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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 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 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 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.

NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB
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Voorwoord Voorzitter
Beste leden, instructeurs en vrijwilligers.
In deze bizarre tijden en niet weten wat er nog
komt, zijn ook wij van onze hondenschool natuurlijk bezorgd om jullie.
Zoals iedereen weet ligt alles stil en de vraag is
voor hoe lang. Worden de getroffen maatregelen
verlengd en zo ja, tot hoe lang?
Daar kunnen wij nu natuurlijk nog niks over zeggen.
Als we meer weten dan proberen wij iedereen op
de hoogte te houden, via de website, facebook.
Houd deze dus ook in de gaten en verspreidt dit
dan ook onder onze leden en bij de mensen die
u kent .
De snuffeldag die op 10 mei 2020 is gepland, is
nog steeds een vraagteken. Ons gevoel zegt eerder NEE dan ja!
Blijf thuis oefenen en ik hoop dat iedereen na
deze tijd weer volop kan gaan genieten samen
met hun hond(en).
Bij vragen mag u mij altijd mailen of bellen. Blijf
gezond en houd het veilig!
Groeten van het bestuur.
Miranda
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Afscheid Marc WuYts

Geslaagde Instructeurs

Marc Wuyts. Wie kent hem niet!

Tijdens het afgelopen praktische examen van de
KKUSH gingen twee Snuffeldames hun geluk beproeven. Eerder hadden zij het theoretische gedeelte van
het instructeursexamen al met succes afgelegd. De
praktische proef werd ook met brio afgesloten. Dikke
proficiat aan beide dames. Wie dat zijn? Awel: Lize
Borgmans en Karlijn Cornelissen!

Steevast op woensdagavond paraat. De instructeur
die les gaf aan de recreanten en met zijn trouwe viervoeter Falco trainde. Ruim tien jaren heeft hij deel uit
gemaakt van het instructeursteam. Ouderdom van zijn
maat Falco heeft hem helaas doen besluiten om te
stoppen met les geven
Marc vertoefde na de les altijd aan de toog om daar
zijn palmpje te drinken. Met zijn markante cowboyhoed op, weer en wind, Marc was present.

Succes dames met het uitoefenen van jullie nieuwe
vaardigheid.

Tijdens huldiging van de clubkampioenschappen werd
Marc bedankt voor zijn inzet gedurende al de fijne jaren.
Marc, namens bestuur en leden van HS de Snuffel
heel hartelijk dank. Hopelijk zien we jou toch nog eens
terug.
Geniet van jouw Falco, die nu met pensioen is. Het ga
je goed.

TOOGWIJZEN
Heb je er aan gedacht om in deze rare
tijd de klok één uur vooruit te zetten?
Jazeker, maar ik had hem liever
DRIE maanden vooruitgezet.
Dan zouden we veel eerder zijn
verlost van het coronavirus.
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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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Nieuwe clubhuisvloer
Wie voor de eerste keer na de jaarwisseling het clubgebouw binnen kwam, viel het meteen op. Er was een
nieuwe vloer aangelegd, zo leek het.
Leek het, inderdaad. Nee het lag toch wat anders.
Tijdens het Kerstverlof waren heel wat handige handjes in de weer geweest om de bestaande houten vloer
om te toveren van een donkere, matte ondergrond in
een lichte spik en span, oogstrelende ondergrond.
Hulde en grote dank voor alle nijvere personen die dat
mogelijk hebben gemaakt.
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ACTIVITEITENKALENDER 2020

Column: TAKE CARE!

Het bestuur heeft heel ambitieus de activiteitenkalender voor dit jaar samengesteld. In de laatste Nieuwe
Hondengazeteditie 2019 is die gepresenteerd.

De barre werkelijkheid heeft ook mij aangegrepen.
Niet dat wij honden er waarschijnlijk last van gaan krijgen, maar toch. Onze geleiders lopen wel een groot
risico te kunnen worden besmet met het coronavirus.
Hoop vurig dat dat niet het geval zal zijn. Hoop ook dat
zij allen nadat het Covid-19-monster is bedwongen en
uitgebannen met ons weer ontspannen naar het Snuffelterrein kunnen komen.

Intussen heeft de uiterst bizarre werkelijkheid van de
wereldwijd verbreide coronapandemie daar een forse
streep door gezet en is de kalender zeker voor de komende periode achterhaald.
Tot en met 15 april 2020 zijn alle SNUFFELactiviteiten
namelijk al gecanceld en is de hondenschool GESLOTEN.
Wat het ná 15 april wordt, is nog niet bekend maar er
moet ernstig rekening mee worden gehouden dat ook
het tweede kwartaal van dit jaar - tot 3 mei - geen activiteiten mogen worden gehouden.
Daarom is besloten dat de Snuffeldag en de daaraan
vooraf geplande werkdag NIET doorgaan. Dus geen
werkdag op 2 mei en geen Snuffeldag op 10 mei. Jammer, maar heel berijpelijk. Mensen die voor het teerfeest hebben betaald, krijgen het door hen betaalde
bedrag terug.
Het spreekt voor zich dat alle risico’s
om het coronavirus op te lopen en of te
verspreiden ten alle tijden moet worden
voorkomen.
Houd goed in de gaten wat de Belgische overheid
aan maatregelen uitvaardigt. Actueel nieuws vind u op
website https://www.info-coronavirus.be/nl/
Het spreekt voor zich dat Hondenschool De Snuffel
de getroffen maatregelen respecteert en deze strikt
opvolgt.
De gazetredactie heeft ervoor gekozen om in deze
editie van de Nieuwe Hondengazet geen (resterende)
activiteitenkalender 2020 te publiceren.
De redactie vraagt en rekent daarvoor op uw aller begrip.

Graag had ik willen verhalen wat in mijn persoonlijk
hondenleven de laatste tijd is gepasseerd. Ik had uitgebreid kennis willen laten maken met de familie-uitbreiding, maar doe dat niet. De tijd waarin we leven,
is er niet naar. Daarom bespaar ik jullie, mijn collegaehonden, maar dat een gezonde zesling het levenslicht
zag, voorspoedig opgroeide en op eentje na elders
gezinnen vermaakt het hun grollen en dollen. Ook vertel ik niet dat ik nog een tijd één kleindochter onder
mijn opvoedingshoede heb om goed voor te bereiden
op haar toekomst in het buitenland.
Nee, niks van dit alles. Daar leent de tijd zich niet voor.
Ben meer bezig met wat de mensenwereld direct
rondom mij en verder van mij af moet doorstaan. Mijn
geleider mag nog juist even de deur uit om te gaan
werken en noodzakelijke boodschappen te doen. Dit
alles om risico’s te vermijden in contact te komen met
de onzichtbare coronagluiperd en andere mensen
daarmee te besmetten. Terecht zijn in de lage landen
en andere wereldwijd in andere landen draconische
maatregelen getroffen. Hoop, ja verwacht eigenlijk dat
een ieder die zorgvuldig naleven. Grote waardering
voor alle zorgverleners die zich met grote toewijding
inzetten voor de mede-mens. Bij deze diepe hondenbuiging aan- en voor hen allen.
Ik prijs gelukkig dat mijn geleider verschoond is van
ziekteverschijnselen. Hij gaat met mij en mijn nakomelingen ’s-morgens vroeg een boswandeling maken.
Heerlijk om frisse boslucht in te ademen en te kunnen
genieten van vogelgeluiden die ik anders nooit hoor.
Ook heel plezant om af en toe de geur van een konijn,
haas of een ree op te kunnen snuiven. Jammer vind ik
het wel dat de looplits me belemmert om vrijelijk mijn
neus te volgen. Maar ja je kunt niet alles hebben, ook
niet in het hondenleven. Thuisgekomen ben ik in ieder
geval goed uitgewaaid en wordt steevast de ochtendmaaltijd geserveerd.
TAKE CARE!
Vro l’Lander
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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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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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Planet Pet
Profine

Ma - Do - Zo
Di - wo - vr
Za

Gesloten
9.00/12.30
13.30/18.00
9.00 t/m 17.00
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Avondwandeling
Op 21 februari 2020 werd onze avondwandeling gehouden. Het begin van de krokus/carnavalsvakantie,
dus even lekker uitwaaien in de avondwind.
Met een 26-tal deelnemers vertrokken we vanaf de
hondenschool, veilig met fluorvestjes en sjaaltjes voor
de hond en een zaklamp.
Eerst over een stuk verharde weg, daarna het bos is,
Deze was erg modderig. De honden konden in het bos
ook lekker even los ravotten. Achteraf lekkere vieze
hondjes.
Met een kleine 6 kilometer lengte was het een wandeling die goed te doen was voor iedereen. Er werd
ongeveer 1,5 uur over gedaan.
Deze keer vroegen we een kleine vergoeding zodat er
na de wandeling een consumptie en soep of een hotdog kon worden genuttigd. Dat alles ging er goed in.
Al bij al weer een activiteit voorbij. Op naar de volgende !
Groeten van een schrijfster!
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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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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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Bezoek kerstman
Zoals elk jaar kwam ook de kerstman dit jaar weer
langs. Voor de kinderen die een tekening hebben gekleurd was er een leuke, smakelijke traktatie voorzien.
Dit jaar mochten we echter maar weinig kindjes verwelkomen. Hadden ze schrik? Was het niet duidelijk?
Laat het ons weten. Hopelijk worden er dit volgende
keer meer.
Ook de lessen worden dan aangepast en trainen de
lagere klassen elk 45 minuten en starten dan ook allemaal om 19.00 uur; de hogere klassen hebben vrij.
Om 20.00 uur komt de kerstman op het grote veld
langs om voor elke hond een lekker zakje koekjes te
brengen. Er waren ruim 90 honden aanwezig.
De traktaties voor de honden werden door Dierenzaak
De Mulder in Beerse gesponseerd. Dank u wel hiervoor.
Geleiders, kinderen en familieleden konden een lekker
warm hapje, chipjes en nootjes nuttigen.
Na bezoek van de kerstman werden de clubkampioenen gehuldigd. Voor elke deelnemer was er een presentje voorzien. Dit jaar was dat een pen en zaklampje
met ‘’HS Snuffel” erop.
Voor elke 1e, 2e en 3e plaats waren er ook nog cadeaubonnen voorzien van Dierenzaak Lupus uit Dessel.
Ook kregen de laureaten een mooi aandenken, dat
was gemaakt door Hilde Matheussen. Dank u wel aan
het adres van Hilde, die elk jaar verrast met een ander
aandenken. Knap hoor!
De resultaten van de clubkampioenschappen kunt u
elders in de gazet zien. Dikke proficiat aan iedereen.
Omdat de Dierenzaak De Mulder ons ruim had bedeeld, hebben we de laatste les van 2019 nog hondenkoeken uit kunnen delen.
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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
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PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk    garagepoorten@paulsmets.eu
lucvanbylen@telenet.be
Uitgave HS Snuffel
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Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49

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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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
Uitgave HS Snuffel
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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

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!

Taverne - Broodjeszaak

MOERENSTRAAT 89 - 2370 ARENDONK - Tel. 014 67 10 28
manoke-bakeliet@telenet.be

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
info@vandeperrew.be
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Resultaten
clubkampioenschap 2019

recreanten:
1) Annick met Stella 93,50 punten, 2) Stef met Trix
92,94 punten, 3) Berti met Itske 87,44 punten, 4) Fer
met Max 87,25 punten, 6) Sandra met Kikko 83,88
punten, 7) Harrie met Suus 83,22 punten, 8) Alex met
Finn 80,44 punten, 9) Petra met Silas 77,67 punten,
10) Arie met Pien 59,13 punten en 10) Rob met Kee
51,13 punten.

veteranen:
1) Marc met Indy 142,80 punten en 2) Johanna met
QT 132,25 punten.

Uitgave HS Snuffel

debutanten:
1) Joy met Dayco 92,80 punten, 2) Suzan met Wodan 88,13 punten, 3) Maria met Odie 87,00 punten, 4)
Tom met Balou 85,33 punten, 5) Harrie met Atseya 84
punten, 6) Suzanne met Dolly 83,25 punten, 7) John
met Boy 81,33 punten, 8) Lise met Jito 75,94 punten,
9) Heidi met Qiyenta 73,48 punten en 10) Ellen met
Dutch 64,40 punten

programma 1:
1) Nadia met Panache 91,71 punten, 2) Sven met Nyo
89,87 punten, 3) Rian met Saartje 88,90 punten, 4)
John met Dusty 87, 83 punten, 5) Ria met Perry 85,84
punten, 6) Ron met Ivar 85,20 punten, 7) Marie met
Amber 82,57 punten, 8) Karlijn met Fitch 81,30 punten, 9) Ilze met Noah 77,61 punten en 10) Heidi met
Rouna 68,77 punten.
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programma 2:
1) Guy met Hero 145,62 punten, 2) Cedric met Nike
143,29 punten, 3) Eddy met Micha 136,00 punten, 4)
Anita met Lukai 142,80 punten, 5) Anita met Jaqueline
136,40 punten, 6) Ireka met Noa 135,40 punten, 7)
Rudy met Oona 123,38 punten en 8) Tiny met Illiano
120,25 punten.
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Sterrenbeeld hondenrassen
Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, maar
binnen één ras zijn er toch telkens een paar karaktertrekken die vaak terugkomen. Daarvan hebben
Britse hondenexperts gebruikgemaakt om een lijst
op te stellen van hondenrassen die goed passen
bij de verschillende sterrenbeelden van mensen.
Ze nemen het zelf niet al te serieus, maar willen met
de lijst vooral benadrukken dat je best goed nadenkt
voordat je een hond in huis haalt. “Zodat je hond toch
bij je levensstijl past. Een huisdier hebben is fantastisch, maar als je een hond in huis haalt, moet je erbij
stilstaan of die past in je leven. En dan telt de grootte
van je huis, tuin en je budget, maar in mindere mate
misschien ook je sterrenbeeld wel.”
De lijst werd opgesteld door een Brits merk van hondenvoeding en dat wil toekomstige baasjes nog op het
hart drukken om zeker de adoptie van een asielhond
te overwegen.
Ram - 21 maart tot 19 april
Speelse honden zoals
 Labrador
 Portugese waterhond
 Golden retriever


Stier - 20 april tot 20 mei
Honden met een loyale persoonlijkheid zoals
 Akita
 Boxer
 Beagle


Tweelingen - 21 mei tot 20 juni
Honden die snel leren en nieuwsgierig zijn zoals
 Border collie
 Duitse herder
 Sheltie (Shetland collie)


Kreeft - 21 juni tot 22 juli
Honden die veel affectie geven zoals
 King Charles cavalier spaniël
 Greyhound
 Oude Engelse herdershond

www.hs-snuffel.be
Maagd - 23 augustus tot 22 september
Hardwerkende en hulpvaardige honden zoals
 Husky
 Doberman
 Bloedhond
Weegschaal - 23 september tot 22 oktober
Zachtaardige en kalme honden zoals
 Shih tzu
 Deense dog
 Bulldog
Schorpioen - 23 oktober tot 21 november
Actieve en moedige honden zoals
 Dalmatiër
 Jack russel
 Springer spaniël
Boogschutter - 22 november tot 21 december
Een grappige hond als beste vriend zoals
 Bergamasco
 Dachshund
 Bull Terriër
Steenbok - 22 december tot 19 januari
Een betrouwbare kompaan zoals
 Shiba inu
 Belgische herder
 Shar pei
Waterman - 20 januari tot 18 februari
Een vrolijke maar ontspannen hond zoals
 Duitse herder
 Poedel
 Corgi
Vissen - 19 februari tot 20 maart
Een vrolijke en optimistische hond zoals
 Chihuahua
 Australische herder
 Weimaraner



Leeuw - 23 juli tot 22 augustus
Sterke en zelfzekere honden zoals
 Mastiff
 Newfoundlander
 Sint-Bernard
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