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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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CoLUMN: sNoDAARDs
Al meer dan een jaar wordt het Snuffelle-
ven beheerst door een klein super verve-
lende microbe. Wordt in de mensenwereld 
officieel COVID 19-virus genoemd, in ge-
wone mensentaal Corona-virus. Het luis-
tert, beter gezegd luistert NIET en heeft 
totaal lak aan jan en alleman, aan ieder-
een en aan alles wat dierbaar is. Nou als ik 
het voor het zeggen had dan zou ik er wel 
raad mee weten. Ik zou het laten branden 
en vermorzelen in de verzengende hitte 
van een helse vurenzee. Maar ja, ik heb 
het niet voor het zeggen. Toch moest me 
dit van het hart. Teveel mensen worden 
namelijk getroffen door het vermaledijde 
virus. Is het niet direct dan kent een ieder 
wel voorbeelden in de directe omgeving 
om te verhalen over het leed dat is aange-
daan. Allen sterkte gewenst!

Een jaar geleden kon zelfs ik niet bevroe-
den dat Corona zo ingrijpend het leven zou 
veranderen. Golf na golf trok niet alleen 
over de lage landen maar over de ganse 
wereld. Ook nu nog is het gevaar niet he-
lemaal geweken en blijft waakzaamheid 
geboden.

Over waakzaamheid gesproken. Dat is 
spek naar menig hondenbek. Als er waak-
zamen op wereldbol rondwaren dan zijn 
het toch wel bij uitstek ik en mijn dierbare 
vierpotige collegae. Van klein naar groot en 
van groot naar klein. Alle collegae staan er 
voor bescherming van haard en stee van 
hun baas. Jammer genoeg zijn we niet in 
staat om dat virus buiten de woonst te hou-
den. Maar toch. Wel kunnen we ongenode 

gasten weren door eens flink te blaffen, te 
bassen, te snauwen, te grauwen en als het 
moet ook onze scherpe tanden gebruiken. 
Niet alleen om die te tonen, maar ook om 
die eens stevig in te zetten.
 
Jammer genoeg zijn veel geplande Snuf-
felactiviteiten afgelast en zijn trainingen 
spaarzaam geweest. Wat mij vooral stoort 
is dat een kunstmatige lijn, die grens heet, 
zo fataal uitpakt. Over en weer mocht zelfs 
niet worden ‘overgestoken’. Fysieke bar-
ricades, verhoogde controles en bij be-
trappen fikse hoge boetes. Waar gaat het 
over!?
 
Hopelijk komt snel verandering in zicht en 
kunnen we elkaar weer zien en ontmoeten 
aan de Steert in Arendonk. Alleen al naar 
dat zien en ontmoeten, zie ik met smacht 
uit. Om er nog maar niet van te spreken om 
elkaar met kleuren en met name geuren te 
informeren wat we hebben doorstaan. Tot 
het zover is nog even op de tanden bijten 
en …..…. als dat in de thuissituatie nodig 
is die te zetten in arm en/of been van onge-
node snoodaards. 

Vro l’Lander
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UITGAvEsCHEMA 2021
NIEUwE HoNDENGAzET
De eerste gazet van 2021 is een feit. Er volgen dit jaar 
nog 3 gazetuitgaven.
Dat zal zijn:

•	 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).

In normale tijden is ook een papieren versie van de 
Nieuwe Hondengazet verkrijgbaar. Echter, zo lang het 
COVID-19 virus nog in volle omvang rondwaart, is het 
niet verantwoord om samen te komen. Daarom wordt 
deze gazet alleen digitaal uitgebracht.
 

ACTIvITEITENKALENDER ‘21
Het bestuur heeft voor 2021 een scala aan activiteiten 
gepland. Om begrijpelijke reden zijn deze voor het 
1e kwartaal alle afgelast. Het ziet er naar uit dat ook 
het 2e kwartaal afgelastingen volgen. Desalniettemin 
staan deze toch elders in deze editie vermeld.

TooGwIJzEN

Goede morgen!

Zie je niet meer zoveel?

Amai, da’s zeker.
Komt omdat mijne kleine
bubbel dat niet toelaat!

DANK ADvERTEERDERs
De start van 2021 was in veel opzichten een vervolg 
op wat vorig was.
 
Het COVID-19 virus bleef stevig greep houden op wat 
wel en wat niet mag. Zeker ook de adverteerders, die 
het uitgeven van de gazet mogelijk maken, ondervin-
den dat. Die steun wordt bijzonder hoog gewaardeerd.

Daarom aan het adres van alle adverteerders

een welgemeend
vette MerCi ! 

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl


De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 30 - Nr. 1Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

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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resterende aCtiviteiten 2021

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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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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CoRoNA-ExITsTRATEGIE BELGIë
De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen 
beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten. Het is belangrijk te bena-
drukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

•	 Het beperken van contacten tussen mensen;

•	 Het respecteren van veilige afstanden;

•	 Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

Mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker 
of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

•	 aanbevolen in de openbare ruimte,

•	 verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in wer-
king vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden 
binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om 
drukte te vermijden is het raadzaam om:

•	 u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enzovoort), om zo voorrang te geven aan 
wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;

•	 en het spitsuur te vermijden.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

•	 Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen 
compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

•	 Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de produc-
tie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

•	 Voor de gezondheidszorg

Werkgroepen bestuderen hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan 
mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezond-
heidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” 
manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzor-
ging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

•	 Wat het dagelijkse leven betreft

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/
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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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Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder het-
zelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn 
om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschap-
pelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

2. Fase 1 – b (11 mei)

•	 Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van 
grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal onder voorwaarden gebeuren. 
Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zullen ook op korte termijn 
verduidelijkingen komen over de sportcompetities.

3. Fase 2 (18 mei)

•	 Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw 
zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

•	 Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoor-
beeld via een systeem van ticketing.

•	 Wat het dagelijkse leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde 
consignes.

•	 Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Elke gemeenschap zal verantwoorde-
lijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

•	 de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden.

•	 de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen.

•	 toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn,

•	 de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

•	 De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook 
cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

•	 Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover 
moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openlucht-
evenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus 
mogen plaatsvinden.
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voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tra-
cing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig 
hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor men-
sen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact 
hebben gehad met een besmet persoon.

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, 
met de steun van federale experts.
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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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CoRoNAsTAppENLAN NEDERLAND
Áls de situatie het toelaat, kunnen in Nederland op 28 april de horecaterrassen onder voorwaarden weer 
open en gaat de avondklokwaarschijnlijk verdwijen. Dat staat in het openingsplan voor versoepelingen 
dat de Nederlandse regering heeft gepubliceerd. In het plan staat dat niets in beton is gegoten en alles 
afhankelijk is van de situatie op dat moment. zo spelen onder andere een belangrijke rol het aantal zie-
kenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten.

Besluitmomenten

In het plan worden vijf besluitmomenten genoemd: momenten waarop knopen worden doorgehakt welke ruimte 
er is voor versoepelingen. Hoe verder het besluitmoment, hoe onzekerder het is of de geplande voornemens door 
kunnen gaan. De basisregels (afstand houden en handen wassen) blijven sowieso gelden. Het eerste besluitmo-
ment is op 20 april 2021. Als alles meezit, kunnen een week later deze versoepelingen doorgaan:

Het tweede besluitmoment is 3 mei 2021. Bij groen licht is er dan vanaf 11 mei meer mogelijk voor sporters en 
voor de cultuursector:
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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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De eerstvolgende geplande datum om knopen door te hakken is 18 mei 2021. Als alles meezit, worden dan onder 
meer de groepsgroottes verruimd. Zowel voor hoeveel mensen buiten samen mogen komen in het park (publieke 
ruimtes) als binnen bij bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen. Ook mag je dan vanaf 26 mei misschien meer 
thuisbezoek ontvangen:

Als het meezit kan op 16 juni 2021 stap 4 worden gezet en mogen mensen nog meer thuisbezoek ontvangen. 
Ook in de horeca wordt er meer mogelijk, evenals voor binnen- en buitensporters:
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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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Het laatste voorspelde besluitmoment is 29 juni 2021. Ook dan, als de situatie het toelaat, wordt er veel meer 
mogelijk. Zo zou je vanaf 7 juli weer 8 mensen thuis kunnen ontvangen en gaan de toegestane groepsgroottes 
verder omhoog.

De laatste stap die wordt genoemd is stap 6, namelijk “terugkeer naar normaal”. Deze stap is nu voorzien in de 
eerste helft van augustus van dit jaar. Dit alles is echter volledig afhankelijk van hoe in Nederland de pandemie en 
de vaccinatie verloopt. Is en blijft dus nog even afwachten. Houd u intussen aan alle maatregelen. Alleen sAMEN 
KEREN wE CoRoNA TERUG NAAR AF.
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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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GRoLLEN
Als oud-prins Carnaval weet Alex schenning wat het is een glimlach op te roepen. Één dag niet gelachen 
is één dag niet geleefd. Een motto dat op Alex’s lijf is geschreven. Hij heeft voor deze editie gezorgd 
aantal grollen. Hopelijk roepen die bij u een glimlach op. veel leesplezier.

Midden in de nacht drong een inbreker een huis binnen. 
Hij liet zijn zaklantaarn door de huiskamer schijnen op 
zoek naar waardevolle spullen. Opeens hoorde hij een 
stem in het donker die zei: “Brutus weet dat je er bent”. 
De inbreker schrok zich rot, knipte de lantaarn uit en 
bleef stokstijf staan. Na een tijdje ging hij door met zijn 
‘arbeid’. Net toen hij een kostbare horloge in zijn zak 
stak, hoorde hij luid en duidelijk: “Brutus kijkt naar je”.

Overstuur scheen hij met de zaklantaarn om zich heen, 
op zoek naar de plaats waar de stem vandaan kwam. 
Uiteindelijk zag hij in het licht van de lantaarn een kooi 
met daarin een papagaai. “Was jij dat, die tegen me 
riep?, siste de inbreker tegen de papagaai. “Gippie, 
zekers”, antwoordde de vogel en krijste oorverdovend 
verder. “Ik wil je waarschuwen, dat hij naar je kijkt!” 
De inbreker glimlachte en zei ontspannen: “Me 
waarschuwen, wie ben je eigenlijk dan wel?” “Ik” zei 
de vogel “ik ben Moses”. De inbreker proestte hard 
lachend: “Moses, wie noemt nou toch een vogel 
Moses?” “Ja”, zei de papagaai “zo heet ik al lang, 
maar mijn baasjes noemen hun rotweiler Brutus!”

Jantje is op bezoek bij een boer en vraagt wat hij aan 
het doen is. “Zie je dat niet stadskakker? Ik ben de 
stallen aan het uitmesten en de mest strooi ik straks 
over de aarbeien”. Jantje haalt zijn schouders op. “Nou 
ieder zijn eigen smaak. Bij mij thuis strooien we liever 
suiker op de aarbeien!”

Twee van Arendonk reageren op een wervingsbericht 
van de politie waarin wordt gevraagd om politie 
rechercheurs. Ze gaan samen op pad met de 
auto om de baan te bemachtigen. De ene stapt uit 
en de andere blijft wachten op zijn beurt. Binnen 
vraagt de wervingscommissie om drie vragen over 
Nederland te beantwoorden. Als die goed worden 
beantwoord dan is de baan verzekerd. “Weet je de 

hoofdstad van Nederland?” “Zekers, dat weet ik, dat 
is Amsterdam”. De commissie knikt instemmend. 
“Tweede vraag. Weet je wie de koning van Nederland 
is?” “Zekers, weet ik dat, dat is Willem Alexander”. 
Weer instemmend geknik van de commissie. “Derde 
en laatste vraag: “Weet je wie Willem van Oranje heeft 
vermoord?” “Weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. 
Mag ik dat misschien gaan opzoeken?” De commissie 
knikt instemmend en de kandidaat gaat terug naar de 
auto. Vraagt de ander: “En, niet aangenomen zekers?’ 
“Niet aangenomen, niet aangenomen. Man ik had 
twee vragen goed beantwoord en nu moet ik al een 
moordzaak oplossen!”

Een secretaresse van een internationaal transport-
bedrijf komt de directiekamer binnen gelopen. “Ik 
heb net weer een brief ontvangen van ons filiaal in 
de Sahara. Ze schrijven dat ze een ernstig tekort aan 
water hebben”. “Ach”, zegt de directeur “Ze hebben 
daar altijd wel water te kort en zo dringend is het 
nu ook weer niet.” “Nou, ik denk van wel” zegt de 
secretaresse “ dit keer is het wel dringend want de 
postzegel hebben ze met een paperclip vastgemaakt!”

Een Hollander ging biechten. “Vergiffenis, meneer 
pastoor”, snikte hij. “In de tweede wereldoorlog heb 
ik een onderduiker op mijn zolder ondergebracht en 
ik heb hem huur gevraagd”. “Och” zegt de pastoor 
“Dat is niet zo mooi, maar dat is geen zonde om te 
biechten”. “Dankjewel”, zegt de man. “Mag ik nog wat 
vragen?” “Wat dan?”, reageert de pastoor. “Vind u dat 
ik moet vertellen dat de oorlog is afgelopen?”
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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



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 30 - Nr. 1Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

Een jonge man meldt zich voor zijn eerste werkdag 
bij de supermarkt. De manager begroet hem joviaal, 
geeft hem een bezem en zegt: “Jouw eerste taak is 
om de vloer aan te vegen”.  De jonge man kijkt de 
manager verbaasd aan en stamelt: “Maar, ik ben 
afgestudeerd advocaat”. “Sorry, dat wist ik echt niet” 
zegt de manager “Geef mij de bezem maar, dan zal ik 
het even voor doen!”

Een arts maakt zijn ronde met een groep eerstejaars 
studenten. Hij wijst naar een röntgenfoto en zegt: 
“Zoals jullie zien, loopt deze patiënt mank omdat zijn 
linker fibula en tibia radicaal centrigriptraal bewegen 
ten opzichte van elkaar” en vraagt aan één uit de 
groep “Michel, wat zou jij doen in zo’n geval?” Michel 
denkt even diep na en antwoordt: “Nou, ik denk dat ik 
dan ook mank zou lopen”.

Vader legt de laatste hand aan een robotleugen-
detector. Zijn zoon komt een anderhalf uur later van 
school dan gebruikelijk en zegt tegen vader dat hij 
na school met zijn vriend huiswerk heeft gemaakt. 
De robot rijdt naar hem toe en tikt hem op de kop, 
waarna de zoon bekend dat hij met zijn vriend naar 
een pornofilm heeft gekeken. Vader: “je moest je 
schamen, ik loog nooit tegen mijn ouders”, waarna hij 
prompt een tik van de robot kreeg. Moeder schiet in 
de lach “Zo vader, zo zoon”. PAF, ook de moeder krijgt 
een ferme tik van de robot. 
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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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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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Hondenschool

hoopt op een snelle
coronavrije tijd.


