018. Een mooi kort woordje in
rijmvorm

Het instructeurcorps van Hondenschool Snuffel
is versterkt door drie officieel gebrevetteerde
personen. Adriënne Schellekens, Stef Cornelissen
en Leo Vanherck zijn geslaagd en hebben het
felbegeerde KKUSH-papier behaald.

Er is weer een jaar voorbij
en jullie waren erbij.
Instructeurs, werkende leden
en de gewone leden.
Onze club groeit de laatste jaren gestaag.
Mag ik lid worden is vaak de vraag.
Klassen zijn groot en vol,
trainen voor de lol
of ervoor gaan
om de wedstrijdgroep te verslaan.
Met hitte, sneeuw of regen,
een snuffelaar kan daar tegen.
Niet alles loopt altijd meteen even vlot,
maar soms is dat gewoon ons lot.
Iedere vrijwilliger doet zijn best
en humor doet hopelijk de rest.
Wat de toekomst ons zal geven is nog niet geweten;
honden gaan en puppy’s komen en hoe gaan ze heten?

Karlijn Cornelissen, dochter van ... heeft de eerste
grote stap naar dat certificaat gezet. Zij slaagde
voor het theoretisch examen. Jammer dat Lize
Borgmans even een time-out heeft moeten
maken.
Tijdens de laatste jaarvergadering werd gemeld dat
Wilma Verbeeck per 1 april geen hoofdinstructeur
meer is. Zij geeft het stokje over aan Cédric
Stoop, die met assistentie van Ron Hendrikx de
honneurs gaat waarnemen.

We zien u graag weer terug vanaf 10 januari!

namens het
ganse
Snuffelteam
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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,...
OP DAG
N
E
OP ORMID
O
AGV

D

ZON

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 13.30u18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u
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Verslag : ledenvergadering Snuffel,
02/03/2017

Familiedag- BBQ: +1000
makreel: 1428€
kerstman: -190€

Aanwezig : 34 personen
Afwezig: /

Lidgelden:
6202€

Openingswoordje

Instructeursverslag

Door miranda
Ledenadministratie (door monique)

Overgang van A/B klas:
49 geleiders meegedaan
39 geleiders geslaagd

Aantal leden 1.1.2018: 361
Aantal leden 1.1.2017: 328
Aantal leden 1.1.2018: 226

Overgang B/C klas:
44 geleiders meegedaan
365 geleiders geslaagd

Aantal leden 1.3.2018: 201
Aantal leden 1.3.2017: 203
Aantal leden 1.3.2016: 177

Brevetten:
30 geleiders brevet geslaagd (tov 10 geleiders vorig
jaar)

Meer Nederlanders dan Belgen (verder nog 1 Kosovaar en 1 Zweed)

Snuffeldag:
Overgang A/B
22 geleiders meegedaan waarvan 6 geslaagd

Klassen:
pups 53
45 A-klas
11 B-Klas
10 C-klas
wedstrijden: 21
Recreanten: 22
Progr 2: 16
prog 1: 10
veteraan: 5
Financieel verslag (door Maria)
Bankrekening:
Start 2017: 3480€
Einde 2017: 2815€
Spaarrekening:
Start 2017: 32598€
Einde 2017: 34779€

Overgang B/C
14 geleiders meegedaan waarvan 8 geslaagd
 Totaal 45 geleiders van A/B klas
 Totaal 43 geleiders van B/C klas
RUP:
Mededeling door Stef
Varia:
- Wafelverkoop nog een aanmoediging om
extra wafels te gaan verkopen
- Parkeren niet naast het straat en zeker niet
op terrein van de overbuurman
- Losse hond of losse riem, vertel mensen dat
het niet mag
- Kantine doorgang naar keuken en toilet vrijhouden

Activiteiten opbrengst/verlies:
Snuffeldag: +905€
Sponsorgeld: +1065€
Pipigeld: 152€
wedstrijd: +1059€
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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2018
April
Zondag1
Zondag 8
Zondag 8
Zaterdag 21
Mei		
Zondag 6
10.00u

1e Paasdag 			
GEEN LES
Overgang / Wedstrijd Recreanten						
08.30u
Afhalen Wafelverkoop 							
Werkdag 								08.00u
Snuffeldag								

Juni
Woensdag 6
Zondag 24

Overgang / Wedstrijd Recreanten						19.00u
Familiedag + BBQ		
GEEN LES			
10.00u

Juli		
Zondag 1

Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u
Vakantie van zondag 9 juli tot en met zondag 31 juli

Augustus
Zaterdag 11
Eerste selectiewedstrijd KVPA; terrein HS Amicus, Groot Ranst
Vrijdag 31
Makreelavond								19.30u
?		 Grabbelpas
September
Zondag 2
Woensdag 5
Zaterdag 8
Zondag 9
Zaterdag 15
Zondag 16
Zondag 30

Wandeling			
GEEN LES				10.00u
Overgang / Wedstrijd Recreanten 						
19.00u
Werkdag 								08.00u
Beker en Grote Prijs van België
WEL LES		
		10.00u
Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2					
10.00u
Wedstrijd Veteranen /Brevet/ Socialisatie Test			
10.00u
Belgian Winner			
WEL LES

Oktober
Zondag 7

Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u

November
Zaterdag 4
Woensdag 7

Tweede selectiewedstrijd KVPA; terrein HS De Dappere Vriend, Herentals
Overgang / Wedstrijd Recreanten 						

December
Zaterdag 1
Zondag 2
Zondag 2
Zaterdag 15
Zondag 16
Woensdag 19

Wintercup 								10.00u
Wintercup								10.00u
Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u
Finale KPVA Debutanten en Programma 1; terrein HS Sloeber, Berlaar 		
10.00u
Finale KPVA. Programma 2 Sloeber; terrein HS Sloeber, Berlaar		 10.00u
Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioenschappen		
19.00u

19.00u

Winterstop van 20 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Data onder voorbehoud; kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
De Snuffelwinterwandeling vindt plaats in januari 2019.
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WERKDAG
Op zaterdag 21 april is het weer zover. “Werkdag”.
Vanaf 8 uur ben je van harte welkom om er voor te
zorgen dat de hondenschool er weer pico bello uitziet
voor de snuffeldag.
De kantine krijgt een grote schoonmaakbeurt, de terreinen worden opgekuist, zijkanten worden zuiver gezet en opgevuld met dolomiet.
Toestellen worden nagekeken en waar nodig gerepareerd. Parking wordt zuivergemaakt en de gaten worden opgevuld. Onkruid wordt geplukt enz. enz.
Werk genoeg dus.
Het aantal leden wat we die dag zien verschijnen is de
laatste jaren wat aan de lage kant voor een vereniging
met meer dan 300 leden. Dat is jammer.
Soms blijven er al wat klusjes liggen die dan in de
avonduren gedaan worden. Daarom hopen we dit jaar
weer op een grote opkomst. Heb je op zaterdag 21
april tijd om gezellig wat klusjes te komen doen op de
hondenschool, Zeker doen. Ook al kun je maar een
uurtje. Wij zijn er blij mee.
Voor drinken en iets lekkers word gezorgd.
Kun je echt niet, niet getreurd. Op 8 september is er
weer een werkdag. Kun je die alvast vastleggen.
Tot dan.
Grt Ron en Leo

uitgaveSchema 2018
Nieuwe Hondengazet
Dit is de eerste clubbladeditie van Snuffeljaar 2018. Het
clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht.
Komend jaar dus nog drie keer en dat is, onder voorbehoud
dat de redactie wordt verstrekt:
• 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.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).

KENNERSWAARHEID
“Wordt 2018 uw BitCoin
kroonjaar?”
Oei .... BitCoin in vrije val naar beneden ...
Is vandaag al 1000 dollar minder waard ...
Oppassen dat je geen Bitje in je Cont krijgt ...
Wees wijs en blijf er af .
Investeer in je hond en be happy!
Moi . . .

De papieren versie van de Nieuwe Hondengazet is
verkrijgbaar in het clubgebouw. Ook komen de meest
recente edities te staan op website www.hs-snuffel.be
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Clubkampioenschap 2017
Vorig jaar werd er door Snuffelduo’s sportief
gestreden om de hoogste eer te behalen in de
clubkampioenschapcompetitie. In de debutantrecreantenklasse, de debutant-wedstrijdspelers,
Programma 1 en Programma 2 deden telkens
8 personen met hun honden mee. In de
Veteranenklasse was maar 1 duo ‘in strijd’.
De behaalde uitslagen waren:
Recreanten
Stef met Ttrix
Bertie met Itske
Fer met Max
Sandra met Kiko
Jan met Isha
Paul met Buddy
Arie met Pien
Jo met Max

92,1
91,9
91,12
85,88
83
82,75
58
55

Debutanten
Nadia Vanbosch met Panache
Karlijn Cornelissen met Fitch
Johanna van der looij met Ollie
Lise Borgmans met Noah
Heidi Marien met Rouna

91,75
85
84,88
83
82,6

Harrie Panken met Van Sophars Hof Atseya Elise
Johnny Huysmans met Bruce
Ellen Sevens met Dutch

77,5
72,46
53

Uitgave HS Snuffel

Programma 1
Christine Maes met Maeglin Nap
Tiny Noten met Jina Langu Ni Ilano
Maria Beerens met Kyra
Johanna van der Looij met Mijssje
Erica Kovac met Ninah
Ron Hendrikx met Ivar
John Diderich met Dusty
Miranda van Woerkum met Tibo

90,29
87
86,5
83,9
81,75
81
80,11
77,4

Programma 2
Guy Claessen met Hero From Marrax Place
Karel Wijnants met Maeglin Heather
Anita Keppens met Jascueline
Eddy Campers met Gon of home Wendevick
Wilfried Goris met Izzy
Stoop Cedric met Nike Dreaming of You
Marc Maes met Indy

145,58
140,75
140,28
139
138,36
136,57
134,88

Eddy Campers met Kaipo of home Wendevick
Marc Maes met Diezel

134,08
125,33

Vetereanen
Rina Dierckx met Ishka

143,4
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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

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
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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

Uitgave HS Snuffel

TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Veldenstraat
24
Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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Het is belangrijk om een oververhitte hond zo snel mogelijk naar de schaduw te verplaatsen, te koelen en
hem naar de dierenarts te brengen. Koelen doe je met
lauw water bij de liezen, oksels en poten. Een hond
die nog bij bewustzijn is kun je in een bak met lauw
water laten staan. Gebruik geen koud water, daardoor
kunnen de bloedvaten vernauwen waardoor de hond
zijn warmte moeilijker kwijt kan en hartproblemen kan
krijgen. Maak je hond plaatselijk nat, door een grote
plons water over je hond te gooien kun je, vooral bij
honden met een dikke vacht, de vacht als het ware
afsluiten waardoor je hond zijn warmte moeilijker kwijt
kan. Het is daarom beter om de liezen, oksels en poten te deppen met een nat washandje.

OPGELET: DE ZOMER IS WEER
OP KOMST
De meeste mensen zijn heel blij als het eindelijk weer
‘korte broeken’ weer is. Maar veel honden denken er
toch anders over. Waar moet je in de zomer op letten,
en hoe kun je er voor zorgen dat je hond ook van het
mooie weer geniet.
Oververhitting
Een van de grootse gevaren in de zomer is oververhitting. Honden zijn niet zo goed in koelen. Ze kunnen
hun warmte eigenlijk alleen via hun voetzolen en door
te hijgen echt kwijt. Vooral honden met een donkere
vacht kunnen als ze in de volle zon lopen aanvoelen
als een gebakken eitje. De meeste honden passen
zichzelf aan de temperatuur aan, maar vooral jonge
of juist hele oude honden kunnen in de problemen komen omdat ze zichzelf overschatten.
Een oververhitte hond wordt sloom en kan zelfs door
zijn pootjes zakken. Zijn slijmvliezen, die te zien zijn
als je zijn lip omhoog tilt, zijn heel rood gekleurd of
juist heel bleek van kleur. Ook ademt hij vaak snel. Bij
ernstige oververhitting is daarnaast de hartslag van je
hond verhoogd.

Uitgave HS Snuffel

Voorkomen is beter dan genezen, om de kans op
oververhitting te verkleinen kun je er voor zorgen dat
je hond de schaduw in kan, altijd drinkwater tot zijn beschikking heeft en niet uitgelokt wordt om zich extra in
te spannen. Ga dus niet zomaar in het zonnetje fietsen
met je hond als het buiten meer dan 20 graden is, omdat hij mee moet rennen met de fiets zou hij zich meer
in kunnen spannen dan goed voor hem is. Let ook op
met spelletjes die je hond heel enthousiast maken,
bijvoorbeeld gooien met de bal. In zijn enthousiasme
kan hij niet door hebben dat zijn temperatuur oploopt.
Sommige honden hebben een dikke vacht die voor de
zomer geschoren of geplukt kan worden, waardoor
ze hun warmte beter kwijt kunnen. Er zijn ook honden
met zo weinig vacht dat ze op sommige plaatsen met
zonnecrème in gesmeerd moeten worden.
Auto
Nog te vaak wordt een hond, al is het maar heel even,
in de auto achter gelaten. Zelfs met de ramen op een
kiertje kan de temperatuur in de zon tot voor je hond
dodelijke temperaturen stijgen. Aangezien de zon gedurende de dag draait kunnen ook auto’s die in de
schaduw geparkeerd zijn toch vol in de zon komen te
staan. Laat je hond dus zeker op een warme dag nooit
alleen in je auto achter.
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Asfalt
Let op hele warme dagen op met de temperatuur van
het asfalt. Door de zolen van onze schoenen is dit niet
te voelen. Als het buiten 25 graden is kan de temperatuur van het asfalt oplopen tot 52 graden! Op een oppervlakte met een temperatuur van 41 graden kan de
huid van je hond al binnen een minuut beschadigen.
Ter vergelijking, in een pan van 55 graden kun je in 5
minuten een eitje bakken. Heb je geen andere keuze
dan over het asfalt lopen, doe je hond dan als het buiten heel warm is hondenschoentjes aan.
Pas ook op met putdeksels en stalen roosters, deze
kunnen in de volle zon nog heter worden dan asfalt.

www.hs-snuffel.be

Hond naar het strand
Met mooi weer kan het strand een leuke dagbesteding
zijn, check wel of je hond er echt welkom is voordat
je hem mee neemt. Op veel stranden zijn honden in
het hoogseizoen, ook aangelijnd, niet toegestaan. Is
je hond wel welkom, zorg dan voor vers drinkwater
en een schaduwplek. Er zijn handige drinkflessen en
opvouwbare te koop.
Veel honden hebben de neiging om zeewater te gaan
drinken. Waarschijnlijk vinden ze de smaak erg lekker,
want sommige honden verkiezen dit ook als er zoet
water aanwezig is. Het is gevaarlijk voor je hond als hij
te veel zout water binnen krijgt. Het kan al snel voor
diarree of overgeven zorgen, maar in grote hoeveelheden zelfs dodelijk zijn. Zorg dat je hond voldoende
vers water drinkt en ga als je een zeeslobberaar hebt
desnoods een eind van de zee af zitten om te voorkomen dat hij daar gaat drinken.

Veiligheid zwemwater
Sommige honden zwemmen graag, zeker in de zomer.
Maar pas goed op waar je ze laat zwemmen. Vooral
in stilstaand water, zoals bij veel slootjes het geval is,
kunnen na een paar hete dagen snel ziektes en gevaarlijke algen gaan groeien. Als water besmet is met
botulisme of bepaalde typen blauwalg kan een hond
sterven door er in te zwemmen. Is het een tijdje heet
geweest, probeer dan plaatsen te vinden waar het water gecontroleerd wordt. Misschien kan je op internet
kijken of een bepaalde zwemplek gecontroleerd wordt
en zo ja, hoe de waterkwaliteit daar op het moment is.
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN
INFO BIJ STEF CORNELISSEN
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Vastenaovondgrollen
Tijdens carnaval worden er vooral aan de Nederlandse kant van de meet zittingsavonden gehouden.
Ook dit jaar heeft Alex Schenning de traditie voortgezet en weer vastenaovondgrollen gestuurd. Veel
leesplezier. Alaaf!
Daarom houden veel mensen ervan gepensioneerd te zijn?
- Hoeveel dagen zijn er in een week voor gepensioneerden? 6 Zaterdagen en 1 zondag.
- Wanneer is het bedtijd? Drie uur nadat ik in m’n zetel in slaap ben gevallen.
- Hoeveel gepensioneerden heb je nodig om een lamp te vervangen? Eén, maar het kan de ganse dag duren.
- Wat is het grootste probleem van gepensioneerden? Er is nooit genoeg tijd om alles gedaan te krijgen.
- Waarom hebben gepensioneerden er geen probleem mee “senioren” genoemd te worden? Er hangt een korting
van 10% aan vast.
- Wat vinden gepensioneerden van “formele kleding”? Veters in de schoenen.
- Waarom tellen gepensioneerden eurocentjes? Ze zijn de enigen die er tijd voor hebben.
- Welke is de term voor iemand die houdt van werken en het pensioen weigert?Gek!
- Waarom ruimen gepensioneerden zo moeilijk hun kelder, berging of garage op? Ze weten dat, van zodra ze dit
gedaan hebben de kinderen er hun gerief willen stapelen.
- Hoe noemen gepensioneerden een lange brunch? Het begin van een normale dag.
- Hoe beschrijf je het best het pensioen? Een ‘niet eindigende koffiepauze’.
- Wat doen gepensioneerden tijdens een week? Van maandag tot vrijdag niets, op zaterdag en zondag rusten.
Vader haai en zijn zoon zijn onderweg. Plotseling zwemt er boven hen een groep mensen.
Zegt vader haai: “Wel, mijn zoon nu gaan we zo ver naar boven dat alleen de bovenste helft van onze vin te zien
is en draaien enkele ronden rond die zwemmers!” Zo gezegd, zo gedaan.
Vader haai: “Jongen, nu doen we dat opnieuw, maar laten nu onze hele vin zien!” Dus die twee zwemmen weer
enkele ronden rond die zwemmers en duiken dan iets dieper.
Vader haai: “Wel, mijn zoon, nu langs beneden aanvallen en vreten maar!” Dat doen ze dan ook. Alle zwemmers
worden opgepeuzeld.
Een beetje later, terwijl vader en zoon rustig en tevreden rondzwemmen en nagenieten, vraagt
zoon haai: “Papa, waarom hebben we eigenlijk eerst al die ronden rond die zwemmers gezwommen. We hadden
ze toch zonder probleem direct kunnen opeten?”
“Het is heel simpel, jongen. Leeg gescheten smaken ze gewoon beter!”
In Arendonk heeft men onderaan het verkeersbord “verboden in te halen” (u weet wel, de zwarte en de
rode wagen naast elkaar) een bordje met de volgende tekst gehangen: “Ook geldig voor andere kleuren”.
Een Reuselse krijgt een drieling en zegt tegen zijn Bladelse vriend: “Nou, dat gebeurt nu maar 1 keer op de 2
miljoen.” Bladelse: “Dan moet gij wel stik kapot zijn.”
Een Retienaar toont trots zijn puzzel aan een Arendonkenaar. “Hier heb ik drie jaar aan gewerkt,” zegt hij.
Arendonkenaar: “Is dat niet wat lang?” Retienaar: “Ah nee, op de doos staat ‘tussen 2 en 4 jaar’.”
Ene uit Oud-Turnhout heeft een auto van twintig jaar oud en wil die inruilen bij een garage van in Arendonk.
“OK, zegt garagehouder “Ik wil de auto wel even bekijken!” Ze lopen samen naar buiten naar de auto. “Hoe oud
is die auto?” “Zjust twintig joar.” Ze gaan in de auto zitten, garagehouder achter het stuur. Op een zetel ligt nog
steeds het plastiekhoesje van twintig jaar terug. Garagehouder kijkt naar de kilometerteller en stelt verbaasd vast
dat er in die twintig jaar maar 50 kilometer op de teller is gekomen. “Meneer, je hebt zeker gesjoemeld met de
kilometerteller?” “Nee meneer, allemaal origineel.” Waarop de garagehouder vraagt: “Waar heb je die auto dan
voor gebruikt?” Zegt die uit Oud-Turnhout: “Had hem gekocht om mee in Arendonk te gaan werken, maar t’is er
nie van gekommen!”
Twee Antwerpse blondjes zitten aan den toog in een stammienee op ‘t Kiel. Zegt de een : “Hemme
kiek juust weer m’n rijexamen gedaan.” “Allee”, vraagt de ander : “en, hoe was ‘t gegaan ?”
“Nie goe, zenne”, zei ze, “bennekiek wederom gebuist. Kiek kom weer op dat ronde punt en daar stond da bord
met dertig op, dus maok kiek dertig toeren rond dat ronde punt.” “Aimai”, zei de ander, “en.... verkeerd geteld, of
wa?”
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STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken
Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82
www.natuursteengeudens.be
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Column: russische Beer
Ben de laatste tijd veel beziggehouden door het weer.
Ja ik heb wel iets met klimaat en weersgesteldheid.
Bij aangenaam milde lentetemperatuur lig ik
graag buiten in de wind. Als in de zomer de zon
fel staat te branden, is mijn favoriete plek de
grasgroene schaduwplaats onder een dicht dek van
loofboombladeren. In de herfst als de bladeren vele
tinten bruin en af en toe ook zwart kleuren vlei ik me
lekker neer onder de veranda. Barre winterperioden
heb ik in mijn bestaan nog maar amper meegemaakt.
Wist eigenlijk niet wat voor impact die hebben.
Heel anders is het me vergaan de laatste periode.
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Was me al aan het verheugen op de naderende lente
toen plotseling een Russische beer langskwam en in
één der lage landen ijzers uit het vet werden gehaald
om na een scherpe slijpbeurt onder te binden en op
bevroren water rond te dartelen. Ik weet hoe haasjes
in de regel lopen, maar hoe dat een Russische beer
doet was me niet bekend. Nu weet ik dat niet alleen
wijzen uit het oosten komen. Een ijzige beer die daar
vandaan kwam, heeft me onaangenaam verrast.
Gewoonlijk sta ik op bij het krieken van de dag en ga
dan snel even buiten polshoogte nemen wat voor weer
het geeft. In de beschutting van mijn woonst leek alsof
er geen vuiltje aan de lucht was. Was eigenlijk ook
niet. Een graadje onder het vriespunt maar dat mocht
geen naam hebben. Het was kraakhelder en vanuit
het oosten deed de zon al verwoede pogingen om
door te breken. Tot zover geen nieuws onder de zon.
Hoe anders was het toen ik eenmaal met mijn geleider
op straat kwam. Opkomende zon en het graadje onder
het vriespunt waren er nog steeds. Had echter buiten
de derde waard gerekend. Dat was een venijnige
wind die strak in mijn snoet blies en mijn haardos flink
deed uitwaaieren. Het vriesgraadje deed aanvoelen
als -15 en dat is ook voor een hond als ik verre van
aangenaam. Zelfs mijn geleider werd daardoor verrast
en de ochtendwandeling was veel korter dan normaal.

Nadat de herrie en de kruitdampen van het tijdens
de jaarwisseling ontstoken vuurwerk waren verstomd
en weggetrokken, ben ik fris en fruitig begonnen aan
2018. Mijn geleider had een trainingskamp voor me
georganiseerd. Ik heb daar echter niet zo veel van
opgestoken. Overdag gebruikelijke oefeningen; rust
nemen; goed eten en drinken; ‘s-avonds en ‘s-nachts
lekker snoezen. Dat alles in ontspannen sfeer zeven
dagen lang in een hondvriendelijke bungalow op een
vakantieressort. Voldaan thuisgekomen, hernieuwd
kennismaken met mijn vertrouwde omgeving en heel
belangrijk: alle nieuwe geursporen inspecteren die
tijdens mijn afwezigheid her en der waren aangebracht.
Een bezigheid die ik mijn Snuffelkompanen van harte
aanbeveel.
Thuisgekomen hoorde ik op CLARA de weervrouw
verhalen over de Russische beer en wat daartegen
te doen. Weet nu hoe ijzig die aanvoelt. Dat is en blijft
voor mij meer dan genoeg. Hoef niet te weten hoe die
eruit ziet. Laat die maar blijven in het verre oosten, die
Russische beer.
Vro l’Lander
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T

Mertens

B-237

Gsm +3
tr.me

Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

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

L E G A R A G E D E
A
N
U R
I O
T
E N
C
E
S
PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk    garagepoorten@paulsmets.eu
lucvanbylen@telenet.be
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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
Februari
A-B
Mathias Haest
Marleen Berrens
Evy

Hond

Ras

Ziggy
Hachi
Barsa

Border Collie
Labrador
Labrador

80
91
75

Golden Retriever
Kooiker
Border Collie

84
94
83

B-C
Judith vd Borne
Maxi
Angelique vd Nauweland Spike
Petra vd Heyden
Silas

HUMOR!!!

Uitgave HS Snuffel

HUMOR!!!
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BREVETTEN
Geleider
Hond
De Paai - Oud-Turnhout
Cindy Adriaansen
Boefje

Ras

Pnt

?

79

De Link - Ravels
Ivonne Hendrickx
Sandra Heeren

Duitse Herder
Mix

87
90

HUMOR!!!

Cosmo
Bodi

HUMOR!!!

HUMOR!!!
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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

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

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

Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56
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Avondje feesten
Op 9 maart was het weer zover. Ons jaarlijks teerfeest
vond weer plaats.
Met 57 deelnemers dit jaar, vlogen we erin. Enkele
nieuwkomers waren ook van de party
en dat is altijd fijn om te zien.
We startten met een heerlijk buffet van catering ETM
uit Arendonk. Een heerlijk buffet van warme en koude
spijzen, vlees, vis , pasta , groentjes en frietjes of
kroketjes. Het was nagenoeg op dus zal het wel heel
lekker zijn geweest.
Daarna volgde een heerlijk toetjes buffet van
chocolademousse (die wij vergeten waren in de
koeling te zetten waardoor hij wat plattekes was
maar hij smaakte toch heerlijk) rijstepap, pannacotta
en pudding met fruit. Dit alles door Nadia Vanbosch
gemaakt, waarvoor dank.
Op deze dag was er ook nog iets speciaals namelijk
Joy werd deze dag maar liefst 16 lentes jong en
daarvoor was er een heerlijke biscuittaart met foto
gemaakt ook door Nadia. Mmmm!
Boer Jan was dit jaar weer de dj van dienst en bracht
na het eten een openingsdans ter oren voor Cédric
Stoop en Joy de Vocht. Want ja weglopen werkte niet,
he Joy?
Na deze dans kwamen er meerdere voetjes van de
vloer.
Na een tijd kwam er opeens een persoon optreden in
de gedaante van een obeh alias Arie schoofs.
Lachen gieren brullen, wat as het weer gaaf om naar
te kijken
En luisteren.
Maar of we hem in het echt moeten inschakelen bij
echte calamitieiten ?????
Ook onze 3 tappers hebben weer hard hun best
gedaan,
Merci Niki, Silke en Joy !
En ja als de drank rijkelijk vloeit en er andere drank
binnen
Is, gaat het erg vlotjes met de ??? en mistte we toch
even later
een persoon, na wat zoek werk werd hij toch gevonden,
we zullen
geen namen noemen maar het begint met een T.
Oeff gelukkig .
Om drie uur hebben we de zaal gesloten en kunnen
we weer
Terugkijken op een zeer geslaagde gezellige avond,
de een al beter als de ander maar ik zou zeggen vlg
jaar doen we het weer over.
Gr de feestvierders
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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
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Het “KLEI-KUNST” atelier
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

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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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!

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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