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Penningmeester:
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 Katrien Vanherck
 katrien.vanherck@proximus.be
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 Harrie Panken:
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  733-0027414-90
 IBAN:
  BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

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 Beste dierenvriend, regelmatig is er nog honden-
poep 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.
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WINTER-AVONDWANDELING
Op een miezerige grauwe vrijdagavond vond de 
avondwandeling plaats. Deze begon om 19.00 uur op 
de hondenschool. We waren met een mooi aantal van 
ongeveer 50 personen. Met zaklamp en fluobandjes 
waren ze allemaal heel goed zichtbaar.

De wandeling verliep goed, duurde ongeveer 1½ uur 
en deze keer eens niet ploeteren in zand maar gewoon 
op de harde weg. Stef begeleidde deze wandeling.
Ook zonder hond waren er wandelaars bij.

Zo’n wandeling in het donker is toch wel speciaal. Voor 
sommigen prima voor anderen jammer dat de honden 
minder los konden lopen, maar desalniettemin verliep 
hij bijzonder goed.

Na de wandeling kreeg iedereen een hotdog en een 
consumptie. De hotdog was zeer intrek en  ging vlot 
binnen. Daarna kon men nog even gezellig nababbelen 
en een drankje nuttigen.

Op naar de volgende wandeling zou ik zeggen.

Gr een wandelaar
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resterende aCtiviteiten 2019
April  Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u 

Zondag 21 Pasen – Geen LES
Zaterdag 27 Werkdag      08.00u 
Zondag 28 Afhalen wafelverkoop   08.30u

Mei  Zondag 5 Snuffeldag     10.00u

Juni  Zondag 2  Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u  

Juli  Vrijdag 5 BBQ 
  Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u

vakantie van  woensdag 17 juli tot en met zondag 4 augustus 

Augustus Vrijdag 9  Grabbelpas
Vrijdag 16 Makreeleetavond    19.30u

September Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Zaterdag 7 Werkdag     08.00u  

Zondag 8 Grote Prijs van België   
  Zaterdag 14 Wedstrijd Debutanten, Programma 1 en 10.00u
    Programma 2     
  Zondag 15 Wedstrijd Veteranen, Brevetproef en 10.00u

Socialisatie Test    
  Zondag 29 Belgian Winner 

Oktober Zondag 8 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Zondag 20 Wandeling      10.00u
  
November Zondag 3 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u  
  
December Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Woensdag 18 Kersthappenning met bezoek Kerstman    19.00u
                                           Huldiging clubkampioenschappen
 

Winterstop van woensdag 25 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
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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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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN

BREVETTEN
Geleider Hond Ras Pnt
HS De Paai- Turnhout
Bjorn Hermans Zoran Smooth Collie 83

HS De Link - Ravels
Hans van Grotel Max 83

HBHV- Lichtaart
Yoeri Bertels Bentley Pomeriaan 87

OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Februari
A - B
Anka Hermans Roxx Friese Stabij 91
Anne Hendrickx Tyler Sheltie 98
Yvonne Hendrickx Tessa Duitse Herder 86

B - C
Jan Bruurs Sense Labrador 91
Jos van den Borne Boris Newfoundlander 79
Yoeri Bertels Bentley Pomeriaan 94
Huub Claassen Loeka Drentse Patrijs 82
Annick Schoenmaekers Roxy Labrador 88
Anchel Hendriks Pien Boomer 84

Maart
A - B
Annemiek Bruurs Omar Picardische Spaniel 82
Olga Verschuren Milow Australische Herder 88

B - C
Yvonne Hendrickx Tessa Duitse Herder 80,5
Marie Gaukema Tycha Tervuerense Herder 96
Tinne Delcroix Mona Kruising 88
Anne Hendrickx Tyler Sheltie 82
Sven Möller-Wils Pim Bouvier 94
Daniëlle De Vocht Scott Bouvier 83,5

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. ...



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 28 - Nr. 1Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

Planet Pet
Profine

www.dierenland-arendonk.be
dierenland@skynet.be

Ma - Do - Zo Gesloten
Di - wo - vr 9.00/12.30
 13.30/18.00
Za 9.00 t/m 17.00
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TOOGWIJZEN

Peins dat h’m Hoegaarde
aan het zoeken is...

Goeie morgen!

Waar is “De Kenner”
gebleven?

KENNELHOEST
Kennelhoest of infectieuze tracheobronchitis is een 
besmettelijke infectie die vaak voorkomt bij honden. 
De meeste dierenartsen zien een toename van 
kennelhoest tijdens de vakantieperiodes. Kennelhoest 
wordt meestal veroorzaakt door de bacterie 
bordetella bronchiseptica, maar een besmetting 
met virussen, zoals het hondenparainfluenza-virus, 
hondenherpesvirus en honden adenovirus, kan er ook 
toe leiden. Als een groot aantal honden in elkaars naaste 
nabijheid is, zoals in kennels en hondenscholen, is het 
voor bacterien of virussen makkelijk om te worden 
overgedragen van een besmette hond naar andere 
dieren. Ondanks de naam kennelhoest krijgt een hond 
de aandoening niet alleen door een verblijf in kennels. 
Een besmette hond kan de ziekte verspreiden onder 
honden in de buurt, in een dierenartsenpraktijk of 
op om het even welke plaats waar honden in nauw 
contact komen met elkaar.

symptomen
Honden met kennelhoest vertonen symptomen als 
een droge of kriebelhoest, naar lucht happen, spugen 
en soms ook niezen. Sommige eigenaren denken 
dat hun huisdier stikt omdat er iets in de keel lijkt te 
zitten. De hoest kan de keel van de hond erg gevoelig 
maken, zozeer dat alleen al het aantrekken van de 
halsband tijdens het uitlaten een hoestaanval kan 
uitlokken. Sommige honden laten ook hun eten staan 
als ze koorts krijgen door de infectie.

Preventie / vaccinatie
Kennelhoest is zoals gezegd onvermijdelijk als honden 
in elkaars nabijheid komen, zoals in parken, kennels, 
hondenscholen en pensions gebeurt. De meeste 
instellingen eisen een kennelhoestvaccinatie om het 
voorkomen van de infectie te verminderen en ook om 
zichzelf in te dekken vanuit verzekeringsperspectief. 
Hoewel het vaccin tegen kennelhoest grotendeels 
beschermt tegen de bacterie bordetella bronchiseptica 
kan de hond nog steeds worden besmet door de 
virussen die kennelhoest veroorzaken. Omdat de 
productie van dierenvaccins een miljarden industrie 
is, duiken vaccins op tegen iedere ziekte of deze nu 
levensbedreigend is of niet. De kennelhoestvaccins zijn 
volgens de Wereld Gezelschapsdieren Geneeskunde 
Vereniging niet verplicht. Alleen hondenscholen en 
pensions stellen meestal vaccinaties verplicht.

behandeling
De meeste dierenartsen behandelen kennelhoest 
met een combinatie van sterke antibiotica en niet-
steroide antiinflammatoire medicijnen( NSAID’s). De 
antibiotica worden toegediend tegen de infectie, terwijl 

de NSAID’s helpen tegen de koorts en keelpijn. Uw 
hond kan ook een hoestdrank voorgeschreven krijgen 
om de hoest te onderdrukken.

Adrienne
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COLUMN: DROMEN
‘Wat wordt gevonden, ben je niet meer kwijt.’ Dit gezegde 
staat als een huis en doet het steeds goed. Ook bij de 
hondenschool blijkt dat keer op keer in de praktijk. Begint 
al na eerste kennismaking spelenderwijs in de beginners- 
en puppyklas maar wordt meer en meer serieus 
beoefend in de opleidingsklassen. Bij de debutanten-
recreanten is men daar nog mee aan de slag op een 
recreatieve pit. Bij de wedstrijdspelers-debutanten is het 
al wat serieuzer maar in de programma’s 1 en 2 loopt het 
af en toe de spuigaten uit. Wel, onnodig te schrijven dat 
ik het heb over apporteren. Dat had u natuurlijk al wel in 
de smiezen. Hoe dan ook een amusante bezigheid voor 
mij en veel van mijn collega’s.

Bij de pups blijft het apporteervoorwerp meestal vast. Is 
het niet in de hand van de geleider of de bek, ook wel eens 
in zowel de hand als de bek. In ieder geval nooit ver uit 
zicht om het voorwerp kwijt te raken. Tijdens de opleiding 
en bij de debutanten wordt met een ferme worp de apport 
weggesmeten. Valt dan een paar meter verder neer, 
meestal in het zicht van een ieder. In programma’s 1 en 2 
valt de afstand ogenschijnlijk mee, maar niets is minder 
waar. Dat heeft namelijk te maken met een of andere 
persoon die er genoegen in schept doolhofkunstwerken 
te maken van hekjes, banden en andere obstakels. 
De wedstrijdsmijters zijn op de keper beschouwd aan 
de luie kant. Hun inspanning blijft namelijk slechts 
beperkt tot het wegsmijten om daarna heel passief af te 
wachten. Het haal- en sjouwwerk wordt overgelaten aan 
ons honden. Dat roept af en toe grote ergernissen op en 
dat wordt dan luid blaffend kenbaar gemaakt. En dan 
die geleiders maar steeds roepen: “zoek, zoek, zoek”. 
Dat zij dat zelf doen, denk ik af en toe; de luie donders! 
Of het ooit zover zal komen, waag ik te betwijfelen. 
Zie het al voor me dat zij zich in de meest vreemde 
bochten gaan wringen om bij het apporteervoorwerp te 
geraken. Dan heb ik het nog niet eens over de smalle- 
te nemen doorgangen. De anatomie van de meeste 
geleiders laat dat namelijk nauwelijks toe. Het volgen 
van een slank makend dieet zou voor velen onder hen 
wonderen doen. Of dat er ooit van gaat komen, wie 
weet! De wonderen zijn niet de wereld uit, ook niet uit de 
Snuffelwereld.  
Vooralsnog zal 
het er echter 
nog wel niet van 
komen, is mijn 
voorspelling.
Het zal wel 
blijven daarvan 
te dromen.

Vro l’Lander

KWARTAALRECEPT
Nieuw jaar, nieuwe rubriek.
Eentje om u op de
gedachte te brengen eens
wat extra aan uw hond
voor te schotelen.
Geen dagelijkse prak,
maar echt iets extra’s!
Begin: het maken van
hondenkoekjes.

Ingrediënten: 
•	 1 kopje witte meel
•	 1 kopje volkorenmeel
•	 1 ei
•	 4 eetlepel olijf- of zonnebloemolie
•	 1 theelepel knoflookpoeder
•	 1 theelepel honing of pindakaas

Hondenkoekjes recept; zo te bereiden:
1. Verwarm de oven voor op 175 graden
2. Kies een smaakmaker (honing of pindakaas) 

en voeg de resterende ingrediënten samen in 
een beslagkom. Voeg al roerend vervolgens 
water toe totdat het geheel een mooi beslag 
vormt. Draai van het deeg nu kleine balletjes 
of rol het deeg uit en steek leuke vormpjes uit

3. Plaats de koekjes op een stuk bakpapier op 
een bakplaat en plaats deze in het midden van 
de oven. Bak de hondenkoekjes in 20 minuten 
gaar.

Laat de koekjes afkoelen en verwen uw hond met 
de zelfgemaakte hondensnackjes. Zeker en vast 
dat uw viervoeter dat apprecieert en u daarvoor met 
smoelekes gaat bedanken. Smakelijk!
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DIRK VAN WUYTSWINKEL

PLUIMSTRAAT 13
2480 DESSEL

+32 485 08 88 07

NATIONAAL & INTERNATIONAAL TRANSPORT

VERVOER OVER DE WEG VAN:
CONTAINERS, OPLEGGERS, KOELWAGENS, ENZ.
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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

info@vandeperrew.be
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CLUBKAMPIOENSCHAP 2018
Gedurende 2018 hebben in totaal 42 personen met hun honden een gooi gedaan om kampioen te worden in de klasse waarin 
zij uitkomen. Bij de debutanten waren er dat 20, namelijk 12 in de wedstrijdklasse en 8 in de onderlinge competitie van de 
recreanten. In programma 1 deden 10 koppels mee en in programma 2 waren er dat ook 10. Tenslotte waren er ook nog 
2 duo’s die in de veteranenklasse onderling de plaats op het podium uitmaakten. Hieronder staan de behaalde resultaten.

Deb./
Wedstr. Naam geleider Naam hond Gem.

1 NADIA VANBOSCH PANACHE 93,42
2 RIA JONCKERS PERRY CHAPIRO 91,23
3 WILMA VERBEEK JAGGER 89,00
4 JOHANNA VAN DER LOOIJ OLLIE 88,50
5 JOY DE VOCHT DAYCO 87,18
6 HARRIE PANKEN V. SOPHARS HOF ATSEYA ELISE 84,17
7 JOHN DIDERICH BOY 80,33
8 MARIA BEERENS ODIE 79,79
9 LISE SLEGERS JITO 72,93
10 ELLEN SEVENS DUTCH 71,80
11 SUZANNE VAN EETEN DOLLY 71,33
12 SUZANNE DE WAAL TESSY 70,62

 Deb./
Recr. Naam geleider Naam hond Gem.

1 BERTIE HOSKENS ITSKE 90,22

2 STEF CORNELISSEN TRIX 88,44

3 ANNICK DE PROOST STELLA 84,44

4 JAN SEGERS ISHKA 84,33

5 SANDRA HEYMANS KITO 83,62

6 HARRIE FIERS SUUS 77,55

7 ARIE SCHOOFS PIEN 58,88

8 ROB JANSEN KAY 55,77

P1 Naam geleider Naam hond Gem.

1 RUDY FRANSEN OONA 89,50

2 SVEN MOLLER WILS NYO 88,69

3 RON HENDRIKX IVAR 87,28

4 RIAN BEIJSENS SAARTJE 85,70

5 KARLIJN CORNELISSEN OUT OF SIGHT FITCH 84,80

6 LIZE BORGMANS NOAH 81,21

7 JOHN DIDERICH DUSTY 81,15

8 LYDIA LUYTS NARAH 81,00

9 MARIE GAUKEMA AMBER 80,68

10 HEIDI MARIEN ROUNA 66,27
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P2 Naam geleider Naam hond Gem.

1 GUY CLAESSEN HERO FROM MARRAX PLACE 143,33

2 CHAREL WIJNANTS MAEGLIN HEATHER 141,83

3 CEDRIC STOOP NIKE DREAMING OF YOU 140,47

4 ANITA KEPPENS JACQUELINE 139,75

5 MARC MAES INDY 139,68

6 IRENKA MADEJ NOA UIT HUIZE EIGENDROOM 135,00

7 EDDY CAMPERS MICHA (KAIPO) 132,20

8 CHRISTINE MAES MAEGLIN NAP 127,89

9 LISA MAES DIEZEL 124,28

10 TINY NOTEN JINA LANGU NI ILIANO 114,00

Vet. Naam geleider Naam hond Gem.

1 JOHANNA VAN DER LOOIJ QT 134,33

2 MARIA BEERENS KYRA 127,80

UITGAVESCHEMA 2019
NIEUWE HONDENGAZET
Dit is de eerste editie van het clubblad van Snuffeljaar 
2019
Adriënne Schellens en Alex Schenning zijn mensen 
van het woord en hebben kopie ingestuurd. Wie volgt? 
Hoewel een aankomend instructeur meermalen heeft 
toegezegd, is niets ontvangen. Herkansing mogelijk 
voor de 2e editie!
Het clubblad komt dit jaar nog 3 keer. 
 Dat zal zijn:

•	 begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 sept.
•	 medio dec.: kopie inleveren uiterlijk 1 dec.

Natuurlijk is ook uw kopiebijdrage steeds welkom. 
Kopie s.v.p. sturen naar één van de volgende mail-
adressen:
- info@fransen.be (Rudy Fransen).
- gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).

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

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

  lucvanbylen@telenet.be

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
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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

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

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

Wampenberg 66
2370 Arendonk

Tel. 014 67 85 49Garage - Carrosserie
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VASTENAOVONDGROLLEN
Vastenaovondgrollen verzamelen, is al een beetje een traditie aan het worden. Ook dit jaar heeft Alex 
Schenning weer zijn best gedaan er een aantal te verzamelen. Veel leesplezier.
Een oud vrouwtje rijdt over de E40 autosnelweg 
met een snelheid van 40 km per uur, ze wordt 
aangehouden door de politie. “Wel mevrouw” vraagt 
de agent, “Waarom rijd u zo traag? U weet dat de 
minimumsnelheid op een autosnelweg 70 km per uur 
is? Antwoordt zij “Eh, ik dacht gewoon dat ik hier maar 
40 mag omdat er overal langs de weg bordjes met 
‘E40’ staan.” De man die naast het oude vrouwtje zit, 
zit hevig te bibberen. “Wel vriend” vraagt de agent “wat 
mankeert u?” “We komen net van de E313!”. 

Lowie en Eddie zijn aan het golven. Lowie raakt de bal 
volledig verkeerd en ziet hem in de bosjes verdwijnen. 
“Ik help wel even mee zoeken” zegt Eddie. In de 
bosjes aangekomen, stoot Lowie zij maat aan. “Ssst 
.. moet je daar zien”, zegt hij. Eddie kijkt en ziet een 
tiental meter verderop schuin achter een boom een 
knappe blondine haar behoefte doen. “Ze zit ze daar te 
schijten” fluistert hij tegen Lowie. “Ja ik zie het nu ook” 
zegt Lowie. “Wedden om een krat bier dat zij straks 
haar kont niet afveegt”. “Is goed” zegt Eddie “maar …” 
waarop Lowie naar de vrouw afstapt en roept: “Hee 
daar, wat zit gij daar toe doen?!?”

Zitten twee slimmekes op kafé. Vraagt de ene tegen 
de andere: “Waarom kijkt ge toch zo bedrukt?” “Wel 
antwoordt de andere “Ben net bestolen van mijne 
auto”. “Amai” krijgt hij te horen “maak u maar gene 
zorg want ik heb juist het kenteken genoteerd.”

De huwelijksnacht: Hij: Eindelijk, hier heb ik zolang op 
gewacht. Zij: Wil je dat ik ooit wegga?. Hij: NEE, ik durf 
er niet eens aan te denken. Zij: Hou je van me?. Hij: 
Natuurlijk, heel veel. Zij: Heb je me ooit bedrogen? Hij: 
NEE, waarom vraag je dat? Zij: Wil je met me vrijen? 
Hij: Elke keer als ik de kans krijg. Zij: Zul je me ooit 
slaan. Hij: Ben je gek, zo iemand ben ik niet. Zij: Kan 
ik je vertrouwen? Hij: Ja lieverd. Zij: Lieve schat. En 
………… Na 25 jaren huwelijk lees je de conversatie 
van achter naar voor!

Op een party vraagt de ene vrouw aan de ander 
“Draag jij je trouwring niet aan de verkeerde hand?” 
“Ja” zegt de andere “dat klopt. Ik ben al jaren met de 
verkeerde man getrouwd.”

Sjefke bezoekt samen met zijn vader een paarden-
veiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij verschillende 
paarden zijn handen laat glijden over de benen, de 
romp en borst van de dieren. Sjefke vraagt: “Paps, 
waarom doe je dat?”. Zijn vader antwoordt: “Omdat 
wanneer ik paarden koop, wil weten of die gezond zijn 

en in goede conditie.” Sjefke kijkt hem bezorgd aan 
en zegt: “Paps, ik denk dat onze buurman mams wil 
kopen….”

Op een snikhete zomerdag terwijl moeder haar zoontje 
in bed stopt, breekt er een hevig onweer los. De kleine 
jongen wordt doodsbang en vraagt met trillende stem 
of zijn moeder die nacht niet bij hem wil slapen. Maar 
zij zegt dat dat niet kan omdat zij bij papa moet slapen. 
Het jongetje was even stil en zei toen: “Wat is papa 
toch een grote bangerik.”

Een jonge zakenman heeft pas een eigen firma 
opgericht en huurt daarvoor een kantoortje. Op het 
moment dat hij trots achter zijn bureel zit, wordt er op 
de deur wordt geklopt. Om indruk te maken neemt de 
zakenman de telefoon op roept: “Binnen.” En begint 
meteen een gesprek over een grote belangrijke 
bestelling. Als hij na een tijdje de telefoon neerlegt, 
vraagt hij aan degene die staat te wachten: “Wat kan 
ik voor je doen?”. “Niets” is het antwoord “Ik kom de 
telefoon aansluiten.”

De meester wil in zijn klas een grapje uithalen en 
zegt “Ik zal twee vragen stellen en als iemand de 
eerste vraag goed beantwoordt, hoeft hij de tweede 
niet te beantwoorden. De vraag is: hoeveel haren 
heeft een koe?” Het is doodstil in de klas en na lang 
nadenken steekt Tommeke zijn vinger omhoog en 
zegt: “39.975.91 haren meester.” “Hoe kom je daar nu 
bij?” vraagt de meester verbaasd, waarop Tommeke 
zegt: “Dat is vraag twee meneer en die hoef ik dus niet 
te beantwoorden!”

Advies aan alle vrouwen Als je een mooie man 
tegenkomt met glinsterende ogen, mooie vochtige 
lippen …. een heel schoon lijf. AFBLIJVEN van die 
heeft de griep!

Twee sneeuwvlokken komen elkaar tegen. Zegt de 
een tegen de ander: “Waar ga jij heen?” “Ik ga naar 
Oostenrijk een feestje bouwen. En jij?” “zegt de ander: 
“ik ga in Arendonk paniek zaaien.”

Een lerares legt tijdens een les over biologie aan de 
kinderen uit waar de lichaamsdelen voor dienen. Ogen 
om mee te kijken neus om mee te ruiken, voeten om 
mee te lopen. Eigenwijs Kaatje steekt plotseling haar 
vinger op en zegt tegen de juffrouw dat het helemaal 
niet klopt want haar grootvader is blind en doof, zijn 
neus loopt en zijn voeten ruiken.
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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
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TEERFEEST 2019
Zoals elk jaar hielden we ook dit jaar weer een teerfeest, 
maar wel na vele jaren op een andere locatie die 
volgens ons zeker beter is. Zo ook een ander concept 
wat eten betreft. Eerst buffet nu een frietwagen met 
vooraf bittergarnituur en dessert na. En …. Boer Jan 
heeft ook zijn plaats moeten afstaan aan Team Bart. 
Dus al bij al een hele verandering en voor degene die 
al vaker zijn geweest horen we graag wat u er van 
vond, zowel positief en negatief.

Met 66 deelnemers hadden we een mooi clubje bij 
elkaar. Na de bittergarnituur hield Miranda een kort 
praatje en kon er aangeschoven worden bij de frituur. 
Dit ging er toch wel goed in.

Dan konden de voetje s van de vloer. Tom koos drie 
nieuwe, jonge koppeltjes uit om de openingsdans in te 
zetten, maar Jan uit het Gelderse Nederland snapte het 
niet helemaal of vond hij Wilma niet? Na dit gebeuren 
was het dansen geblazen en kon je natuurlijk liedjes 
aanvragen.

Ook het gezellig samen zijn en babbelen alleen al was 
voor sommigen genoeg. De drank vloeide rijkelijk. Om 
er wat lolligheid in te brengen bedacht Joy een act 
met vrijwilligers. Voor degenen die het op facebook 
nog niet hebben gezien, kijk daar maar naar via onze 
pagina. Lachen, gieren en brullen dat was het zeker! 
Gewoonweg hilarisch.

Voor degenen die het gemist hebben, zou ik zeggen 
nog even geduld. Volgend jaar doen we het weer over.

Groeten van een fanatiekeling
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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

Taverne - Broodjeszaak

MOERENSTRAAT 89 - 2370 ARENDONK - Tel. 014 67 10 28

manoke-bakeliet@telenet.be
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