
 

 

Op, let wel! zaterdag 7novem-

ber 2015 gaan we wandelen in 

Rockanje.  

Beachclub Salsa. Tweede Slag 2  

3235 CR Rockanje 

Tel. 0181 402 131 

Start: Parkeerplaats voor het 

strand. 
De wandeling begint om 12 uur. Let op, 

het is een andere dag, een ander tijdstip 

en een andere locatie dan u gewend bent. 

Bij onze oude locatie: het Badhotel zijn 

honden niet meer welkom. Bij de tweede 

gelegenheid werden we letterlijk in de wie-

len gereden door de Harley Davidsonclub 

die veel meer zouden omzetten dan het 

ATVN.  Maar Marga en Martin hebben 

toch weer een mooie nieuwe locatie voor 

ons gevonden, namelijk Beachclub Salsa. U 

rijdt naar de parkeerplaats vlak voor het 

strand, daar verzamelen we vanaf 11.30 

uur. U krijgt daar van ons van ons een rug-

zakje mee met daarin een appel, een brood-

je en een pakje drinken. Dat is voor onder-

weg.   

En omdat we het Marga en Martin niet 

willen aandoen dat zij nog we-

ken broodjes moeten eten, vra-

gen wij u  om even te laten we-

ten dat u komt en met hoeveel 

personen. Dat kan door even 

een mailtje te sturen naar 

atvn@home.nl of een telefoontje naar: 

0475-552227. Graag voor  1 november. 

Om 12 uur gaan we wandelen. Degenen 

die niet wandelen kunnen alvast naar    

Beachclub Salsa gaan. Vorig jaar hadden 

wij het strand bijna voor ons alleen, wat 

was dat genieten!  Na de wandeling krijgt u 

in Beachclub Salsa een consumptiebon 

voor een gratis consumptie, de overige 

consumpties zijn voor eigen rekening. In 

de Beachclub Salsa houden wij ook onze 

wereldberoemde verloting en praten we 

gezellig na. Bij het onvermijdelijke afscheid 

nemen, krijgen de kinderen zoals altijd een 

zak snoep met een speeltje daarin, de hon-

den een paar lekkere kluiven, en krijgt ook 

ieder baasje weer een cadeautje mee. Wij 

hebben er zin in, en hopen u allen op za-

terdag 7 november op het strand van 

Rockanje te ontmoeten. 

Tot dan! 

U komt toch ook! 
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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. 

In de optische illusie 

van de vorige Nieuws-

brief toonden wij u een 

portret van James    

Dean, waarin zijn grote 

passie: mooie auto’s, 

duidelijk naar voren 

kwam.  

4 Oktober Werelddierendag. 
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In deze Nieuwsbrief to-

nen wij u weer eens een 

tekening van Maurits Es-

cher. Wellicht hebt u iets 

van de commotie meege-

kregen over het tentoon-

stellen van zijn tekeningen 

in het  Escher-Museum in 

Den Haag. Een aantal 

hiervan blijkt in werkelijk-

heid te bestaan uit 

replica’s, zonder dat dit 

aan de bezoekers gemeld 

wordt.  

Hierbij van ons als uniek 

gebaar voor u weer eens 

iets anders: een replica 

van een replica, waarin 

prachtig Eschers gevoel 

voor ruimte en symmetrie 

zichtbaar is. 



 

 

Deel 3 

Klopjes in het gezicht of op de kop van een hond. 

Vindt u het leuk om klopjes op uw hoofd te krijgen? Ik 
gok er op dat uw antwoord ‘nee’ zal zijn. Klopjes in je 
gezicht, of op je hoofd, het maakt niet uit hoe liefdevol 
ook gegeven, behoren niet tot de dingen waar we echt van 
kunnen genieten. Sterker nog, we ervaren het als behoor-
lijk irritant en in het slechtste geval kan zo’n klopje in je 
gezicht ook nog pijnlijk zijn.  

En wat we zeker niet willen, is dat vreemde mensen zo-
maar opeens met hun handen richting ons gezicht gaan.  
Als een vreemde op u afkomt en zijn handen naar uw ge-
zicht opheft, veronderstel ik dat u zich bedreigd zult voe-
len, en dat uw eerste reactie spontaan achteruit deinzen zal 
zijn, en uw hoofd zo snel mogelijk van de persoon af wen-
den zodat de vreemde handen u niet kunnen bereiken. We 
willen allemaal een stukje persoonlijke ruimte. Nu zal een 
vreemde niet zo snel op die manier op u afkomen, maar 
als het om honden gaat, denken de meeste mensen dat ze 
honden een plezier doen als ze hen klopjes op het hoofd 
geven. De realiteit is dat veel honden het zullen accepteren 
omdat ze de persoon kennen en weten dat het goed be-
doeld is, maar genieten is er zeker niet bij. U zult merken 
dat zelfs de meest liefdevolle familiehond zal proberen 
weg te leunen voordat u zijn of haar gezicht kunt aaien. 
Hij zal niet weglopen en het uiteindelijk accepteren als u 

toch zijn gezicht wilt aaien, maar echt leuk vindt hij het 
niet. Honden hebben net als wij mensen graag een stukje 
persoonlijke ruimte. Dit is de reden waarom wij als ver-
antwoordelijke volwassenen, kinderen moeten leren om 
een huisdier voorzichtig te benaderen, laat de hond eerst 
even aan de bovenkant van de hand van de kinderen 
ruiken, en laat de kinderen dan de rug van de hond aai-
en. En als u de hond eens echt wilt verwennen, wrijf dan 
eens lekker achter op zijn rug, vlak bij de staart, uw hond 
zal dat heerlijk vinden, en vragen om meer.  

 

 

Elf  dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen 
hebben 
Bron: Mother nature network 
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Op mijn rug aaien 
svp, heerlijk, ja daar 
vlakbij mijn staart 
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Nederlanders houden meer van hond dan van hun partner 

Bron: Relatie.blog.nl 

Dit komt in sommige gevallen door gebrek aan privacy in 
de slaapkamer. 3% van de ondervraagden heeft minder 
seks, omdat de hond ook in de slaapkamer slaapt. Bij 29% 
van de hondenfreaks slaapt het dier sowieso in de echtelij-
ke sponde. 

Een hond hebben heeft voordelen op sociaal gebied. Een 
kwart zegt dankzij hun hond weleens een bijzonder ie-
mand te hebben ontmoet en geeft aan dat de viervoeter 
vaak de aanleiding is om een gesprek op straat te begin-
nen. 

Bijna de helft beschouwt het huisdier als een volwaardige 
gesprekspartner. Vrouwen vinden dit overigens vaker dan 
mannen. Ruim een vijfde ervaart dat de hond hen in alles 
begrijpt. Meer dan de helft van de respondenten brengt 
minimaal 3 uur per dag met hun hond door. De meeste 
tijd wordt besteed aan het uitlaten. Het dier heeft voor 
60% geleid tot een andere levensstijl. Zo gaat 1 op de 5 
minder op vakantie en de deur uit en 4 op de 5 zegt dat 
hun huisdier goed is voor hun conditie: zij gaan vaker en 
meer wandelen dan wanneer ze dat alleen zouden doen. 

De liefde voor een dier gaat vaak erg ver. Van je kat, mar-
mot of hond houden is meestal ook een stuk minder ge-
compliceerd dan de liefde voor je echtgenoot of echtgeno-
te. 

Nederlandse hondenbezitters geven het gewoon toe. 

Zij zijn meer gesteld op hun hond dan op hun part-
ner…….. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder 534 volwassenen met 
tenminste 1 hond, in opdracht van National Geographic 
Channel. De relatie met de hond krijgt gemiddeld een 8,5 
tegenover een 7,8 voor de relatie met de partner. Mannen 
en vrouwen geven de relatie met hun hond gemiddeld 
hetzelfde cijfer. Vrouwen geven de relatie met hun partner 
echter eerder een onvoldoende dan mannen. 

 



 

 

Pagina 5 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  10 

Geschiedenis Dierendag 

Bron: www.dierendag.org 

Dierendag is erg populair en wordt door alle dierenlief-
hebbers al vele jaren gevierd. Maar weinig mensen weten 
precies hoe Dierendag is ontstaan.  Het idee voor Die-
rendag stamt uit 1927 toen ene Ilse Winter uit Tsjechië 
voorstelde aan de Internationale Dierenbeschermingsver-
eniging om één dag in het jaar extra aandacht te geven 
aan dieren. De voorzitster Margaret Ford vond dit een 
goed idee en ging hiermee aan de slag. In 1929 was het 
plan uitgewerkt en werd 4 oktober uitgeroepen tot de 
Werelddierendag. In 1930 werd dan ook in verschillende 
landen over de hele wereld op 4 oktober voor de allereer-
ste Dierendag gevierd. Sinds 1930 wordt er ieder jaar 
Dierendag gevierd. 

 

Waarom 4 oktober? 

De bedenkers van Dierendag (Ilse Winter en Margeret 
Ford) hebben 4 oktober gekozen als datum als eerbetoon 
aan Fransiscus van Assisi. Deze religieuze man, stichter 
van de Kloosterorde van Franciscanen, had een zwak 
voor de zwakkere op de wereld. 

Zelf was hij in zijn jeugd erg verwend.  Na een langdurige 
ziekte en het doorbrengen van een jaar in gevangenschap 
(als krijgsgevangene na een veldslag) besloot hij zijn leven 
te beteren. 

Niet alleen arme mensen zoals zwervers en zieken kre-
gen zijn aandacht. Maar ook planten en dieren vond hij 
erg belangrijk. De sterfdag van Fransiscus van Assisi is 4 
oktober 1226. 
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http://www.renske.com 
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.  

Hondendrollen-kunst. Nog een keer, omdat het zo leuk is! 
Bron: http://www.sprinklebrigade.com/ 
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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. 

Lieve Babs, 

Nu moet ik je toch echt iets vertellen, waar ik me verschrikke-
lijk over kan opwinden. Sinds een maand of twee woont er een 
konijn in onze tuin. Eigenlijk is het een konijntje, want het is 
nog niet erg groot. Steeds als dat beestje op het grasveld ver-
schijnt, staan de baas en het vrouwtje in aanbidding naar dat 
huppelende dier te kijken. 

“Ach kijk eens wat lief, daar is hij al weer. Ik denk dat hij onze 
tuin heeft uitgezocht om er te kunnen wonen.” 

Babs, dat weet ik dus wel zeker. Ergens in de bosjes moet dat 
konijntje een hol hebben. Opeens loopt hij over mijn gras, in 
mijn tuin, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hij éét 
zelfs van dat gras en snoept ook nog van de zaadjes, die uit de 
boom zijn gevallen. Razend word ik daarvan. Er is maar één 
ding wat ik wil en dat is 
dat konijn uit mijn tuin ja-
gen. 

Nu komt het allerergste 
Babs. 

Ik kan rennen wat ik wil, 
dat beestje is altijd sneller 
weg dan dat ik er bij ben. 
Daar zou jij toch ook hele-
maal gek van worden. 

Ik zit een beetje te dagdro-
men op mijn bankje. Dat 
doe ik graag. Ik word ruw gestoord door geritsel achter in de 

tuin.  

“Het zal toch niet waar zijn 
hè!” Het konijn is nog niet te 
zien. Die is vast bezig met het 
oppoetsen van zijn hol. Ik zal 
hem vòòr zijn en eens even la-
ten zien wie hier de baas is. Als 
een raket zo snel, storm ik op 
het geritsel af… Niets te zien. 
Alleen maar keuteltjes. Het ko-
nijntje is nergens te bekennen. 
En ik ben toch echt heel snel 
geweest Babs. Ik heb zo hard 
gerend dat ik zelfs nog een 
beetje op een sukkeldrafje heb 
moeten uitlopen.  

Ook natuurlijk omdat ik me weer door het konijn heb laten beet-
nemen. Met dat typische loopje wil ik vooral laten zien "dat ik 
niet koud of warm word van het voor niets als een speer naar 
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Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

dat konijn rennen."  

Het beestje is sneller dan ik, Babs. Natuurlijk word ik daar niet blij van. Stom konijn! 

Er komt een dag, dan laat ik hem zo schrikken, dat hij voorgoed weet dat ik het hier voor het 
zeggen heb. En zeker geen konijn, dat zomaar vanuit de wei komt aanhuppelen. Mijn tuin uit-
kiest. Een hol graaft. En er doodleuk gaat wonen. Wat denkt hij wel! Je begrijpt het al Babs. Dit 
is niet goed voor een Airedale.  

Ik moet wel mijn humeur op peil houden. Ik ga maar weer eens op mijn bankje liggen. 

Veel likjes van Borre. 

Lieve Borre 

Wat een ellende bij jou in de tuin, ik voel helemaal met je mee. Hier in de tuin zitten geen 
konijnen, maar steenmarters  (ook heel irritante wezens, net zo snel als jouw konijn). 

In het bos, waar wij regelmatig naartoe gaan, zitten wel konijnen, maar ook grote dichte 
bramenstruiken waar de konijnen  zich in kunnen verschuilen, dus is het ook voor mij een 
heel traumatische beleving als ik daar een konijn zie. Voor ik goed en wel in de gaten heb 
dat er een konijn loopt,is hij alweer verdwenen in de bramenstruiken.  

Maar een tijdje terug had ik geluk! Terwijl we heerlijk in het bos aan het wandelen waren, 
kwam mij opeens een penetrante geur tegemoet. Met mijn neus bijna op de grond, ging ik 
er op af. En ja hoor, daar lag een ‘konijn’, of in ieder geval iets dat in een ver verleden  
ooit een ‘konijn’ geweest was. Wat een geur, wauw, er kropen allemaal interessante witte 
wormpjes uit. 

Ik nam de buit heel voorzichtig in mijn bek en sprintte naar het vrouwtje, om te laten zien 
wat een geweldige verrassing ik bij me had. Mijn vrouwtje 
wist het geschenk zeer te waarderen. Ze pakte het ‘konijn' 
van mij aan, prees me, en gaf me een hondenkoekje, om 
vervolgens het ‘konijn’ in de struiken te gooien. 

Dat was een leuk spelletje, ik er meteen achteraan en 
bracht het ‘konijn’ weer naar het vrouwtje terug en incas-
seer weer een koekje.” Dat werkt dus niet “, zei het vrouwtje, 
en dacht na, en zei ” Weet je wat, ik hang hem in een boom 
dan kan jij er niet meer bij Babs”!  Zo gezegd, zo gedaan. 
Weer een stukje verder gelopen, vond ik in de struiken nog 

zo’n lekker stuk ‘konijn’, trots bracht ik mijn pronkstuk weer naar het vrouwtje en het ritu-
eel werd herhaald, ze pakte het ‘konijn’ weer aan, gaf me een koekje, en hing het ook in 
een boom. Een paar bospaden verder kwam een kennis van het vrouwtje ons achterop, hij 
zei tegen ons  “Er loopt hier een halve zool rond, die dode 
konijnen in de bomen hangt”. Daar moest het vrouwtje om 
lachen, en heeft toen uitgelegd waarom die konijnen daar 
hingen. Kun je nagaan Borre, al die mensen die na ons in 
het bos gewandeld hebben, denken vast dat er konijnen aan 
de bomen groeien. 

Zo Borre, dat was het weer, ik ga ook even op het terras re-
laxen. Veel  succes met je konijn. 

Likjes, Babs 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Borre  (Vervolg) 
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Lieve Babs, 

Wat een prachtig verhaal heb jij verteld! Eerst maar even over die steenmarters bij jou. Ik 
weet niet eens dat zulke beestjes bestaan en die heb jij in je tuin? Zijn die ook om weg te jagen? 
Is je dat al gelukt? 

En dan die dode konijnen.  

Ik vind het zo superknap dat jij die aan jouw vrouwtje hebt afgegeven. Ik ben bang dat ik di-
rect gestart zou zijn met opeten. Wij Airedales laten toch het liefst alles wat eetbaar is en lek-
ker geurt in onze bekken verdwijnen?  

Jammer dat je iets wat zo heerlijk ruikt niet mocht opeten. En dan hangt het vrouwtje al dat 
lekkers in een boom, zodat jij er niet bij kunt. Daar snap ik helemáál niets van. Gelukkig heb je 
dan wel een koekje gekregen.  

Ook lekker, maar dat is toch niks vergeleken bij zo’n heerlijk geurend konijn… Jouw vrouwtje 
vindt natuurlijk dat een dood konijn stinkt. Wat stinkt, is vies en wat vies is, moet weg.  

Daar denken wij toch wat genuanceerder over? 

Ik heb op mijn wandelingen nooit een dood konijn gevonden. Ik weet dus niet wat mijn baasje 
doet in zo’n geval. Ik mag niet eens een levend konijn opjagen. Een dood konijn vindt mijn baas 
vast nog zieliger en daar moet ik dan helemaal vanaf blijven. 

Nu weer over mijn tuin Babs. 

Er is hier niet langer één konijn, er is er nog eentje bij gekomen. Twee van die indringers! Ze 
vinden elkaar nog leuk ook! Ze zijn altijd samen. Ik weet zeker dat nummer twee bij nummer 

één is gaan wonen. Ik heb het vrouwtje al horen zeggen 
dat hier over een poosje misschien een konijnenfamilie 
door de tuin huppelt. 

Het is toch vreselijk Babs! Ik moet er niet aan denken. Hoe 
kan ik nu lekker dagdromen op mijn bankje als ik nog 
meer van die beestjes uit mijn tuin moet wegjagen? 

Het vrouwtje zegt dat rennen door de tuin een mooie trai-
ning voor mij is. Nou vraag ik je…? 

Alsof ik dat nodig heb! Ik zie er fantastisch uit. Ik weet 
zeker dat ik van het vrouwtje win, als het op hardlopen 
aankomt. 

Ik lig nu binnen. Het regent buiten zo hard. Ik heb nog 
geen konijn gezien vandaag. Die zitten met zijn tweeën vast en zeker in hun hol. Is dat even 
rustig voor mij. Kan ik ongestoord dagdromen hier in 
huis. 

 

Heel veel likjes, Borre. 
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De belevenissen van Phaoon.  De schapen ommekeer  

Door Sonja de Cooker 

Hallo lieve mensen, wat ik nu weer uitgehaald heb, ga ik 
u nu meteen vertellen. 

Het was mooi weer, en Mario en Sonja hadden besloten 
om weer eens een lange wandeling te gaan maken. Terwijl 
Mario en Sonja hun wandelschoenen aantrokken, dansten 
wij blaffend van opwinding door de kamer, omdat we 
dan weten dat we mee mogen. Dit keer gingen we een 
lange wandeling rond de plassen van Ohé en Laak ma-
ken, dus kon de auto thuis blijven. We liepen via het bui-
tengebied van Ohé , langs de haven waar allemaal jachtjes 
liggen, om vervolgens voor de camping een veldweg in te 
gaan. Onze riemen gingen af en we konden heerlijk ren-
nen. We liepen langs een weiland waar allemaal schapen 
liepen te grazen. Ik vind schapen altijd bere interessant, 
maar mag van Sonja nooit naar de schapen toegaan. Dit 
weiland was helemaal met gaas afgezet, dus maakte Sonja 
zich niet druk toen ik richting weiland ging. Wat Sonja 
niet gezien had, en ik natuurlijk wel, was dat er een klein 
gat in het gaas zat. Met een beetje wurmen en wringen 

kon ik door het gaas krui-
pen en ging triomfantelijk 
luid blaffend achter de scha-
pen aan, die zo schrokken 
dat ze keihard voor mij uit 
gingen rennen. Dat was gei-
nig joh, ik voelde me de 
koning te rijk. 

 

 

Sonja zag wat ik aan het doen was en brulde:”PHAOON, 
KOM HIER NU ONMIDDELLIJK!.” Ik kon horen dat 
ze woest was. Maar ik vond het spelletje zo leuk, dat ik 

dacht:”ja doei, ik kom straks wel, als ik uitgespeeld ben.” 
En rende vrolijk blaffend achter de schapen aan terwijl 
mijn zusjes jaloers toe stonden te kijken. Het weiland was 
niet zo groot, waardoor wij constant rondjes liepen. Sonja 
stond aan de kant steeds harder en bozer te roepen, ik 
raakte daardoor toch een beetje afgeleid, en keek even 
opzij naar Sonja, die behoorlijk rood aangelopen was. 
Door het opzij kijken nam mijn tempo iets af. Toen ik 
weer voor mij uit keek zag ik de schapen niet meer, ver-
baasd keek ik om mij heen, waar zouden de schapen  
gebleven zijn. Opeens hoorde ik achter mij het geluid van 
heel veel rennende hoefjes, ik keek achterom en zag de 
hele kudde schapen achter mij aan komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemig, dat zag er eng uit, ik wist niet hoe snel ik weg 
moest komen. En Mario en Sonja aan de kant van het 
weiland, lagen helemaal in een deuk. Ze gierden het uit en 
hadden helemaal geen medelijden met mij. Toen ik heel 
bedremmeld door het gat het weiland uitkwam stonden 
ze nog na te grinniken, Sonja zei:’zo Phaoon, ik hoop dat 
je hier iets van geleerd hebt, zo voelen die schaapjes zich 
nu ook.” Maar dat is natuurlijk absolute onzin, ik was 
alleen, en zij waren misschien wel met z’n dertigen. Wat 
kan Sonja toch gemeen tegen mij doen, ze is boos op mij 
als ik achter de schapen aan ga, maar is niet boos op de 
schapen als ze achter mij aangaan, snappen jullie dat nu? 
De verdere wandeling heb ik me maar goed gedragen, ik 
had er echt geen zin in om Sonja nog een keer zo boos te 
zien. 

Zo, dat was het weer. 

Heel veel likjes van Phaoon.  
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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  
Joris.  

Lieve Babs, 

Als mijn baasjes ’s avonds gegeten hebben, ruimt het vrouwtje de vuile vaat in 
de afwasmachine. Alles wat daarin gaat, ruikt verrukkelijk. En ik, als rasechte 
Airedale Terriër, moet weten wat er voor lekkers in die machine gezet wordt, 
waarvan ik niets heb kunnen proeven.  

Ik zorg er altijd voor dat ik in de buurt ben als het vrouwtje gaat opruimen. 
Als zij even niet goed oplet, neem ik gauw een paar likjes van de borden, die 
zij daar net heeft in gezet. Zodra zij in de gaten heeft dat ik eigenlijk voor haar 
sta af te wassen, stuurt zij mij weg. Snap jij het vrouwtje van mij? Ik zou graag 
doorgaan met borden schoonlikken. Wat vind jij hiervan? 

 Veel likjes van Joris. 

Lieve Joris, 

Tja, wat moet ik hier van zeggen, ik weet eigenlijk maar 
een woord  ’belachelijk’ wat een rare baasjes hebben wij 
toch. In plaats van blij te zijn dat jij het voorwerk wilt 
doen, stuurt ze je weg. Wat moet je nu toch doen met zo’n 
vrouwtje? Weet jij het? Maar Joris, zal ik jou eens iets ver-
tellen:” jouw vrouwtje is misschien wel jaloers op je.” Ik zou 
haar maar eens goed in de gaten houden als ik jou was. 
Ze wil misschien zelf de vaat in de vaatwasser schoon lik-
ken . Neem de proef maar eens op de som. Je moet maar 
eens net doen of je de keuken uitgaat, en als je dan om 
het hoekje bent, en het vrouwtje denkt dat je weg bent, je 
razendsnel omdraaien en om het hoekje kijken, het zou 
me niet verbazen als je dan het vrouwtje  helmaal voor-
overgebogen de vaatwasser ziet uitlikken. Ga je het uitpro-
beren? Ik hoor graag wat het resultaat van je actie is. 

Likjes, Babs 

 

 

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. 

ATVNATVNATVNATVN    

5 jaar erkende rasvereniging5 jaar erkende rasvereniging5 jaar erkende rasvereniging5 jaar erkende rasvereniging    
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spannend, maar bleef staan. Toen hij 10-11 jaar was, 
kreeg hij een olifantshuid. Op zijn rug verloor hij steeds 
meer haar. In de regen raakte hij onderkoeld en in de zon 
oververhit. Toen hij telkens door honden aangevallen 
werd, heb ik hem juni 1986 laten inslapen. 

Net geen 12 jaar is hij geworden. 

Het grappige is, toen ik Tiger voor het eerst ontmoette, 
zag ik een hond met dezelfde energie als Boris. 

Terwijl Tiger toch totaal anders is. 

Kiekjes uit de oude doos: Alice Ferron en Boris.  

Boris was mijn allereerste hond. Als kind kreeg ik een 
plaatje van een hondje(Airedale pup) in mijn poezie al-
bum.  

Zo'n hond wilde ik later hebben. 

Wie schets mijn verbazing toen ik op mijn verjaardag van 
een vriendin een hond kreeg, die sprekend op dat plaatje 
leek. Boris is 15 augustus 1974 geboren. De fokker is  
A.Schouten-Meyers  uit Tienhoven. Volgens mij kreeg ik 
hem toen hij ongeveer 14 maanden was.  

Hij moest bij de vorige eigenaar weg omdat er geen tijd 
voor hem was. Toen de eigenaresse kwam te vallen en 
hulp nodig had liet hij er niemand bij. Toen moest hij 
echt weg. 

De stamboom is op 13-10-1975 op mijn naam overge-
schreven. Hij had weinig leiding gehad, dus nam hij de 
leiding. In het begin moest ik wel heel duidelijk zijn met 
wie is de baas. Met stoeien altijd zorgen dat hij het on-
derspit delfde. De tussenpozen van de "machtsstrijd" 
werden steeds langer en hielden ook op. Toch was Boris 

een heel zachtaardige hond, die totaal niet snapte dat hij 
een reu was. Je kon rustig een loopse teef naast hem zet-
ten. Wanneer je hem riep, merkte je dat hij je hoorde, 
maar dan moest hij eerst nog plassen,of zo 
iets, en kwam dan wel.  Nooit meteen. Je 
ziet toch dat ik bezig ben, was zijn lichaams-
taal. 

Boris was een heel zachtaardige hond, die 
totaal niet snapte dat hij een reu was. Hij 
vond het heerlijk om mee met de zeilboot te 
gaan. Voorop de surfplank vond hij heel 

 

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, 

of aan de Airedale van uw buren of oom en tante, stuur uw 

verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl  dan zetten wij het 

in de Nieuwsbrief. 
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Hoe groot kan Airedaleliefde zijn 

Door Huub de Bruin 

Een van onze vorige Airedales was Oele. Oele was een 
herplaatser die oorspronkelijk Athos heette. Die naam 
had hij niet gestolen (Athos = reus). Hij woog 44 kilo.  

En dik, nee hoor wel fors. Wanneer je daarna weer 
‘normale’ Airedales hebt (22 – 25 Kg) dan is dat weer 
even wennen. De kop komt al niet boven de tafelrand uit 
bijvoorbeeld. Maar ja zo’n grote loebas laat toch een on-
vergetelijke indruk achter en als je dan via facebook iets 
leest over Oorang Airedales van 120 Lbs dan is de inte-
resse direct gewekt. 

We hebben het dan over een hond van 54 Kg. En, “Het 
karakter, de streken, de bouw, de tekening”? Helemaal 
des Airedales! 

Toch maar eens verder gevraagd bij de Amerikaanse Ai-
redale eigenaren. Ja er bestaan verschillende namen 
Mountain Airedale, Oorang Airedale . . .  en deze laatste 
komt het meest frequent voor.    

Is het dan een ander ras? Nee, er zit een hele geschiedenis 
achter en eigenlijk is de naam Oorang in de meeste geval-
len niet terecht.  

  

 

 

In 1912 begon Walter Lingo in Ohio een kennel die een 
van de grootste of wellicht de grootste kennel in de ge-
schiedenis is. Deze zeer vermaarde kennel werd uiteraard, 
hoe kan het ook anders, zowel geroemd als verguisd.  
Walter was een gedreven ondernemer en zakenman en 
daar in die tijd de Airedale een groeiende populariteit 
genoot sprong hij op de kar om de beste sport en ge-
bruikshonden in de wereld te gaan fokken. 

Zijn kampioen Crompton Oorang bezat alle kenmerken 
die een Airedale behoorde te hebben 
(uithoudingsvermogen, reukzin, intelligentie, speelsheid 
en jachtinstinct). 

Hij verbond de naam Oorang aan de bloedlijnen van zijn 
honden en creëerde hierdoor een van de meest erkende 
hondenbloedlijnen in de wereld.  Even zo beroemd als 
Crompton Oorange is King Oorang II die ook in aller-
hande literatuur opduikt, uiteraard samen met tientallen 
ander kampioenen uit zijn kennel. 

Ondanks dat de laatste echte Oorang Airdale is overleden 
rond 1970 duikt de naam nog regelmatig op maar de ver-
bintenis met Oorang is dan wel meestal (te) ver gezocht. 

En de vraag of deze Oorangs oorspronkelijk zo groot 
waren moet ook ontkennend beantwoord worden. Zijn 
honden wogen normaal tussen de 40 en 50 Lbs (18 tot 22 
Kg) 

Zijn streven om de beste Airedales te fokken stond zijn 
tomeloze publiciteitsdrang nooit in de weg. Hij gebruikte 
atleten en beroemdheden om zijn honden aan te prijzen 
betaalde onder andere een compleet football team om 
zijn honden in de pauze te kunnen  laten promoten door 
middel van demonstraties.  

 

Honden werden verkocht als pup maar vaker als gedeel-
telijk getrainde of volleerde gebruikshonden. Prijzen? 
Tsja dan moeten we wel rekening houden met de waarde 
van het geld in 1920 (toen was de dollar meer dan 12 
maal zoveel  waard) 

      Crompton Oorang 
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Jachthond (getraind op water- of zoogdier) $ 100,- 

Bescherming- of waakhonden  $ 50-, tot $ 200,- 

Politie- of legerhonden     $ 500,- 

Tot die tijd had hij onder andere honderden honden on-
dergebracht bij boeren. Dat waren de zogenaamde “farm 
girls”. Deze werden gebruikt als boerderijhond maar te-
vens om mee te fokken. Op die wijze verkocht hij dui-
zenden honden per jaar. In de twintiger jaren werden er 
tot 15.000 pups per jaar verkocht! Afgunstige mensen 
hadden het over een “puppy fabriek” maar slecht hadden 
de honden het er zeker niet. Hokken waren schoon, 
droog en op hoogte om efficiënt te kunnen werken en de 
honden konden ook allemaal naar buiten. De teven wer-
den veelal ingezet op boerderijen en  de reuen werden 
voor de jacht benut. Voor pups werd altijd de 8 weken 
regel gerespecteerd voordat ze het nest mochten verlaten. 
Al met al een afwisselend maar zeker geen slecht leven. 

Door de crisis aan het eind van de jaren twintig vermin-
derde de belangstelling voor zijn honden zo aanzienlijk 
dat hij zelfs 300 honden moest laten inslapen en werd er 
eerder gekozen voor goedkopere opties (herders bijvoor-
beeld). Uiteindelijk heeft hij zijn business op kleinere 
schaal kunnen voortzetten tot aan zijn dood in 1966. 

Houdt daarmee het verhaal op? Nee, de mythe leeft 
voort en in dat kader worden nog steeds Oorang Aireda-
les verkocht in Amerika maar die hebben echt niets ge-
meen met de oorspronkelijke fokker. 

Wel is er een groep van honden die fors uit de kluiten 
gewassen is. Deze worden vaak zowel Oorang- als Moun-
tain-Airedales genoemd.  

Hier hebben we bijvoorbeeld een pup van 7 maanden en 
dan al ruim 32 Kg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En “mag het een maatje meer zijn?” is daar echt wel op 
zijn plaats. Grappige en volledig gezonde Airedales met 
een gewicht voor de dames van 90 Lbs (40 Kg) en de 
heren 120 Lbs (55Kg) is echt geen uitzondering. Daar 
was onze Oele van 44 Kg nog een kleine jongen bij. Kijk 
maar eens naar Moose van Gerard Jervasi!  Een echte 
schoothond (denkt hij zelf nog) en leuk omgaan met de 
katten en de andere honden in de familie. 

 

 

Zeker geen uitzondering maar wel 
100% Airedale. Er zijn er natuurlijk ook andere nog gro-
ter maar vaak zie je daar toch wat onzuivere raskenmer-
ken zoals bij sir Rocco of Albemarle.  

Onlangs sprak ik over deze grote jongens met Dr. Bart 
Verdonck (orthopeed gespecialiseerd in orthopedische 
chirurgie en een fascinatie voor standafwijkingen tgv ont-
wikkelingsstoornissen), Hij was daar onomwonden in. 
“Bij rashonden is er al een vergrote kans op afwijkingen 
in het beendergestel omdat er ook op houding van de 
hond wordt gefokt, Voeg daarbij nog het veel grotere 
gewicht die deze botten moeten torsen en je vergroot 
daarmee nog eens de kans op problemen. Uit dat oog-
punt is deze grotere variant niet wenselijk.   

Om af te sluiten nog een pup en uiteraard ook een echte 
schoothond. Geronimo van Dominique Mendez. . Hij is 
nog niet volgroeid maar de dierenartsen verwachten een 
gewicht van rond de 130 Lbs of zoals dat bij ons heet een 
goede 59Kg Airedale.  

Ga er maar aanstaan maar wel heel erg veel Airedale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor hen die wat meer beeldmateriaal willen over deze 
kanjers kunnen we nog wel wat opsturen! 

Moose 7 maanden oud. 
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https://www.facebook.com/natuurlijkedierenvoeding/photos/

a.727988617284289.1073741828.727970190619465/801096483306835/?type=1&theater 
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Najaarswandeling bij de Geffense plas 

We kunnen het niet laten, Lambert en ik zitten steeds op 
‘weeronline’ te kijken, en wat we zien voor de 13de, is niet 
best. 75% kans op regen, alleen de temperatuur zal goed 
zijn, 20 ºC. Ook nu weer spreken we elkaar moed in, en 
hopen er het beste van. Als wij zondag uit Ohé en Laak 
wegrijden is het zwaar bewolkt. Maar hoe dichter we bij 
de Geffense plas komen, hoe mooier het weer. De lucht 
is blauw met een paar witte wolkjes als we uit de auto 
stappen, het is werkelijk prachtig mooi weer, en dat blijft 
het ook de hele dag. Na de eigenaar van het restaurant 
begroet te hebben gaan we snel de auto uitpakken. Ter-
wijl wij daar mee bezig zijn druppelen de eerst ATVNers 
binnen. 

 Al snel is het gezellig druk, en zit iedereen met een kopje 
koffie met daarbij een lekkere plak cake.  

 

We hebben vandaag twee jarigen in ons midden, Barbara 
Droogendijk en Marga Bouma, voor allebei een jubileum-
jaar, maar bij dames mag je de leeftijd natuurlijk niet ver-
klappen. Terwijl Mario en ik de dames een bos rozen 
overhandigen, zingt de hele zaal: “lang zullen ze leven.” 
Nadat de rozen terug in het water gezet zijn, gaan we 
wandelen. Lambert en Anique hebben weer een mooie 
wandeling voor ons uitgezet. 
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Na de wandeling stonden er heerlijke broodjes op ons te 

wachten, en onder het genot van een glaasje kon onze 

verloting beginnen. 

De hoofdprijzen gingen naar Cees Droogendijk en naar 

Heinz Schijns, proficiat! De hondjes kregen een paar lek-

kere kluiven, en de kinderen een zak snoep. 

Na de verloting hebben we nog een hele tijd gezellig na-

gepraat onder het genot van nog een drankje. Maar de 

klok tikt door, als de tijd daar is om weer op huis aan te 

gaan, spreken we af om elkaar weer te zien op 7 nov bij 

de strandwandeling. Tot dan. 
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Hallo lieve ATVN-ertjes !  

We zijn alweer toe aan oktober en dat betekent dat die 
leuke zomer jammer genoeg nu wel echt voorbij is. Maar 
het betekent ook dat we wel helemaal niet meer ver af 
zijn van dé feestmaanden van het jaar. Ja ja…  ik zeg wel 
‘maanden’, want niet alleen is december voor mij zo leuk, 
ook november vind ik top, want dan is het alweer mijn 
verjaardag. Oh oh oh, ik kan bijna niet wachten en wou 
dat ik al een maandje ouder was. Maar ik hoor het jullie al 
denken …. ‘de tijd gaat al zo snel !’. Dus nog maar best 
eventjes geduld hebben. Deze maand is wel één van mijn 
baasjes jarig. Dat vind ik ook wel fijn, maar eigenlijk heb 
ik daar niet zoveel aan. Mijn baasjes gaan dat toch op 
restaurant vieren en ik weet dat ik dan helemaal niet mee 
mag. �   Ach, ik zal hem wel enkele spetterende verjaar-
daglikjes geven en vind het natuurlijk heel fijn voor hem, 
maar geef mij mijn verjaardag maar hoor.  

Alsjeblief lieve ATVN-ertjes, niet verder vertellen  … 
maar eigenlijk sta ikzelf liever in de belangstelling en heb 
ik het liefst dat alle aandacht naar mij gaat. Zou dat een 
karaktertrekje zijn van een Airedale of ben ik gewoon een 
ijdeltuit ? Daar is beslist niks mee verkeerd hoor ! Trou-
wens, wij Airedales mogen terecht fier zijn op onszelf, 
want wees nu eens eerlijk … zijn wij niet de aller allerlief-
ste honden van de héle wereld ? Ik durf te wedden dat 
jullie daar allemaal stuk voor stuk met akkoord gaan. Ach 
het is altijd hetzelfde liedje … er zijn zo van die mensen 
die zeggen dat wij best koppig kunnen zijn, maar daar 
heb ik nog niks van gemerkt hoor ! Gewoon negeren ! 
Helemaal niks van aan !  

Als we af en toe eens lekker buiten kunnen zijn en eens 
flink kunnen spurten, dan is het al lang ok voor ons en 
toch hoeft dit niet altijd voor mij, want ook binnenshuis 
kan ik heel rustig en lief zijn. Maar zo ben ik nu eenmaal 
en mijn baasjes bevestigen dat ook, want soms verandert 
mijn naam plots in ‘schatteke’ en ja ja … dat ben ik ook 

hoor, want … ik kan het weten ! ☺  

Ik wil nog eventjes terugkomen op dat buiten spurten. 
Hier, in het ‘verre’ België wonen wij aan de rand van de 
stad en op loopafstand is hier een heel groot bos. Wat 
ging mijn neus tekeer toen mijn baasje met mij voor de 
eerste maal daar naar toe liep.  

Ondertussen ken ik de weg naar daar al heel goed hoor, 
want telkens wanneer we die richting uitgaan en mijn 
baasje dan toch afwijkt naar ergens anders, probeer ik 
hem met voorste en achterste poten duidelijk te maken 
dat het bos daar ligt en niet ginder. Ik trek en sleur dan 
aan de lijn en probeer ook op die manier hem van rich-
ting te doen veranderen, maar dat helpt natuurlijk niet.  

Als we dan toch de goeie richting uitgaan en de veldweg 
oplopen die naar het bos leidt … dan ben ik de koning te 
rijk.  

Ik begin dan al alles te ontdekken en op te sporen nog 
voor ik in het bos ben. Ja, ik heb en ben dan ook een 
ongelooflijke speurneus. Dat heeft natuurlijk allemaal met 
ons jachtinstinct te maken. Soms is mijn baasje al heel ver 
in het bos en dan vind ik het toch zo leuk om hem in te 
halen. Zo eens heel hard lopen …. zalig !   

 

ONDEUGEND, MAAR OH ZO LIEF ! 
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) 
door Marc Weyts 
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Ik spurt hem dan voorbij zodat ik opeens meters ver te-
rug voor hem loop en je mag gerust zijn … ik verlies 
hem nooit uit het oog hoor. 

Laatst heb ik wel eens een streek uitgehaald. Mijn baasje 
liep een heel eind voor mij. Ik had hem natuurlijk wel in 
de gaten. Ik dacht … als ik nu eens een zijwegeltje insla 
en mij eens verstop en mijn best doe om niet tevoor-
schijn te komen wanneer hij mij zal roepen. Ik besloot dit 
dan ook te doen en weg was ik ! Na enkele seconden 
hoorde ik mijn baasje natuurlijk al roepen : ‘Beau, Beau 
… waar ben je ?’. Die stem klonk alsmaar luider en ook 
wel wat onrustig vond ik. Maar ik deed mijn best en bleef 
waar ik was, helemaal uit het zicht. Mijn baasje riep als-
maar meer en meer mijn naam en ik hoorde zelfs het ge-
luid van de snoepjes die hij in hun plastic zakje heen en 
weer schudde. Opeens vond ik het zo zielig en had ik zo 
met hem te doen, dat ik dan maar terug tevoorschijn 
kwam en snel terug naar hem liep. Neen neen, het waren 
niet alleen de snoepjes die het hem deden, maar ook het 
feit dat ik besefte dat dit echt niet langer had mogen du-
ren. Alhoewel ik heel snel dus terug bij hem was, had ik 
wel wat schrik en vroeg ik me af hoe hij hierop zou rea-
geren. Buiten al mijn verwachtingen was mijn baasje echt 
helemaal niet kwaad op me, maar sloot hij mij volledig in 
zijn armen en kreeg ik buiten die snoepjes, ook nog een 
meer dan dikke knuffel er bovenop. Zo besefte ik dat hij 
wel heel erg blij was dat hij me niet kwijt was en dat gaf 
mij dan ook meteen alweer een ongelooflijk fijn gevoel. 
Een bewijs ook dat ze mij zo graag zien en is dat niet 

heerlijk, lieve ATVN-ertjes ! 

Ik heb besloten deze streek nooit meer uit te halen, want 
eigenlijk was dit toch niet zo fraai van mij en ook wel wat 
ondeugend, vinden jullie ook niet ?  

Geloof het of niet, maar ook dit was alweer een echt 
waargebeurd verhaal hoor en helemaal dus niet verzon-
nen.  

Volgende keer vertel ik jullie vast en zeker of ik al iets 
heb opgevangen in verband met mijn verjaardag die er 
dan aankomt. Hopelijk wordt die net zo lekker als vorig 
jaar.  

Binnenkort vallen ook weer die mooie gekleurde blade-
ren van de bomen op mijn vrolijke snoet. Maar ook dat is 
allemaal dus weer voor mijn volgend verhaaltje !  

Een kleurrijke herfstknuffel van Beau uit België.  X  
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GREAT SUCCES IN DENMARK  

19.09.2015 All terrier breeds specialty show Harlev/Denmark:  
Under English terrier Specialist Mr. Philip Greenway (Rayfos)  

"Hocus Pocus of Malton" won Ex1, CK, CAC and Best of Breed which also made her to Danish Champion.  

"Midsummer Dream of Malton" won Ex1 in Junior Class and Best of Breed Junior as well Best Junior in Show.  

Many Thank ́s to the judge Peter Lauber from Switzerland.  

 

20.09.2015 International dog show "Winner Kopenhagen 2015" Hillerup/Denmark:  
Under English terrier Specialist Mr. Bill Browne-Cole (Travella) "Midsummer Dream of Malton" gained Ex1, 
"Kopenhagen Junior Winner 2015" and finally Best of Breed over champions at the age of 16 months!!!  

"Hocus Pocus of Malton" got Ex1, CK, "Winner Kopenhagen 2015", CACIB and with that she finished her 
International Champion title.  

   

left: "Hocus Pocus of  Malton" right: "Midsummer Dream of  Malton" 
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Cacher 

Door Engel Geurkens 

Ja, daar zijn we voor de verandering weer met als voor-
naamste mijn verhaal van de vakantie. 

Voor deze vakantie was het lange tijd hoog zomer en 
werd ik een beetje lui van de hitte en dat resulteerde niet 
in een verhaal voor de vorige nieuwsbrief. Ik moet eerlijk 
zeggen het baasje was teveel met de voorbereiding van de 
vakantie bezig en had geen tijd om mijn verhaal op papier 
te zetten.. Dat neem ik hem wel een beetje kwalijk, maar 
helaas mensen hebben ook hun eigen idee daarover. 

Die vakantievoorbereidingen waren natuurlijk zinvol. Ik 
mocht ook mee met zo’n groot huis op wielen, die 
“toevallig” ook nog voorzien was met een foto van mij of 
een ander familielid. Eigenlik was dit dus gewoon een 
zeer speciale: een Airedale Camper. 

Hier zien jullie ook nog eens mijn slaapplaats of beter 
gezegd een van mijn twee plaatsen, maar het sliep voor-
treffelijk op beide plaatsen. ’s Morgens als het baasje op-
stond, was ik zoals gewoonlijk helemaal door het  dolle 
heen met het vreugdegeklap van mijn staart tegen alle 
kastjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn langs de kust van Bretagne getrokken en hebben  
gewandeld tussen de rotsblokken op strandjes en langs de 
hoge rotskust  Mijn baasje vond dat niet altijd prettig om-
dat het soms best stijl was. Ik had er geen moeite mee, 
maar ja ik heb dan ook 4 pootjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb wel heel veel nieuwe plaatsen gezien. De vorige 
vakantie was ik nog echt een pup. Nu ben ik duidelijk 
groter en steviger en durf veel meer. Zou dat de reden 
zijn, dat ik buiten altijd aan de lijn moet. Dan heb ik deze 
vakantie wel de nodige variërende ondergrond gehad. 
Dat zie je wel aan onderstaande foto’s . Mooi zacht gras 
tot en met een stenen ondergrond. Die laatste viel met 
het liggen ook wel mee, want mijn vacht is lekker dik. Ja, 
29 september moet ik er weer aan geloven en moet ik 
geplukt worden. Pas maar op, want ik ben nu veel sterker 
dan bij de vorige plukbeurt. 
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Op een van de mooiste dagen ben ik met het baasje en 
vrouwtje wezen fietsen. Ik kan natuurlijk niet echt mee-
fietsen, maar in dat groene karretje meerijden vond ik 
helemaal te gek ook al was het best spannend, De men-
sen die we tegenkwamen die keken hun ogen uit , Je 
hoorde ze denken, wat een prachtige knappe Airedale 
Terriër in die hondenkar. Jullie snappen wel dat ik daar 
heel blij mee was en af en toe dan ook mijn kop bovenuit 
de kar stak om de mensen toe te lachen. Als er geen men-
sen te bekennen waren dan ging ik uiteindelijk liggen in 
de kar. Waar zou ik me dan ook druk om maken!!! 

Toch wel raar hoor. Ben ik voor het eerst bij de zee, dan 
loopt het water weg en komt met golven ook weer terug. 
Dat was best wel vreemd de eerste keer. Wat ik ook heb 
ontdekt, dat er nog veel meer te doen valt op zo’n strand. 
Zeewier om aan te knabbelen is niks mis mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je waar het baasje nou weer geen foto van heeft, is 
van het moment dat ik in dat verre buitenland een vrou-
welijk Airedale tegenkwam. Jammer he. 

Toen we thuis kwamen, was het eerste wat ik deed mijn 
bench inspringen. Ik was toch wel blij mijn veilige huisje 
weer te zien. 

 

Inmiddels is het schoolgedoe weer begonnen. De eerste 
zaterdagochtend zit er weer op en ik deed het best goed 
vond ik. Het baasje was ook wel tevreden geloof ik, maar 
dat zal de komende week wel blijken, want als hij elke dag 
met mij gaat oefenen is dat het signaal dat ie toch niet 
helemaal tevreden was. 
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Deze unieke Airedale kalender voor 2016 (dit zijn nog de foto’s van 2015) kun-
nen wij u aanbieden voor €15,00, mits u hem voor 20 oktober besteld en betaald 
hebt. 

U kunt hem op afspraak bij Marga Bouma ophalen, of hij ligt voor u klaar op de 
strandwandeling. Opsturen is vanwege de hoge verzendkosten geen optie. 

Graag overmaken op banknummer: NL87INGB0004460357 en voor het buiten-
land: BIC INGBNL2A  NL87INGB0004460357 onder vermelding kalender. 
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