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Standaard een goeiemorgen, 
een knikje en een lach. 

Met her en der
een dankjewel, maakt menig
mensen hun dag.

Het zorgt voor licht
en warmte in harten,
koud en kil

Zo’n klein gebaar
maakt echt wel vaak
een wereld van verschil.
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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 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 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 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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WAT EEN JAAR! 
Beste leden, 

Wat begon als een gewoon jaar, sloeg al vlug om naar 
een heel bewogen jaar. Een jaar met onzekerheden 
en veel verdriet. 

Een eerste lockdown kwam eraan en ook wij deelden 
in de klappen mee. Noodgedwongen geen les meer 
en ….. wat gaat de toekomst nog brengen? 

Dan: We mogen weer! 

In het begin met aangepaste uren zodat we toch elke 
groep minimaal 1 uur les konden geven. Wedstrijd-
groepen gingen naar vrijdagavond. Geen Nederlan-
ders en ook geen kantine. De gezelligheid werd er niet 
beter op. Maar het bestuur deed zijn best om het toch 
te laten draaien. 

Vele activiteiten werden geannuleerd, wat natuurlijk 
niet alleen een financiële domper is maar ook een so-
ciaal groot gemis. Want wat feesten we toch graag en 
een lekkere makreel zat er ook niet in dit jaar. 

Vervolgens maar hopen dat we ons wedstrijdweekend 
mogen organiseren. En mensen dat was toch niet zo 
evident. Na vele uren van vooraf puzzelen, plannen en 
organiseren, kregen we groen licht van de gemeente. 
Wat is het allemaal goed gegaan. We hebben veel ge-
lopen en hard gewerkt om alles coronaproef te krijgen. 
Wat waren de spelers blij dat ze toch nog ergens een 
wedstrijd / brevet of sociaaltest konden doen. 

Echter: De vreugde bleef niet duren. Medio oktober 
een 2e lockdown waar we als hondenschool niet om-
heen konden. Het bestuur heeft het besluit moeten 
nemen om verder in het jaar gesloten te blijven. Dit 
omdat we met de Kerstvakantie toch al dicht zijn en 
weer te schuiven en uurregelingen te maken voor 2 
½ weken. Dat vonden we niet slim. Er zullen hierover 
vele meningen zijn rondgegaan, maar we vonden het 
zo de beste optie. 

Vele vragen, mails, app’s van geleiders over ‘wat nu 
met de nieuwelingen en pups?’ We hopen iedereen op 
een zo goed mogelijke manier te helpen; om alle vra-
gen te beantwoorden. Je kunt deze nog steeds stellen 
via facebook of bellen mag natuurlijk ook.

Op het moment dat ik dit stukje typt, ligt er nog de 
open vraag: ‘mag de wafelverkoop nog wel?’ Het ant-
woord is intussen geweten. 

De vrijwilligers van onze club krijgen normaal elk jaar 
een gezellig etentje, Jammer maar helaas ook dat kon 
niet doorgaan. We gunnen onze vrijwilligers toch een 
extra kadootje. Dat mag gelukkig nog wel. 

Houd het gezond en veilig, Hopelijk mogen we in 2021 
weer met volle goede moed starten. Zien we iedereen 
weer terug en hoop ik dat de noorderburen dan ook 
weer van de partij mogen zijn. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en ….. denk er aan: 
SAMEN STAAN WE STERK en krijgen we corona 
klein! 

Groetjes Miranda

LIDGELD 2021
Het is nog niet gekend wanneer de hondenschool 
terug heropent. Dat wordt bepaald door hoe het 
COVID-19 virus zich ontwikkelt. Als een ieder zich 
echt gaat gedragen volgens de richtlijnen van de 
Belgische- en Nederlandse overheid dan doen we 
SAMEN allemaal een grote stap voorwaarts. Dan 
gloort er perspectief aan de horizon, zeker als er 
snel een afdoend vaccin is en veel mensen de ent-
prik laten zetten.

Jaarlijks moeten de lidmaatschappen worden ver-
nieuwd. Als u het komende jaar bij de hondenschool 
actief wilt blijven sporten met de hond dan is dat een 
noodzaak.

Door Corona is het niet mogelijk om de al jaren be-
proefde- en reeds gekende procedure te hanteren. 
Daarom heeft het bestuur een online versie gemaakt. 
Er is dus voor 2021 afgestapt van de papieren ver-
sie. Op die manier worden ook alle actuele gegevens 
gevraagd. Het ledenbestand krijgt daarmee een vol-
ledige re-call en wordt up-to-date. 

Intussen hebben alle leden, waarvan het e-mailadres 
bekend is een mailtje van secretaris Katrien gehad. 
In dat mailtje wordt via een link verwezen naar het 
on-line-formulier dat moet worden ingevuld en te ver-
zenden. Een duidelijke instructie geeft aan hoe dat te 
doen.

Als u dat nog niet hebt gedaan, wordt geadviseerd om 
het formulier snel in te vullen en te versturen. Slechts 
dan ben u op tijd verzekerd van uw lidmaatschap voor 
2021. Dat wil zeggen als u daarna ook nog even het 
verschuldigde lidgeld op de Snuffelrekening hebt be-
taald. 

Het lidgeld voor 2021 bedraagt voor:
 Hoofdleden: € 50,00
 Bijleden: € 40,00
 Steunende leden: €25,00

Nadat penningmeester Moeke het lidgeld heeft ont-
vangen, wordt uw lidkaart aangemaakt. Die ligt dan op 
u te wachten zodra de hondenschool is heropend. Zo-
dra daarvan sprake is, komt er een mailing.  

Één maand na heropening staat lidkaartcontrole ge-
pland.
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aCtiviteitenkaLender 2021
Februari  Zondag 7  Overgang/Wedstrijd Recreanten

  
Maart Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Vrijdag 12 Ledenvergadering ** 20.00u
  
April Zondag 4 Pasen – GEEN LES 
 Zondag 11 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u 
 Vrijdag 16 Wandeling **
 Vrijdag 23 BBQ **  
 Zaterdag 24 werkdag ** 08.00u 

Mei Zondag 2 Snuffeldag 10.00u
 Zondag 30 Wafelverkoop (afhaalmoment)

Juni Vrijdag 4 Teerfeest **
 Zondag 6  Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u

Juli Zondag 4 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u

vakantie van  woensdag 14 juli tot en met zondag 1 augustus 

Augustus Vrijdag 6  Grabbelpas **
 Vrijdag 13 Makreel ** 19.30u

September Zondag 5 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Zaterdag 11 Werkdag ** 08.00u
 Zondag 12 Grote Prijs van België **  
 Zaterdag 18 Wedstrijd Debutanten, Programma 1 en Programma 2 10.00u
 Zondag 19 Wedstrijd Veteranen, Brevet en Sociale Test10.00u
 Zondag 26 Belgian Winner 

Oktober Zondag 3 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Zondag 17 Wandeling (GEEN LES) ** 10.00u

November Zondag 7  Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
  
December Zaterdag ?? Wintercup ** 10.00u
 Zondag ?? Wintercup ** 10.00u
 Zondag 5 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Zaterdag ??  KPVA Kampioenschap Debutanten en Programma 1 ** 10.00u 
 Zondag 13 KPVA Kampioenschap Programma 2 **  10.00u
 Woensdag 22 Kersthappenning met bezoek Kerstman 19.00u
                                                Huldiging clubkampioenschappen ** 
                  

Winterstop van donderdag 23 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022

De data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
** Data zijn onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent Covid-19
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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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UITGAVESCHEMA 2021
NIEUWE HONDENGAzET
Dit is de laatste Nieuwe Hondengazet van het jaar 
2020. Volgend jaar komen er ook weer 4 gazetuitgaven 
Intussen hebben Adriënne Schellens en Alex 
Schenning bewezen waardevolle bijdragen te leveren. 
Vette merci aan beiden. Ook voor 2021 ziet de redactie 
hun bijdragen met belangstelling tegemoet. Komende 
jaar komt het clubblad: 
Dat zal zijn:

•	 begin april; kopie inleveren uiterlijk 15 maart;
•	 begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 

september
•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 

december.
Natuurlijk staat het een ieder vrij kopie aan te 
leveren door die te sturen naar één van de volgende 
mailadressen:

- 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 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2021
Het bestuur heeft voor komend jaar weer gezorgd 
voor een scala aan activiteiten. Elders in deze editie 
staan die opgesomd.

Voor een aantal activiteiten, zoals het KVPA, Wintercup 
zijn de data nog niet gekend. Zodra dat wel het geval 
is, zullen deze in het clubgebouw worden bekend 
gemaakt en worden opgenomen in de kalender die in 
de gazet komt.

Vaste activiteiten zijn de pijlers van het gangbare 
Snuffelleven. Werkdagen, Snuffeldag en wafelverkoop 
zijn daar enkele voorbeelden van. De wafelverkoop 
2020 was een succes en bracht voor de hondenschool 
een aardig Eurootje op. Opperwafelverkoopster Nadia 
Vanbosch slaagde erin om haar record van 2018 en 
2019 te herhalen. Ruim 60 dozen heerlijke wafels 
vonden via haar smulgrage monden van kopers. 
Het bestuur had voor degene die het grootst aantal 
wafeldozen aan de man/vrouw wist te brengen een 
prijsje in petto. Nadia heeft daarvan afgezien en deze 
geschonken aan de hondenschool. Een nobele geste, 
die zeer wordt gewaardeerd. Ongetwijfeld gaat Nadia 
in 2021 weer voor de hoogste eer.

KWARTAALRECEpT
Vorig jaar heeft onze Snuffelhuiskok het kwartaalre-
cept geïntroduceerd om zelf  hondenkoekjes te ma-
ken. Op verzoek krijgt dat ook dit jaar een vervolg. 
Om het jaar 2020 voor uw viervoeter een beetje posi-
tief af te sluiten dit keer twee recepten. Succes met de 
bereiding van de versnaperingen en voor alle honden 
alvast: SMAKELIJK!

appelwortel koekjes
	 160 gram rijstmeel
	 90 gram havermout
	 1 tl kaneel
	 112 gram appelmoes
	 64 gram fijngehakte wortel
	 2 eieren
	 3 el appelstroop

 
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Meng het rijstmeel, de havermout en de kaneel in een 
middelgrote kom. Meng in een kleine kom de appel-
moes, wortel, eieren en appelstroop. Maak een kuiltje 
in de middelgrote kom en doe daar het appelmoes-
mengsel in. Meng alles goed door elkaar.
Bekleed een bakblik met bakpapier, drop bolletjes te 
grote van een theelepel op het blik.
Bak in ongeveer 20 minuten goudbruin.
Deze beloningen zijn ongeveer 3 weken houdbaar in 
de koelkast en ongeveer 4 maanden in de vriezer.

viskoekjes
	 100 gram havermout, fijngemalen
	 100 gram polenta
	 140 gram zalm of andere vis uit blik
	 1/2 tl gedroogde salie
	 1/4 tl bakpoeder
	 60 ml (olijf) olie
	 160 ml water

 
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Meng in een kom de havermout, polenta, salie en bak-
poeder. Pureer in een andere kom de zalm en meng 
daarbij de olie en het water. Let op: Als je ingeblikte 
vis in olie gebruikt moet je minder olie toevoegen. 
Maak een kuiltje in je droge ingrediënten en doe het 
vismengsel hier bij. Kneed het geheel goed tot een 
gladde deegbal.
Rol de bal op een bestoven werkvlak uit tot een 6 mm 
dikke lap. Steek of snijd koekjes uit deze lap en leg ze 
op een met bakpapier bekleed bakblik.
Bak 20 tot 25 minuten; laat ze afkoelen op een rooster.
De koekjes blijven tot plusminus 2 weken goed in de 
koelkast of tot zo’n 4 maanden in de vriezer.

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
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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



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 29 - Nr. 4Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

WAfELVERKOOp 

Ieder jaar houden wij een wafelverkoop. 

Heerlijke vanillewafels zonder- of met een lekker laag-
je chocolade erop. 

Ook dit jaar gingen we ervoor. Maar ja daar kwam het 
coronavirus om de hoek en moest de hondenschool 
sluiten. Wat nu? Ondanks alles bleven we positief.

Sommigen hadden al op papier hun bestellingen ge-
daan en dat ging dus niet meer. Maar niet getreurd. 
Hondenschool Snuffel is inventief en besloten werd 
een on-line bestelversie te lanceren. Wat liep dat goed 
zeg. Boven verwachting verkochten we 505 dozen. 
Een TOP-record! Dus on-line is zo gek nog niet. 

Ook het ophalen van de bestellingen werd coronaproef 
georganiseerd door middel van een drive-in afhaling. 
Ook hier weer een dikke merci aan jullie. Het verliep 
allemaal vlot en volgens afspraak. 

Evenals vorig jaar had Nadia Vanbosch wederom de 
meeste dozen verkocht. Joy de Vocht had een mooie 
2de plaats en Liesa Vandeplas behaalde de 3de plaats. 
Proficiat. 

Ik zou zeggen laat het jullie smaken!

Miranda

COLUMN: ééNTJE
Het is nog even afwachten wanneer en wat het gaat 
worden. Andere jaren kon ik er steeds mijn biologische 
klok op gelijk zetten en perfect timen wanneer het ging 
gebeuren. Ook kon ik met grote stelligheid afgaan op 
mijn ingeprent geheugen dat het weer een déjà vu zou 
worden van een oude bekende. Dit jaar ligt het toch 
wel wat anders. Ben behoorlijk van mijne à-propos en 
heb mijn vertrouwde draaien nog steeds niet kunnen 
vinden.

De mensenwereld is zwaar getroffen door het COVID-
19virus. Het heeft bij sommigen door ziekte en ont-
vallen van dierbaren een wel hele zware wissel ge-
trokken. Voor allen hoop ik dat mooie herinneringen 
op den duur overhand gaan krijgen en gedragen- en 
te dragen leed wordt verzacht. Ikzelf en mijn collegae 
hondenkompanen zijn en blijven er voor u allen. Ben 
daar verzekerd van!

De Goedheiligman en zijn knechten waren nog niet 
vertrokken of ik hoorde al engelengezang en zag tij-
dens mijn dorprondgangen al in veel winkels en hui-
zen verlichting die voorheen pas de derde december-
week klonk en te zien was. Nou in mijn woonst is niet 
meegedaan aan die vervroegde trend. Vandaar mijn 
verzuchting ‘wanneer en wat gaat het worden’ is nog 
even gissen. 

Wordt het een vers uit de grond komende groene of 
in een fake van kunst en kitsch. Weliswaar misschien 
even groen maar zonder de geur van leven, aarde en 
kluit. Als het aan mij ligt, komt er ééntje van verse le-
vens-, aarde- en kluitgeur. 

Ééntje, die ruikt naar boslucht, die heerlijk kan worden 
ingesnoven tijdens wandelingen. 

Ééntje, die na bewezen dienst een mooie plaats krijgt 
in de tuin. 

Ééntje, die uitgroeit naar grote hoogte.

Ééntje, waarvan de takken breed gaan uitwaaieren.

Ééntje, waaronder tijdens warme zomerse dagen lek-
ker verkoeling kan worden gezocht. 

Ééntje met een rust uitstralend karakter. 

Ééntje van warmte en beschutting. 

Ééntje, die behoedt voor ziekte en onheil.

Ééntje, die ………….

Ja: ZO ééNTJE!

Vro l’Lander
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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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CORONA DEEL 2 
We zijn weer allemaal in de ban van corona. Er zijn er 
onder ons die het virus hebben gehad of er nog last 
van hebben. De ene heeft het behoorlijk ernstig gehad 
en de andere in lichte mate maar hopelijk herstellen ze 
allemaal van dit gemene virus. 

We zijn alweer een tijdje dicht en kunnen niet trainen 
maar gelukkig zijn de grenzen niet zo streng dicht dan 
de vorige keer. Dus zit er niks anders op dan weer 
thuis te trainen. Dit lukt vrij redelijk, maar het is natuur-
lijk veel leuker om samen te trainen.

We hebben in september nog een geweldig wed-
strijdweekend gehad. Dit was erg goed verlopen en 
iedereen had zijn beste beentje voorgezet. Vele wed-
strijdspelers hadden ons voor de goede organisatie 
een groot compliment gegeven. Ook diegenen die de 
brevetproef gingen doen, vonden het geweldig. En het 
weer hadden we ook mee. 

Ikzelf had meegedaan aan de brevetproef en was ge-
slaagd. Lang had ik er niet van kunnen genieten want 
toen ik daags daarna met ons Skip in het bos liep ging 
ik onderuit. Ik kwam erg ongelukkig terecht en brak 
mijn ellenboog. Ons Skip had in de gaten dat er iets 
mis was want ze kwam meteen naar mij toe om te 
troosten. Geweldig vond ik dat, ondanks de pijn. Een 
hond voelt je precies aan, dat heb ik nu erg goed ge-
merkt. De weken daarna kon ik niet veel, maar wan-
delen ging wel. 

Het herfstseizoen brak aan en dan vind ik het gewel-
dig om te wandelen in het bos, vooral heel vroeg in de 
ochtend met de opkomende zon. Ons Skip moet dan 
van mij ook poseren voor een foto wat ze niet altijd 

leuk vindt. 

Over een paar weken is het weer Kerstmis. We vragen 
ons af wat dat gaat brengen; mogen we dit wel vieren 
met onze kinderen en kleinkinderen? 

Dit jaar zal anders zijn dan anders, we mogen elkaar 
misschien niet bezoeken maar als we allemaal een 
kaarsje branden en aan elkaar denken zou dat een 
beetje helpen. Ikzelf ga op Kerstavond een kaarsje 
aansteken voor jullie allemaal. Dat we gezond blijven 
en elkaar in het nieuwe jaar weer zien. 

Blijf allemaal gezond. Denk aan jezelf en je naasten. 
Tot volgend jaar!

Adriënne en Skip
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KERST- EN
NIEUWJAARWENSEN
Deze Hondengazet is weer een digitale versie. 
De hondenschool is gesloten en veel leden hebben 
elkaar lange tijd niet gezien en gesproken. Dat zal zo 
nog wel een tijdje blijven.
Aan het eind van elk jaar worden op de hondenschool 
veel Kerst- en nieuwjaarwensen uitgewisseld. Om dat 
tijdens dit zo bijzonder jaar een beetje te compense-
ren, is met het bestuur besloten Snuffelleden in deze 
gazet een podium bieden wensen uit te wisselen. De 
start was wat aarzelend maar na een herhaalde op-
roep hebben veel leden van de geboden mogelijkheid 
gebruik gemaakt. 

De ontvangen wensen staan hieronder. 
De gazetredactie sluit zich daarbij heel graag aan 
voor u, allen die u dierbaar zijn én uw viervoeters. 

Lieve Snuffelaars,

Wat zullen we wensen voor al deze lieve mensen? 
Hopelijk wordt 2021 beter dan dit jaar. Teerfeest was 
het eerste dat we moesten missen. Geen feestje on-
der vrienden was heel erg maar ach het is maar voor 
even is het gedacht. Corona gooit heel veel roet in 
het eten; 2020 een jaar dat we nooit meer vergeten. 
Trainen is wat minder voor ons maar alle activiteiten 
met leuke mensen des te meer. We missen het con-
tact met alle hondenliefhebbers. Het belangrijkste is 
toch dat we allemaal gezond blijven en vol goeie moed 
het nieuwe jaar ingaan. Hou vol, ooit wordt het beter. 
Tot binnenkort lieve vrienden voor wat fun op de Snuf-
fel. ❤❤❤❤ Voor wat hulp of lol, hier of daar staan we 
altijd klaar!! 

Heel veel groetjes Bjorn, Natascha, Danisha, Shadow, 
Zoran, Raido x x x

Jacqueline de Man

& Max
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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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Laten we proberen om in deze 
donkere tijd wat meer te (glim)la-

chen en vooral oog en oor voor elkaar 
te hebben (ook al is het dan wat vaker 

virtueel).
Voor iedereen een dikke virtuele knuffel 

van ons! 

Monique Debie, Maestro en 
Caesar. 

Een nieuw en ander jaar komt er 
aan. Een jaar om opnieuw in te vullen 

hier en daar ...
Een jaar dat weer anders wordt. Een jaar 
waar de plooien weer mogen terug val-
len, één na één en het voor ieder weer 

aangenamer mag worden.

Moeke

Ik wil iedereen fijne feestdagen 
wensen en een gezond en sportief 

2021. Hopelijk wordt volgend jaar een 
beter jaar, zeker wat onze gezondheid 
betreft. Laten we voor ons allen een 

kaarsje branden tijdens de feestdagen 
zodat we toch aan elkaar denken. 

Groetjes Adriënne Schellens en 
SkipLieve hondenvrienden,

Gezellig even naar de hondenschool. 
Van elkaars geklets genieten. Over een tijdje 

kan het hopelijk weer want Senna en ik missen 
jullie steeds een beetje meer.

Samen leren bij de Snuffel. Samen kijken wat die 
ondeugd nu weer doet. Samen lekker vrolijk bezig zijn. 

Samen wachten tot t weer kan en mag.
Laten we hopen dat het nieuwe jaar er heel veel mooier 

uit zal zien. Maar dat is in alle eerlijkheid niet zo heel 
moeilijk misschien.

Liefs Anita Laarakker en ‘n po-
tje van Senna

Als geluk ergens 
voor het rapen lag, zou 

ik daarheen gaan op Eerste 
Kerstdag.

Handen vol opgooien, hoog in de 
lucht, dwarrelend met de wind in vogel-

vlucht.
Langs de sterren en de maan zou het 

jullie kant op gaan.
Al was het een klein beetje maar dan 

wordt het voor jullie, een gelukkig 
nieuw jaar!

Groetjes Heidi Marien

SAMEN heeft nog nooit zoveel 
betekenis gehad als dit jaar. Laten we 
de momenten dat we SAMEN waren 

daarom koesteren.
We wensen jullie heel veel SAMEN en 

gezondheid in het nieuwe jaar.

Veel liefs Anchel met Pien
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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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Peggy Laenen

Dearest all,
Have a Merry Christmas and a happy self-isolating, 
quarantained, social distancing new year!
A virtual hug from us

Martin, Johanna; QT - Mijssje – Ollie

De Herdertjes lagen bij Nahahachte...

Arnold van de Wal

2020 zal voor altijd een speciaal jaar zijn. Een jaar 
waar we gezien hebben hoe het bestuur, lesgevers en 
vrijwilligers extra hun best deden om ons te verwelko-
men. Zodat we konden genieten van het plezier om 
samen met onze hond bezig te zijn en om achteraf 
nog een klapje te doen voor wie dat wilde.
Jullie mogen trots zijn op wat jullie voor ons het voor-
bije jaar voor elkaar hebben gekregen. Een prachtige, 
goed georganiseerde wedstrijd, de lessen die op een 
aangepaste wijze door gingen.
Voor het voorbije jaar, extra bedankt iedereen en de 
beste wensen voor het nieuwe jaar.
Voor iedereen nog veel plezier met je hond. Hopelijk 
duurt het niet te lang voor we mekaar volgend jaar 
weer terug zien.

Anita Keppens

Wij wensen jullie allen …

Schitterende Feestdagen !
Glimmend, glitter, glinster, straal

Vrolijk Kerstfeest allemaal !
Twinkel, twankel, tovenaar

En een heel Gelukkig Nieuwjaar !

Tom-Marijke-Nino-Nanou-Sam&Balou
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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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Ik wil alle leden 
en in het bijzonder de 

drijvende krachten achter dit 
ongelooflijk raar jaar de allerbeste 

wensen overbrengen voor het nieuwe, 
hopelijk aangenamer jaar. En ook voor 
onze viervoetertjes de beste wensen, 

nog veel snoepjes en nog leutige tijden 
op de trainingen en de wedstrijden.

Groetjes, Rina, Danny en Ravotje
en hou jullie gezond!!!

Wij wensen alle 
snuffelleden kleine maar 

toch fijne feestdagen. Maak het 
er het beste van. Hopelijk zien we 

volgend jaar weer iedereen terug met 
een goede gezondheid en een portie 

gedrevenheid om onze hond(en) terug 
her op te voeden . Wij kijken alvast uit 

naar het bijzonder weerzien in 2021.
 

Sportieve en liefdevolle groet-
jes, Joy De Vocht en Cédric 

Stoop

Voor alle leden hun
partners en medewerkers van 

onze club,
Onze kleine, welgemeende Kerstwens 
voor iedere hond en elke mens. Vrede 
en harmonie op aarde en laat ieder in 

zijn waarde. Geniet van de Kerstdagen, 
blijf gezond en proost op een mooi 

nieuwjaar!

Hildegarde & Finne & Jitske
Beste leden houd het

allemaal gezond.
In deze onzekere periode is menig 

blij met de aanwezigheid en steun van 
een hond. Hopelijk dat we elkaar snel 

weer zien  van ikke en onze Pien. Tot slot 
wil ik iedereen fijne Kerstdagen en voor-

spoedig 2021 wensen. Voor je familie 
en al je liefhebbende mensen.

Arie Schoofs en Pien

Aan al de leden van hondenschool 
Snuffel . 

Onze beste wensen voor 2021 en dat 
we hopelijk vlug terug samen op ons zo 
dierbaar terrein staan met onze 4voetige 

vrienden. Hhou het gezond en veilig! 

	Leo Geentjens en Toby

Bij deze wensen wij iedereen
fijne feestdagen en alle goeds voor 

2021 !!! ❤
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die keer 
op keer door wind en weer er weer voor 

ons zijn. Chapeau.
Lieve groetjes,

Fam. Tenbult, Reusel
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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
24/24u Self service tankstation

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

Als we dit jaar stilstaan bij wat 2020 bracht, moeten we 
terugkijken op een heel bijzonder jaar.

Een jaar zoals niemand had durven denken, iedereen 
had zo zijn plannen voor 2020. Naar de Grote Prijs 
gaan, zo vlug mogelijk alle programma’s doorlopen 
om te kunnen trainen in programma 2, feesten op 18 
jaar worden, feesten samen 100, iedereen kan zo pri-
vé nog 10tallen zaken pnoemen…

Het leven is voor iedereen gewoon stopgezet. Mensen 
werden ziek, een virus was ons land binnen gekropen 
en alles moest worden gesloten.

Ook de hondenschool moest toe. Het was een heel 
gedoe.

Daarom wens ik eerst het bestuur te danken voor de 
goede communicatie. Toen we open mochten, hebben 
jullie geen detail vergeten. Een draaiboek, een mail en 
een film iedereen moest het weten. Het verliep haar 
fijn in de praktijk, iedereen kon veilig op het plein. De 
overgangen brachten baas en hond naar een volgen-
de klas en even dachten we dat alles voorbij was.

Heel weinig clubs zijn er dit jaar in geslaagd een wed-
strijd te laten lopen, de gemeente moest tot in de punt-
jes weten hoe het zou verlopen. Jullie als bestuur heb-
ben dit fantastische gedaan. 

Naast al het Corona plezier hebben jullie dan ook nog 
de kantine een facelift gegeven.

Een pluim voor jullie allemaal.

Voor alle Snuffelleden en instructeurs we hebben el-
kaar veel moeten missen. De wedstrijden waren er 
maar beperkt. Trainingen mochten even en onder 
strikte voorwaarden. Sommige hebben we via digitale 
weg nog wat kunnen helpen. Anderen trainden zelf-
standig netjes verder. Allemaal super gedaan.
Laten we nu het jaar rustig afsluiten, met alleen je ei-
gen bubbelfeesten. Dan kunnen we uitkijken naar een 
2021 zoals nooit voorheen.

Wij wensen jullie voor 2021: 

           Veel actie

      Af en toe wat
      meditatie

       Gewoon wat
        genieten

Warme groetjes van Guy, Nadia, Thomas
Hero - Panache – Serkan
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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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Ik wens iedereen sterkte, kracht en 
liefde voor dit nieuwe jaar.

Een hele fijne Kerst, Oud en Nieuw met 
elkaar. 

Maria Beerens

Omarm het nieuwe jaar.
Het komt met het geschenk van tijd.

Om het beste ervan te delen.
Om met gratie te zijn wie je bent.

Kris G

Vergeet het afgelopen jaar; trek uw 
handen uit het haar.

Want nu gaat het beginnen; in 2021 zul-
len we wel winnen.

Gezondheid, liefde en geluk. Je zal zien 
onze hoop kan niet meer stuk! 

Van Daniëlle de Vocht en Scott 

Wij wensen iedereen
een gezond en

gelukkig kerstfeest
en een sportief

en gezellig 2021!

Yvonne en Ron Hendrikx

Wij wensen voor iedereen
fijne feestdagen
en voor 2021:

een normaal jaar
van goede gezondheid en
veel plezier op trainingen

en wedstrijden;

Rudy en Oona
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D V W   TRANS

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

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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Aan al onze hondenvrienden wensen wij een zalige 
Kerstmis en gelukkig nieuwjaar. En vooral een goede 
gezondheid in deze barre tijden van corona. Laten 
we allemaal ons gezond verstand gebruiken en ook 
in deze dagen in onze eigen bubbel blijven. Dit zal 
voor iedereen een moeilijke opgave zijn maar zeker 
voor de mensen die alleen zijn. Laat ons nog even 
doorzetten zodat we hopelijk volgend jaar in goede 
gezondheid ons leven terug bijeen kunnen schrapen, 
om onze hobby terug samen uit te oefenen en onze 
sociale contacten terug aan te trekken.

De beste wensen vanwege Charel en Martine

Wij wensen voor 2021:
 - terug gezellige en leerrijke momenten op de Snuf-

fel
 - warme familiemomenten
 - dat de hondjes toch nog zo veel mogen gaan wan-

delen als in 2020
 - veeeeeeel cocktails
 - terug van die feestjes waar Yoeri of Tom zat zijn
 - er terug wat mensen onder het bloem hangen na 

een spelletjesdag
 - de echte dayhards terug wedstrijden kunnen spe-

len
 - veel croquet monsieurs Luc met curry ketchup en 

mayonaise
 - housewarming bij instructeur Lize
 - nog eens veel cocktails
 - extra feestjes
 - Tom en Yoeri nog eens zat
Maar vooral gewoon een gelukkig en warm nestje! 
Dat je gelukkig bent en goed in je vel zit! Dat je kan 
genieten van kleine dingen en grote dromen mogen 
uitkomen!

Marie, Lennert, Amber en Tycha

Anneke Janssen en Mikey

Fijne Kerstdagen, rustige jaarwisseling en gezond 2021

       
Harrie Panken



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 29 - Nr. 4Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

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. ...

HIER IS NOG PLAATS
VOOR UW ADVERTENTIE
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TOOGWIJzEN

Goede morgen!

Al eens in Lockdown geweest?
Staat op mijn bucketlijst. Heb al wel 

een verwijsbrief van de genees-
heer, maar het is er nog niet van 

gekomen omdat ik gewoon in mijn 
woonst ben thuisgebleven.
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ADVERTEERDERS
DANK U

In heel veel opzichten was 2020 een heel 
bijzonder- en apart jaar. Een ieder kan dat 

zonder twijfel illustreren. Niet alleen Snuffelleden 
kunnen daarover spreken, maar zeker ook de ad-
verteerders, die de uitgave van de gazet mogelijk 

maken. Al vele jaren steunen zij daarmee de honden-
school.

De redactie hoopt dat alle personen die in de gazet 
adverteren ondanks alle moeilijkheden waarvoor 
zij zich geplaatst weten de courage houden om 

hun zaak in de toekomst voort te zetten. 
Speciaal aan het adres aan u allen: 
een welgemeend DANKJEWEL 

en een gezond 2021.


