
 

 

Beste Airedalevrienden, 

Het is voor de kynologie een bewogen jaar 
geweest. De thema's fokkerij, gezondheid, 
gedrag & welzijn (GGW) staan (terecht) con-
tinu in de belangstelling van de samenleving. 
Ook wij als ATVN hebben daar zijdelings 
mee te maken. Op dit moment zijn wij volop 
met ons fokregelement bezig. Verder krijgen 
alle rashondenpups vanaf 1 juni 2014 een 
verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle 
rashondenpups en hun ouders wordt daar-
voor DNA afgenomen. Het DNA wordt 
ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. 
Dat is goed nieuws voor pupkopers en ras-
hondenfokkers. Zo is zeker dat de opgege-
ven ouders ook echt de ouders zijn, maar 
kan ook veel gerichter gewerkt worden aan 
het verbeteren van de gezondheid van ras-
honden. 

Op het gebied van de kynologie hebben 
wij als ATVN aan de weg getimmerd. De 
tentoonstellingscommissie met daarin Alie 
Pelle, Gerrit Baggermans en Sies Bouma 
hebben van de Kampioenschapsclub-
match een groot succes gemaakt. 

Hieronder ziet u op een foto van onze 
KCM de keurmeester, mevrouw F. Korte, 
met beide winnaars van de clubmatch. 
Beste teef is geworden Jackie Joyner of 
the Aire Valley (rechts) en  beste reu/ bes-
te van het ras Bendert of Malton. 

Jackie Joyner of the Aire Valley werd te-
vens beste teef op de Kampioenschaps-
clubmatch van de ATCN. 
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Hocus Pocus of Malton had een erg succesvol jaar in 

2014, zij werd 18 maal op rij beste van het ras en viermaal 

Best in Show. Met als hoogtepunt beste van het ras bij de 

Europese kampioenschappen (58 inschrijvingen). 

Op 22 maart 2015 organiseert de Nederlandse Terriër 

Unie haar tweejaarlijkse Terriër Specialty. Ons ras zal die 

dag gekeurd worden door een echte terriërspecialist, dhr. 

Brown-Cole uit Groot-Brittannië. Ik nodig met name 

onze fokkers uit om hun airedale terriërs in te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze overige activiteiten werden mede door de grote 

inzet van Anique en Lambert van Gelder, Sonja en Mario 

de Cooker en Marga Bouma een groot succes. Wij vinden 

het geweldig om te ervaren door hoeveel leden onze acti-

viteiten bezocht worden. Wij waarderen de vele positieve 

reacties. 

Namens het bestuur wens ik eenieder (baasjes en hon-

den) prettige feestdagen en een voorspoedig 2015. 

Martin Bouma. 

Voorzitter ATVN 

 

 

 

 

Hocus Pocus of Malton 



 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen. 
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Optische Illusies 

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of 

optical deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-500-29131-

3. 

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Hebt u bij de vorige Opti-

sche Illusie: op de prent 

“Mijn vrouw en 

schoonmoeder” beide 

vrouwen kunnen herken-

nen? Uw ogen moeten dan 

wel telkens even 

‘verspringen’. Niet gelukt? 

Kijkt u dan nog eens goed. 

In de rode cirkel op de 

prent hiernaast is aangege-

ven wat de neus is van de 

schoonmoeder, met daaronder haar mond en daarboven het 

haar met hoofddoek. Of als u anders kijkt, dan ziet u in de 

rode cirkel de kin plus kaaklijn van de jongedame. Ze kijkt 

naar links. Net boven de cirkel ziet u de wimpers en daarbo-

ven het haar met de pluim van een hoed. En de rest komt 

dan vanzelf.  

De Optisch Illusie van deze Nieuwsbrief is een aardigheidje. 

Niet moeilijk. Op de afbeelding rechts ziet u het hoofd van 

een sater. Draait u de afbeelding om, dan ziet u wat u kunt 

verwachten bij het kerstdiner. De tekening dateert uit onge-

veer het jaar 1700. 
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Anique en Lambèrt verzorgen weer een schitterende 

wandeling, vanuit de prachtige locatie ’T Hôfke’ in Han-

del, Noord-Brabant. 

Vanaf half elf wordt u ontvangen met een kopje koffie 
met iets lekkers daarbij. 

Om elf uur gaan we wandelen.  

 

Na de wandeling staat er een heerlijk soepbuffet  op u te 

wachten. En na de soep gaan we borrelen. Dit alles wordt 

u aangeboden door het ATVN. Terwijl we het glas heffen 

op het nieuwe jaar begint ook onze wereldberoemde ver-

loting met daarin extra mooie prijzen en omdat het 

Nieuwjaar is twee hoofdprijzen.  

.  

 

Het Airedalewinkeltje van Anique is natuurlijk ook aan-

wezig, met nieuwe pluchen Airedales. 

Omdat we ook dit keer voor een soepbuffet gekozen 

hebben is het wel wenselijk dat u even opgeeft dat u 

komt, en met hoeveel personen u komt. Dit kan tot 

18 januari 2015. Graag even een mailtje naar 

atvn@home.nl of een telefoontje naar: 0475-

552227. U komt toch ook! 

Zondag 25 Januari 2015 organiseert het ATVN haar 
Nieuwjaarsreceptie met wandeling. 
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renarts of gedragstherapeut u helpen?' 

 Een goede hondenschool zal ook zeker aandacht beste-
den aan het socialiseren op vuurwerk. 

Wat te doen om angst te voorkomen? 

 1. Een veilige plaats voor de hond creëren waar hij van 
tevoren al aan kan wennen. Het liefst een ruimte met zo 
min mogelijk ramen bijvoorbeeld de badkamer. 

 2. Binnen het licht aanlaten en een radio of tv aanzetten, 
dit dempt de geluiden 
van buiten. 

 3. Houd ramen en gor-
dijnen dicht. 

 4. Aandacht afleiden, 
door bijvoorbeeld een 
kluif te geven. 

5.Een grote deken neer-
leggen, waar de hond 
lekker in kan wegkrui-
pen 

 6. De hond alleen aan-
gelijnd uitlaten, zodat 
hij niet weg kan rennen 
als hij schrikt. Maak 
geen grote wandeling en 
ga als het vuurwerk in 
de loop van de avond 
heftiger wordt niet meer 
naar buiten 

 7. Het dier belonen bij goed gedrag, bijvoorbeeld als de 
hond rustig blijft als er vuurwerk afgestoken wordt. 

 8. Geen vuurwerk in de achter- of voortuin afsteken, 
maar afstand houden. 

Middelen tegen vuurwerkangst 

Een DAP verdamper® verspreidt rustgevende geurstoffen. Deze 
geurstoffen heten feromonen, dit zijn kalmerende en herkenbare geuren voor 
uw hond waardoor hij zich meer op zijn gemak gaat voelen en minder 
angstig is. U doet de verdamper in het stopcontact in de kamer waarin uw 
hond zich bevindt. De verdamper wordt afgeraden aan honden die bekend 

zijn met luchtwegproblemen, omdat het de luchtwegen kan prikkelen. 

Versuffende medicijnen 

Alprazolam = Xanax® 

Alprazolam geeft een sedatie en vermindert angstgevoelens. Ook maakt het 
uw hond minder gevoelig voor geluiden . En dat is precies wat we willen bij 
angst voor harde knallen. Vaak kan uw hond nog wel gewoon lopen. 
Alprazolam is eigenlijk een humaan medicijn, ofwel bedoeld voor mensen. 
Het is echter gebleken dat het ook werkt bij honden met vuurwerkangst.  

Vuurwerkangst bij honden 

Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar 
voor honden zijn de harde en onverwachte knallen van 
het vuurwerk vaak geen feest. Jammer genoeg wordt er 
vanaf november al vuurwerk afgestoken. Zowel dieren 
als mensen schrikken ervan, maar wij mensen weten dat 
het geen bedreigende situatie is. Voor uw hond is het 
anders. De angst voor harde geluiden is een natuurlijke 
angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. 
Dit kan zich uiten als heftig blaffen, janken, maar ook 
wegkruipen onder bed of in andere donkere hoeken van 
het huis. Soms vluchten angstige honden buiten weg, 
waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn. 

Angst op de avond zelf is vervelend, maar daarbij komt 
dat het probleem zich kan generaliseren. Dan zal uw 
hond niet alleen in paniek raken bij vuurwerk, maar ook 
bij andere geluiden waarvoor hij voorheen niet bang 
was, bijvoorbeeld onweer.  

Voorkomen is beter dan genezen 

Een goede socialisatie van uw pup is van groot belang! 
Als de pup echter na oud en nieuw bij u in huis komt, 
vergeten sommigen dat het ook heel belangrijk is om de 
pup te leren wennen aan geluiden die aan het eind van 
het jaar pas plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het vuur-
werk. Belangrijk is dus dat u naast de dagelijkse socialisa-
tie uw pup ook socialiseert op vuurwerk. 

Om uw pup aan vuurwerk te laten wennen, kunt u ge-
bruik maken van de 'vuurwerk-cd'. Ook zijn er bij feest-
winkels trekrotjes te koop welke u hierbij kunt gebrui-
ken. Het voordeel van de trekrotjes is de geur die hierbij 
vrij komt. Verdere uitleg vindt u onder 'Hoe kan de die-

Vuurwerkangst bij honden  

Bron: Dierenkliniek Kenoupark 
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Amsterdam. Honden begrijpen wat het baasje zegt. 

Althans, hun brein reageert op spraak hetzelfde als 

mensenhersenen doen, blijkt uit Engels onderzoek 

dat vandaag wordt gepubliceerd in het vakblad Cur-

rent Biology. 

Honden maken onderscheid tussen de betekenis van 

woorden en de manier waarop die woorden worden uit-

gesproken. In het brein van de hond worden beide aspec-

ten min of meer afzonderlijk verwerkt, net zoals bij men-

sen gebeurt. Het is, aldus de Britse onderzoekers, een 

sterke aanwijzing dat honden echt naar taal luisteren. 

Ze begrijpen vooral de emotionele lading van spraak, niet 

zozeer wat er wordt gezegd, aldus hondenonderzoeker 

Matthijs Schilder van de Universiteit Utrecht, die niet bij 

het onderzoek betrokken is. 

De onderzoekers lieten honden gesproken geluidsfrag-

menten horen. Daarbij noteerden ze hoe de honden hun 

kop draaiden, wat duidelijk maakt met welk oor ze luister-

den. Dat is een teken welke hersenhelft het actiefst was. 

Honden blijken monotone, betekenisvolle boodschappen 

vooral in de linkerhersenhelft te verwelken, terwijl spraak-

achtig, maar betekenisloos gebrabbel in de rechterhelft 

terechtkomt. Dat is identiek bij mensen. 

De overeenkomst tussen hond en mens is opvallend, 

zegt neurowetenschappen Arjen Stolk van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. ‘De hemisferische instelling lijkt 

grofweg gelijk. Ook bij mensen is de linkerhersenhelft 

dominant in het begrijpen van taal. Dat wijst op evoluti-

onaire overeenkomsten.’  

Dat betekent nog niet dat de hond de ontboezemingen 

van de baas volledig in zich opneemt, aldus Schilder. 

‘Honden verwerken informatie weliswaar  op dezelfde 

manier, maar de studie maakt niet duidelijk wat ze pre-

cies met die informatie kunnen.’ Schrijf vooral niet al te 

veel slimmigheid aan de hond toe, zegt Schilder. 

‘Hondenbezitters denken bijvoorbeeld vaak dat de hond 

ze komt troosten. Maar de hond heeft gewoon geleerd 

dat hij wordt geknuffeld als de baas in tranen is. Wat is 

er nu lekkerder voor een hond dan een huilend baasje 

dat hem lekker vertroetelt?’  

Het is nog onduidelijk of spraakverwerking uniek is 

voor de hond. 

Schilder: ’Misschien geldt dit wel voor alle zoogdieren. 

Of alleen voor sociale dieren. Die moeten elkaar immers 

ook begrijpen.’  

Honden luisteren net als mensen 

Bron Volkskrant 27-11-2014 
Pepijn van Gulden 
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De belevenissen van Phaoon 

Door Sonja de Cooker 

De onbedoelde ontsnapping 

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. Wat ik nu heb uit-

gehaald, moet ik jullie echt meteen vertellen, luister en 

huiver. 

We zijn vandaag met Sonja naar het bos geweest en heb-

ben een mooie wandeling gemaakt van zeven kilometer. 

Als we weer bij de auto komen, doet Sonja zoals altijd de 

deur open, klapt de leuning van de stoel naar voren, geeft 

ons een koekje, en terwijl wij instappen telt ze een, twee, 

drie en vier, hopla, jullie zitten er allemaal in. Zo gaat het 

altijd, zo weet Sonja zeker dat ze geen hondje vergeet. Op 

het moment dat Sonja zelf in de auto wil stappen komt 

een vriendin net met haar auto het parkeerterrein van het 

bos oprijden. Sonja en Henny beginnen gelijk gezellig te 

kletsen, met het portier van Sonja’s auto open. Terwijl die 

twee staan te kletsen zie ik door het autoraampje opeens 

het plekje bij de grote boom waar ik op de heenweg alle-

maal lekkere geurtjes geroken had. Ik dacht bij mezelf, die 

twee staan vast nog wel een uur te kletsen, dus kan ik best 

nog even gaan snuffelen. Zo gedacht, zo gedaan, achter 

Sonja’s rug om ben ik uit de auto gesprongen en ben eens 

lekker gaan snuffelen. De geurtjes waren zo interessant 

dat ik niet in de gaten had dat Sonja uitgepraat was, in 

haar auto stapte en wegreed. Toen ik na een tijdje opkeek, 

was de parkeerplaats leeg en stond ik daar helemaal in 

m’n eentje. Wat moest ik doen? Waar is Sonja? Waar zijn 

mijn zusjes? In dolle paniek ben ik terug het bos inge-

rend. Ondertussen kwam Sonja geheel onwetend van het 

drama dat zich in het bos had afgespeeld thuis, deed het 

portier van haar auto open en zag maar drie hondjes. Ze 

ging meteen keihard roepen:”Phaoon, waar ben je?” Maar 

geen Phaoon, en Sonja dus ook helemaal in de stress. 

Snel deed ze mijn zusjes naar binnen, stapte weer in de 

auto en scheurde terug naar het bos. Althans, dat was ze 

van plan, maar uitgerekend op dat moment rijdt er vóór 

haar het oude boertje uit het dorp, en die durft maar der-

tig kilometer per uur te rijden. En doet dat voor de zeker-

heid midden op de weg, zodat niemand hem kan passe-

ren. Sonja moet dus ook tandenknarsend haar snelheid 

aanpassen. Eenmaal het dorp uit tart ze alle snelheidsli-

mieten en scheurt op een onverantwoorde manier naar 

het bos terug. Daar aangekomen ziet Sonja een mevrouw 

lopen met een Jack Russel. “Mevrouw”, vraagt Son-

ja:”heeft u misschien een bruinzwarte hond zien lopen?” 

“Ja hoor,”zei de mevrouw,”daar verderop op dat pad 

loopt ze”. Bedankend rent Sonja het bospad in al roe-

pend: “Phaoon, Phaoon, waar ben je”. Aan de andere 

kant van het pad loop ik helemaal panikerend rond. Het 

bos dat normaal zo leuk en zo vertrouwd is, is nu naar en 

griezelig. Opeens hoor ik wat, ik houd mijn kop schuin in 

de lucht om goed te kunnen luisteren, hoor ik daar mijn 

naam? Ja hoor, ik hoor Sonja’s stem die steeds maar weer 

mijn naam roept. Keihard ren ik het bospad af richting de 

stem, en dan zie ik Sonja. Ze gaat op haar knieën zitten 

en spreidt haar armen helemaal wijd, ik ren naar haar toe 

en spring in haar armen. Sonja huilt terwijl ze me steeds 

weer kusjes geeft. En dan begint ze op me te moppe-

ren:”Stoute, stoute meid, zal je dat nooit meer doen”!!! 

Goh, wat voelt dat goed, dit keer klinkt het gemopper 

van Sonja als muziek in mijn oren. En nee, ze hoeft niet 

bang te zijn, dit doe ik echt nooit meer. Mijn zusjes en ik 

wensen u allen mooie dagen en een geweldig 2015 samen 

met uw Airedale (s) 

Heel veel pootjes van Phaoon       
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Schuif  aan bij Babs en Borre 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Borre krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Borre. 

Ha lieve Babs, 

Is het bij jou de laatste tijd ook zo druk? Ik ben er nog niet ach-
ter waarom er hier in huis steeds maar weer boodschappen ge-
haald worden. 

Ik ruik natuurlijk aan iedere tas, die hier binnen komt. In deze 
tassen zitten geen gewone boodschappen, Babs. Wat daar in zit 
ruikt nergens naar.  

Ik ruik wel wat, maar niet iets waar ik blij van word. Dit zijn 
geen èchte boodschappen, dit is anders. Sommige boodschappen 
rammelen of het prikt een beetje als ik mijn kop diep in de tas 
steek. Ik word er niet opgewonden van. Het vrouwtje zet alles 
wat in die tassen zit ook zo in de slaapkamer, zonder ook maar 
iets in de keuken voor mij achter te laten. Ik snap er helemaal 
niets van. Wat gebeurt hier allemaal. Jij wilt toch ook weten 
wat er in de tassen van jouw vrouwtje zit, Babs? Dat is toch 
het eerste wat je doet als zij thuis komt en de boodschappen op 
het aanrecht gaat zetten! Ik zorg altijd dat ik tegelijk met het 
vrouwtje de keuken in loop. Zodra ik die tassen maar zie, wil ik 
snuffelen. Stel je eens voor dat ik iets zal missen. Dat het 
vrouwtje alles opbergt zonder dat ik daarbij ben. Het wordt pas 
echt leuk als zij alles uit de tassen haalt. Dan kun je stuk voor 
stuk ruiken wat zij heeft gekocht. Meestal spring ik met mijn 
voorpoten op dat aanrecht om extra goed te kunnen snuffelen 
aan al dat lekkers. Doe jij dat ook, Babs?  

Het vrouwtje zegt dan meteen: “Borre, schiet op, weg wezen. 
Dat is niet voor jou.” Jammer is dat! Toch hoop ik altijd dat er 
wel iets voor mij uit die tas komt. Maar deze keer is het raar, 
Babs. 

Ik weet nu dat het vrouwtje de boel voor mij verstopt in de 
slaapkamer. Nu moet ik dus heel slim zijn. En wij Airedales 
zijn slim. Dat weet jij zelf natuurlijk ook wel. Ik moet zorgen 
dat ik een keer de slaapkamer kan binnen sluipen als het 
vrouwtje niet in de buurt is. Ik wil weten wat zij daar allemaal 
voor mij verborgen houdt in die kamer. Zijn de deuren van de 
kamers bij jou ook altijd goed dicht, Babs? Hier meestal wel. 
Sommige deuren hier in huis kan ik zelf open maken. Die van 
de slaapkamer niet. Die gaat voor mij verkeerd om open. Dat 
wordt dus afwachten. Nu moet ik maar net doen of ik erg 
graag in de gang lig, zodat ik die slaapkamerdeur heel goed in 
de gaten kan houden. 

Soms roepen de baasjes mij de kamer in. Dan ga ik maar naar 
binnen. Het gaat te veel opvallen als ik niet luister en in de 
gang blijf liggen. Ik moet wel geduld hebben zeg! Dat is niet ge-
makkelijk. Als ik iets wil, dan wil ik het meteen! Heb jij dat ook? 

Maar dan… ja, hoor de slaapkamerdeur staat op een kier. Met 
mijn neus kan ik de deur wat verder open krijgen. Het is  
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Schuif  aan bij Babs en Borre  (Vervolg) 

gelukt, Babs. Ik ben in de slaapkamer. Nu eens even kijken 
waar het vrouwtje de boodschappen verstopt heeft. Ik hoef 
niet lang te zoeken. Alles staat naast de kast. Net als ik be-
gin te snuffelen, komt het vrouwtje binnen. “Borre hoe kom 
jij nu hier en wat doe jij daar? Wat moet jij bij die kerstspul-
len?” Kerstspullen, Babs! Alleen maar allerlei spullen om 
kerststukjes te kunnen maken en nieuwe ballen om in de 
kerstboom te hangen. Als het vrouwtje dat nu meteen even 
tegen mij gezegd had, hoefde ik ook niet zo geheimzinnig te 
doen daar in de gang. Ik begrijp nu ook waarom zij ze in de 
slaapkamer heeft gezet. Alles op de keukentafel laten staan, 
kan natuurlijk niet. En het hele boeltje eerst op zolder zetten 
om het een paar dagen later weer naar beneden te halen… 
Ik snap het vrouwtje wel. Dus sjok ik achter het vrouwtje 
aan naar de keuken en zucht maar eens diep. Gelukkig krijg 

ik van het vrouwtje een heerlijk hondenkoekje. Dat maakt alles weer goed. 

Morgen gaat het vrouwtje die nieuwe ballen in de kerstboom hangen. Ik ga er maar eens heel 
dichtbij liggen om te kijken of er misschien toch nog iets voor mij te halen valt. Je weet maar 
nooit! 

Dag Babs. Tot een volgende keer.  

Heel veel kerstlikjes van, Borre. 

 

 

Hallo lieve Borre, 

Leuk hè dat het weer Kerstmis wordt, en dat we een heuse boom in huis krijgen. Ik moet je 
een jeugdzonde opbiechten. De eerste keer dat ik een kerstboom zag was ik een jaar. Het 
vrouwtje ging de kerstboom optuigen, en deed er kerstkransjes in voor de kleinkinderen. Je 
kunt je wel voorstellen wat er gebeurde met vier honden in huis. Dus het vrouwtje wist niet 
hoe snel ze de kransjes uit de boom moest halen. De kerstboom stond in de hoek van de ka-
mer naast de eettafel, en eerste kerstdag zaten mijn baasjes met de kinderen en kleinkin-
deren heerlijk te eten. Dat is met Kerst altijd een langdurig iets, dus liep  ik rondjes rond 
de tafel, in de hoop dat de kleinkinderen iets lekkers op de grond zouden laten vallen 
(iets dat in het verleden regelmatig gebeurd is). Opeens snoof ik een heerlijke zoete geur 
op. Die geur kwam uit de kerstboom, en opeens zag ik een kerstkransje hangen die het 
vrouwtje vergeten was eruit te halen. Ik ging op mijn achterpoten staan zodat ik precies bij 

het kransje kon. Maar het kransje gaf 
niet mee, het nog maar eens geprobeerd 
en ja hoor ik kon het kransje uit de 
boom trekken. Opeens hoorde ik het 
vrouwtje een enorme kreet slaken,”PAS 
OP DE KERSTBOOM’. En langzaam maar 
heel zeker kwam de kerstboom richting 
kersttafel en ’ PATS BOEM’ lag de kerst-
boom op de grond en ik in mijn mand. 
Volgens mij heb ik alle snelheidsrecords 
gebroken, want tjonge wat was ik ge-
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schrokken. Opeens begon iedereen aan tafel te lachen, gelukkig dat viel weer mee, en 
toen kreeg mijn vrouwtje de slappe lach. Dat was voor mij het sein dat ik uit mijn mand 
kon komen om helemaal opgelucht in de feestvreugde te delen. Het baasje zette de kerst-
boom weer recht, het zag er een beetje droevig uit, aan de voorkant waren alle ballen 
kapot en de piek was ook in twee stukken gebroken. Het vrouwtje zei: ”ach, ik koop over-
morgen wel weer nieuwe ballen, dan is het toch uitverkoop”. En toen tegen mij: ”kom 
maar eens hier, het is mijn eigen schuld, ik had ook nooit kransjes in de boom moeten 
hangen.” Wat een verhaal hè, het is alleen jammer dat mijn vrouwtje een goed geheugen 
heeft, en zich niet meer laat verleiden om kerstkransjes in de boom te hangen. 

Zo Borre, dat was mijn kerstavontuur. 

Heel veel likjes, Babs  

Ha lieve Babs, 

Wat een spannende gebeurtenis bij jou! En wat jammer dat jouw vrouwtje nu net een kerst-
kransje zo hoog in de boom is vergeten eruit te halen. Het had gewoon lager moeten hangen, 
dan had jij in het voorbij lopen alleen maar je bek open hoeven doen en was het kransje zo naar 
binnen gerold. Niemand had iets gemerkt en ik denk dat het kransje niet eens gemist zou zijn. 

Ik kan me voorstellen dat jij vreselijk bent geschrokken. Als een kerstboom omvalt geeft dat 
heel veel lawaai. Wat een geluk dat jouw mand in de buurt stond en je, als een haas zo snel, 
erin bent gaan liggen. Heb jij ook je poot over je oren gelegd? Ik doe dat altijd als ik even niets 
wil horen. Je denkt natuurlijk dat de baasjes boos op je zullen zijn. Daar wil je even helemaal 
niet aan denken. Je weet zelf maar al te goed dat je iets gedaan hebt wat niet zo heel erg slim 
was. Het lijkt erop dat je een heerlijk kerstkransje kunt pikken, maar in plaats van lekker te 
smikkelen, krijg je een boom vol kerstballen over je heen. 

Daar wil je niets over horen en dus doe je even net alsof je doof bent.  

Echt boos zijn jouw baasjes niet geworden hè Babs. Heel hard lachen betekent meestal, dat je 
grappig wordt gevonden. Alleen zullen er nooit meer kerstkransjes in de boom hangen. Dat zal 
wel altijd zo blijven. Vervelend dat baasjes zoiets zo goed kunnen onthouden. 

Het vrouwtje heeft hier de kerstboom ook versierd met heel veel ballen. Ik lag vlak bij de boom. 
Alleen niet binnen maar buiten. Ik heb precies kunnen zien wat het vrouwtje in de kerstboom 
heeft gehangen. Dat duurde lang! Ze heeft heel veel van die ballen in de boom gehangen. Het is 
wel mooi hoor, maar voor mij is er dus helmaal niets in de kerstboom. Niet eens een honden-
koekje of een leuk piepbeestje! Saai hoor! 

Na jouw belevenis met het kerstkransje, begrijp ik opeens ook waarom er geen lekkere dingetjes 
of een leuk speeltje voor mij in de boom zijn gehangen. 

Nu maar hopen dat we toch een extra heerlijk verwenhapje krijgen, Babs. Het is ten slotte 
Kerstmis! 

Je kunt bij de kerstboom wel heel goed dromen over hondenkoekjes. Heb jij dat al eens gepro-
beerd? 

Dag Babs, vrolijk kerstfeest! 

 

 

 

 

Babs en Borre wensen alle Airedales en hun baasjes 

geweldige kerstdagen en een gezond 2015 met veel 

wandelplezier. 
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Kerstgevaren voor uw huisdieren 

Bron: Dierenartsabc.nl 

We brengen de kerstdagen met vrienden en familie door, 
in een huis vol gezelligheid en kerstversierselen. Tijdens 
deze knusse dagen liggen er echter wel gevaren op de loer 
voor uw huisdieren. Omdat het vervelend zou zijn als u 
uw kerst bij de dierenarts zou moeten doorbrengen zet-
ten wij de mogelijke gevaren voor u op een rij.  

Kerstboom  

Vaak ligt de grond onder de kerstboom bezaaid met afge-
vallen dennennaalden, dus oppassen geblazen! Zet de 
voer- en drinkbak van uw huisdier niet onder de kerst-
boom. De dennennaalden zijn giftig en kunnen ook de 
darmwand doorboren. Water waarin naalden hebben ge-
legen is ook giftig, evenals het water waarin de stam van 
de kerstboom staat. Zorg dus dat uw huisdier niet van dit 
water (met erin opgeloste giftige stoffen) kan drinken. 

De ziekteverschijnselen die uw huisdier kan vertonen 
zijn: braken, diarree, slijmvliesontsteking in bek en keel 
en sloomheid. 

Takken van naaldbomen (kerstboom of kerststukje) kun-
nen bij sommige honden ook een allergische reactie op-
wekken. Uw hond krijgt dan na contact met de dennen-
takken, een dikke snuit, gezwollen oogleden en oorschel-
pen. 

Kerstballen 

Kerstballen in een boom zijn voor een kat onweerstaan-
baar. Als ze er in slagen er één uit de boom te meppen, 
zijn de scherven zeer scherp en kunnen in de zachte 
voetzooltjes zorgen voor pijnlijke wondjes. 

Honden kunnen een kerstbal opeten, die dan inwendig 
problemen kan veroorzaken. 

Engelenhaar 

Dit kan met name bij katten wel eens zorgen voor een 

allergische reactie als ze hiermee in contact komen. De 
allergische reactie kan zijn acute benauwdheid of opge-
zwollen lichaamsdelen die met het engelenhaar in contact 
zijn geweest, maar ook ontzettende jeuk en roodheid op 
de contactplekken is mogelijk. Neem dan contact op met 
uw dierenarts, want bij zwelling van de slijmvliezen in de 
keel, bestaat de kans op verstikking. 

Lametta  

Dit zijn lange glimmende sliertjes, goud of zilver van 
kleur, die als versieringen in de kerstboom worden ge-
bruikt. Deze sliertjes kunnen een onweerstaanbare aan-
trekkingskracht op uw huisdieren uitoefenen omdat ze bij 
iedere zuchtje tocht bewegen. Eenmaal opgegeten kun-
nen de sliertjes darmverstoppingen veroorzaken. 

Kerstplanten 

Hulst (Ilex aquifolium), de 'echte' kerstroos (Helleborus ni-
ger), maretak (misteltoe, Viscum album) en de kerstster 
(Euphorbia pulcherrima), die ook wel de kerstroos genoemd 
wordt, zijn giftige planten voor uw huisdier, indien ze aan 
de blaadjes of bloemen knabbelen. 

De ziekteverschijnselen zijn: misselijkheid, speekselver-
lies, slijmvliesontsteking in de bek, braken, diarree (soms 
bloederig), opwinding, stuiptrekkingen, benauwdheid en 
hartritmestoornissen. Bij contact van het sap uit de kerst-
ster met de huid kunnen blaren ontstaan. 



 

 

Kerstgevaren voor uw huisdieren (vervolg) 
Bron: Dierenartsabc.nl 
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Chocolade  

Onze huisdieren vinden chocolade meestal erg lekker, 
maar het is voor hen giftig. 

Kalkoen- of eendenbotjes 

Tijdens de kerstdagen wordt weer veel gevogelte gegeten. 

Veel honden en katten houden wel van een lekker kal-
koen- of eendenpootje, en eten die in het geheel op. Er 
bestaat dan een risico dat een scherp botje de darmwand 
doorboort. Dus zorg dat ze niet bij de botjes kunnen ko-
men. 

Rolladenetjes  

De netjes die om uw rollade gezeten hebben, ruiken heer-
lijk en kunnen worden opgegeten door uw hond of kat. 
Bij kleine honden en katten kunnen ze zorgen voor een 
darmverstopping en als ze vastlopen in de darm, moeten 
ze operatief worden verwijderd. Zorg dus dat u ze niet op 
het aanrecht of op tafel laat liggen, maar gooi ze direct in 
een goed afgesloten vuilnisbak. 

(Champagne)kurken  

Geliefd speelgoed voor (jonge) honden, maar helaas wor-
den ze ook nog wel eens ingeslikt. Ook deze kunnen 
weer zorgen voor een darmverstopping en moeten in dat 
geval operatief verwijderd worden. In sommige gevallen 
kunnen ze gewoon uitgepoept worden na enkele dagen. 

Als het toch misgaat .........  

Ondanks uw voorzorgsmaatregelen, nu u weet waar u op 
moet letten, kan er altijd op een onbewaakt ogenblik toch 
iets gebeuren wat u niet heeft voorzien. In de meeste ge-
vallen is er dan geen reden tot paniek en loopt het met 
een sisser af. 

Neemt u wel direct contact op met uw dierenarts. De 
dierenarts kan goed inschatten hoe ernstig de situatie is 
en kan u vertellen of u kunt afwachten of dat een directe 
behandeling noodzakelijk is. In sommige gevallen is snel 
ingrijpen van levensbelang. 
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 

mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van  

Donna. 

Beste Babs, ik mocht altijd in de auto voorin zitten als ik met de baas op pad 
ging. Of het nu naar de dierenarts was of naar het bos. Maar onlangs gaf ik 
een paar blafjes toen hij de oprit in reed en ik de kat van de buren zag. Hij 
schrok en reed een deuk in de garagedeur. Nu mag ik niet meer voorin. Ik 
vind dat niet eerlijk wan HIJ reed toch? Hoe krijg ik hem zover dat ik weer 
voorin mag ? Piepen, zeuren, zachtjes in zijn oren bijten, melancholiek met 
mijn kop op zijn schouder hangen, niks helpt. Wat zou jij doen? Donna 

PS. Wat hij bij het vrouwtje beweerde, nl dat ik, Donna, als een dolle baviaan 
tekeer ging is erg overdreven. Ik ben ten slotte een dame, nietwaar. En wat 
HIJ zei, toen hij uitstapte, had ik ook niet van hem verwacht. En het vrouwtje 
vast ook niet ! Wat niet weet, niet deert. Maar ik wil mijn uitzichtplekje terug ! 

Lieve Donna, 

Die  baas van jou doet ook echt alles om maar in de be-
langstelling te kunnen staan hè! Werkelijk ongelooflijk. 
Wij kennen jou als een echte dame. Als jij die vervelende 
kat van de buren ziet, geef jij een heel klein bescheiden 
kefje, waardoor de aandacht van de kat op jou gericht 
wordt. Dat kan Berend natuurlijk niet uitstaan, en om de 
aandacht op hemzelf te krijgen, rijdt meneer van balorig-
heid een deuk in de garagedeur. En dan durft hij ook te-
gen Gelma te zeggen dat jij als een baviaan tekeer ge-
gaan bent. In een woord belachelijk! Dat gelooft Gelma 
immers nooit. Iedereen die jou kent weet dat het nooit 
jouw schuld geweest kan zijn. Maar Donna, even onder 
ons, is het een mooie grote deuk, zo een die je van een af-
stand al kunt zien? Of is het alleen maar een klein prut-
deukje die je niet kunt zien als je het niet weet? Want 
daar zie ik Berend ook nog voor aan hoor, heel veel druk-
te om niets. Lieve Donna, om weer voorin te kunnen zit-
ten, zul je met grover geschut moeten komen. Gewoon ie-
dere keer als je op de achterbank moet gaan zitten, flink 
gaan jammeren en janken, daar wordt hij onder het rij-
den horentjesdol van, zodat hij overstag zal gaan. 

Zo lieve luitjes, dat was het weer. Tot volgende maand.  

En mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet, 

maar stuur ze naar atvn@home.nl en jullie krijgen altijd 

mijn deskundig antwoord. 
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Beste Airedale Terriër vrienden, 

Haringkoekjes met een Italiaans tintje 
  
Door Tineke van Buuren 

1 blik haring in tomatensaus 

 2 eieren 

 300 gram rijstebloem/rijstmeel 

 4 teentjes knoflook 

 2 theelepels basilicum 

 3 eetlepels zonnebloemolie of olijfolie 

 Verwarm de oven voor op 180 gra-
den, zonder de bakplaat er in. Doe de 
inhoud van het blikje haring in de 
blender, samen met de olie, de eieren, 
de knoflook en de basilicum. Maak 
hiervan een gladde massa. 

Doe de bloem in een kom en voeg de 
mix uit de blender hier aan toe. Kneed 
dit tot een deeg. Het deeg mag niet 
meer plakken, dus voeg wat extra 
bloem toe als dit het geval is. 

Rol het deeg uit tot ongeveer een hal-
ve centimeter dikte, en steek eventueel 
wat vormpjes uit. 

Leg de stukjes deeg op het bakpapier 
op de bakplaat. Schuif de plaat in de 
oven en bak de koekjes voor 20 minu-
ten. Zet na 20 minuten de oven uit, 
maar laat de koekjes nog ongeveer 30 

minuten uitharden met de ovendeur 
dicht. 

 

Het nieuwe jaar gaat alweer bijna be-
ginnen, en wij staan te trappelen om 
ook dit jaar weer allerlei leuke dingen 
voor u te organiseren. Maar daar heb-
ben wij uw hulp bij nodig! 

Daarom willen wij u vragen om uw 
jaarlijks lidmaatschapsgeld over 2015, 
als u dat nog niet voldaan heeft, zo 
snel mogelijk aan ons over te maken 

op rekeningnummer: NL87ING-
B00004460357 en voor het buitenland 
ook nog de BIC code erbij:  BIC 
INGBNL2A t.n.v. Airedale Terriër 
Verbond Nederland te Ohé en Laak.  

Uw lidmaatschapsgeld bedraagt €7,50 
maar een hoger bedrag is natuurlijk 
ook zeer welkom. De extra donaties 
maken het ons mogelijk om u, iedere 

maand weer, een nieuwsbrief toe te 
zenden en wandelingen, een Familie-
dag en de Nieuwjaarsreceptie te orga-
niseren.  

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Mario de Cooker 

Penningmeester 
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Pagina 17 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  1 

HO HO HO !!! 

Door Marc Weyts 

Een nieuw waargebeurd verhaal van 
Beau uit België. 

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

Van tante Sonja moest mijn verhaaltje 
deze maal wat vroeger binnen zijn. Ik 
kan jullie daarom nu nog niet vertellen 
hoe mijn allereerste Kerst met mijn 
twee baasjes verlopen is. Ik ben 
zooooo blij dat die feestdagen nu nog 
moeten komen en ze dus nu nog niet 
voorbij zijn ! 

Vorig jaar was ik met Kerst nog maar 
een maand oud en daarom wordt het 
nu eigenlijk mijn allereerste Kerst die 
ik me nog lang zal herinneren. Daar 
ben ik nu wel al zeker van. 

Kerstmis moet vast en zeker iets heel 
moois zijn. Hoe ik dat nu al kan we-
ten ? 

Wel, mijn baasjes hebben hier een 
prachtige boom binnengehaald. Die 
boom is zoooo hoog …. tot aan het 

plafond en wat daar allemaal in hangt ! 
Ik vraag me af waar ze dat allemaal 
vandaan halen. Ik zie slingers, ballen, 
parels, lantaarntjes, bloemen, engelen, 
strikjes, enz….. Maar weten jullie wat 
ik het allermooiste vind ? ….. de licht-
jes ! Ja, de lichtjes in die boom. Ik heb 
mijn baasjes horen vertellen dat het er 
wel drie duizend zijn. Oh wat is dat 
mooi ! Voor mij allemaal nieuw en ik 
kan daar zo van genieten ! Zo ga ik 
zonder te bewegen, vlak voor de 
kerstboom, plat op mijn buikje, op de 
grond liggen en kan minutenlang, met 
mijn snoet omhoog, ernaar kijken. 
Soms branden ze allemaal tezamen, 
maar soms ook niet. Dan flikkeren ze, 
net als sterretjes aan de hemel. 

Ik zie ook hier en daar kaarsjes bran-
den en aan sommige kan ik zelfs snuf-
felen. Wees gerust lieve ATVN-ertjes, 
ik doe dat heel voorzichtig hoor, want 
hoe dichter mijn meesterlijke neus 
tegen dat vlammetje komt, hoe war-
mer het wordt en daar heb ik het nu 
wel niet voor hoor. Ik laat ze maar 
branden. Na een tijdje gaan die geluk-
kig vanzelf toch uit en soms blazen 
mijn baasjes deze zelf uit. Dat doen ze 
meestal wanneer iedereen hier onder 
de wol kruipt en ook ik lekker in mijn 
bench mag gaan dromen van de ko-
mende feestdagen. 

Verder heb ik met mijn goed ontwik-
kelde oren al kunnen opvangen, dat 
hier heel veel mensen over de vloer 
gaan komen. Ook dat vind ik heerlijk ! 
Ik hoor hen dan altijd zeggen hoe 
mooi ik eruit zie en vooral hoe braaf 
ik ben. Ik steek dan fier mijn snuit in 
de lucht en ook dat vinden ze dan 
geweldig ! Voor ik het goed en wel 
besef, heeft iedereen van het gezel-
schap mij dan al geaaid en een flinke 
pakkerd gegeven. 

Weten jullie wat ik onlangs 
nog gehoord heb ? Naar ’t 
schijnt krijg ik binnenkort 
ook iets in mijn kommetje 
wat veel, veel lekkerder is 
dan mijn dagelijkse brokken 
en ook is er één avond die 
veel langer zal duren dan 
alle andere. Ze zeggen dat ik 
niet zal mogen gaan slapen 
vooraleer ze tot tien hebben 
geteld. Ik weet niet waar ze 
het over hebben hoor en 
wat ik nog het meest eigen-
aardig vind is, dat ze niet tot 10 tellen, 
maar gewoon andersom. Bovendien 
gaan ze dan daarna er nog om lachen 
ook en gaan ze plezier maken en van 
alles in de lucht schieten ! Mensen 
kunnen toch raar doen hé ! 

Ach lieve ATVN-ertjes, zoals ik reeds 
in mijn vorig verhaaltje schreef … ik 
hou hier wel een oogje in ’t zeil hoor 
en als het hier te bont wordt, dan 
kruip ik in mijn knusse bench en pro-
beer desnoods zelf het deurtje wel te 

sluiten … geen probleem ! 

Ja, december is me toch het maandje 
hoor ! Ze hebben het over een man 
met een lange baard en een rode kerst-
muts, die cadeautjes uitdeelt en dan 
moeten jullie weten dat er nog maar 
juist zo eentje naar ’t schijnt terug naar 
Spanje is vertrokken, ook met een 
lange baard. Maar deze zag er wel wat 
chiquer uit en is gelukkig ons huisje 
niet voorbij gereden ! 

Lieve, lieve ATVN-ertjes, samen met 
mijn baasjes wens ik jullie hele fijne 
feestdagen en hoop ik nog lang jullie 
vriendinnetje te mogen zijn ! Ik ga nu 
terug bij de kerstboom zitten en vertel 
jullie volgende maand (al hebben ze 
het hier wel over volgend jaar) alles 
hoe het hier is afgelopen. 

Soms vraag ik me af, of alle hondjes 
het wel net zo goed als mij hebben. Ik 
hoop het zo met heel mijn Airedale-
hartje. Dat is alvast mijn Kerstwens 
die ik jullie toestuur samen met heel 
veel likjes van mij, jullie Beau’tje uit 
België. 
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 Ik vind me zo knap op deze foto samen met mijn 2 favo-
riete speeltjes. Een bot, die ik maar niet afgeknauwd krijg 
en mijn favoriete bal, die inmiddels al bijna helemaal ka-
pot is, dus ik hoop dat de Kerstman een nieuwe voor mij 
meebrengt. Ja, want het baasje vertelde me dat we met de 

hele familie kerst gaan vieren en daar horen klaarblijkelijk 
ook cadeautjes bij. 

Zo dit was het voor dit jaar!  Ik wens speciaal mijn soort-
genoten en al mijn vriendjes en vriendinnetjes prettige 
kerstdagen en een heel goed en gezond nieuwjaar met 
heel veel wandelplezier. 

 

.  

 

 

 

 

 

Deze maand niet zo'n lang verhaal. Ik snap wel dat jullie 
het leuk vinden als ik weer wat schrijf, maar deze maand 
staat ook in het teken van allerlei andere zaken waar 
mijn baasje en vrouwtje het druk mee hebben. 

Paardenbloemen waren er door het mooie herfstweer 
nog in overvloed en die lust ik wel. De gele en pluizige 
bloemetjes aan de kant van de weg hebben steeds mijn 
interesse. Maar van het baasje moet ik er vanaf blijven. 
Ik voel iedere keer een ruk aan de riem als ik toch weer 
eentje wil pakken.  

Ik ben weer naar de kapper geweest. Een schoonheids-
behandeling noemen ze dit, maar mij baasje noemt het 
een tussendoortje, zodat ik er weer knap uitzie en hij vol 
trots met mij kan wandelen. Nou het zal wel goed voor 
mijn vacht zijn, maar daarna heb ik altijd jeuk, het krie-
belt overal. Na een paar uur ben ik er aan gewend, maar 
fijn vind ik het niet. Ja, ik moest na het kappersbezoek 
even afreageren, want ik had die middag natuurlijk nog 
niet gespeeld. dus de hele avond ben ik met mijn speel-
tjes aan het spelen geweest. Weten jullie dat ik soms het 
baasje of het vrouwtje ook aan het spelen krijg, dan duw 
ik gewoon een balletje of ander speeltje tegen hun been 
aan. Soms werkt dat wel, maar op andere momenten 
roepen ze "los" en willen ze met mij op een andere ma-
nier spelen. 

Ik ben aan het puberen!! Ik wist niet wat dat was, maar 
het baasje wist me dat op zijn manier feilloos uit te leg-
gen. Het kwam erop neer, dat ik zo nu en dan gewoon 
weer niet luister en een heleboel dingen, die ik geleerd 
heb, zogenaamd niet meer weet. Dus moet ik weer van 
alles volgens het boekje doen. Dat boekje hebben ze 
voor mensen uitgevonden. Ik heb er alleen maar last 
van. Nou ja soms levert het ook wel wat op (snoepje), 
zodat ik al met al toch maar weer luister, want als ik dat 
niet doe, behandelen ze me weer als kleine pup en dat 
ben ik al lang niet meer. 

Nieuwsgierigheid is een van mijn beste eigenschappen. 
Wisten jullie dat al? Is dat een raseigenschap of gewoon 
mijn eigenschap. Alles wat er in huis gebeurt daar moet 
ik met mijn neus bovenop staan. Staat het baasje op dan 
loop ik met hem mee, staat het vrouwtje op dan loop ik 
met haar mee. Gaat het vrouwtje koken dan lig ik gezel-
lig aan haar voeten (je weet maar nooit...) ik ben tenslot-
te een gezelschapsdier. 

Mijn baasje vindt het deze week hondenweer! Ik snap er 
niks van, haast geen hond te bekennen buiten. Helemaal 
geen weer voor honden. Het regent en het waait hard. 
Wie wil er dan naar buiten. Ik liever niet maar ik moet 
van het baasje. Er is niks aan ik wordt hartstikke nat, 
krijg vieze pootjes en de harde wind tegen mijn natte 
snuit vind ik ook niet fijn. Laat mij dan maar lekker op 
mijn kleedje liggen. 

Cacher 

Door Engel Geukens 
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Sonja 

  Mario 

   Delphobe 

    Nephele  

       Phaoon         

Aphaia 

Wij wensen 

jullie 

schilderachtige 

feestdagen en 

een gelukkig 

en gezond 

2015 

 

Borre en zijn baasjes wensen u 

een verblaffend goed 2015 

Van harte aan iedereen 

een zalig Kerstfeest 

en 

een gezond en gelukkig Nieuw Jaar 

toegewenst. 

Voor onze lieve viervoeters 

veel leuke wandelingen met hun baasjes! 

 

Vanuit Brussel 

Elke en Robert Van den Haute 

met onze Sam 
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Ik wens speciaal mijn soortgenoten en al mijn 
vriendjes en vriendinnetjes prettige kerstdagen 
en een heel goed en gezond Nieuwjaar met 
heel veel wandelplezier. 

Groeten en fijne dagen en een gezond Groeten en fijne dagen en een gezond Groeten en fijne dagen en een gezond Groeten en fijne dagen en een gezond 

2015 voor mens en dier gewenst.2015 voor mens en dier gewenst.2015 voor mens en dier gewenst.2015 voor mens en dier gewenst.    

Cees en Janny ZwaanCees en Janny ZwaanCees en Janny ZwaanCees en Janny Zwaan. 
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Wij wensen iedereen voor het jaar 2015: 
-12 maanden zonder ziekte 
-52 weken zonder stress 
-365 dagen van geluk 
-8760 uren zonder ruzie 
-525600 minuten vrede 
-31536000 seconden liefde 

 
Karin Brusselman-Bouma 
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